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

Ideálok. 
Forog az idő kereke. Az évtizedek, 

évszázadok föltartóztatás nélkül rohan-
nak bele a mult idők ködös homályába, 
és elvesznek előttünk, mialatt az elő-
tünedező jövő titkos méhébe esik vágyó 
pillantásunk. 

Tanuljunk a mult időktől. Az eltűnt 
évezredek és évszázadok méhében, az 
enyészet sötét takarója alatt, ott for-
rong összekeveredve az emberiség tör-
ténete. 

Nemzetek, népek keletkezésének, ha-
talomra, hírnévre, dicsőségre, gazdag-
ságra vergődésének története, aztán a 
pusztulásnak, az aláhanyatlásnak és az 
elmúlásnak szomorú képei. S mindezek 
mögött ott áll a tanulság, amit a törté-
net leszűr és átad az utódoknak, mintha 
az emberiség vágyai, küzdelmei, szenve-
dései, világot megmozgató nagy tragé-
diái, a népszenvedélyek vulkánikus ki-
törései mind, mind csak azért történtek 
volna, hogy az utódoknak legyen min 
okulni, min tanulni. 

így azonban az utókor emberének 
nem volna semmi fölemelő, semmi vi-
gasztaló a multakban: mert hiszen az 
bizonyos, hogy az emberiségnek nem 
pusztán ez az okulás lehet a hivatása. 
De viszont az is bizonyos, hogy az em-
beriség földön való hivatása sem az 
elmultakban nincs kimerítve, sem a jövő 

egész beláthatatlan távolsága nem szükséges 
arra, hogy a végcélról az ember, a 
maga értelmi és fizikai erőihez mérten, 
elfogadható meghatározást adjon. 

Az élet küzdelme nagy súllyal nehe-
zedik vállainkra. A mindennapi kenyé-
rért harcolunk : de érezzük, hogy a 
mindennapi kenyér és e küzdelem csak 
eszközök arra, hogy az emberiség nagy 
társaságának tagjai közt betöltsünk 
valamely helyet. 

A népek története alapjában egy-
forma: mert mindegyiket hatalmas gon-
dolatok, a jelentől messze fekvő célok, 
eszmények, ideálok elérése vezette. Esz-
ményekért küzdöttek az emberek min-
dig, és csodálatos logikája a gondvise-
lésnek, hogy az eszmények tömörítették 
is őket össze a küzdelemre. 

Egyet tehát meg kell tanulnunk az 
idők forgásából: azt, hogy egyrészt az 
ideálok adnak tartalmat a küzdelemnek, 
másrészt az ideálok teszik elviselhetővé 
a fáradalmakat, az ideálok foglalnak 
rendszerbe minden emberi törekvést, 
vágyat és tudást. 

És az ideálok bölcsője ott ring az 
emberi öntudat első fokán, azon a kü-
szöbön, amelyen az ösztönszerű állati 
élet ködéből átlépünk az öntudat ho-
mályosan megvilágított területére; o t t 
ring az ismeret legelső bontakozó ga-
lyacskáján, aranyszálakra akasztott, csil-
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logó csecsebecse alakjában, amely után 
még szinte gügyögő ajakkal, de máris 
nyujtjuk kezeinket, ott ring a tndás leg-
első fokán és a tudás minden céljában. 

Elmondhatjuk, hogy az ideálok böl-
csője az iskolateremben ring. Ideálok 
megvalósításához szükséges szellemi ós 
erkölcsi erők előállítása a föladatunk 
az iskolában : ezt ismét más, messzebb-
menő föladatok irányítják, távolabb 
fekvő célok, amelyekben bent van fényes 
tartalom gyanánt népek, nemzetek jö-
vendő fejlődése, jóléte, nagysága. 

Épen azért, aminthogy a néptanító 
munkája veti meg alapját minden tudás-
nak; épp úgy a néptanító munkája veti 
meg az emberi lélekben a szebb, a neme-
sebb, a saját szűkebb egyéniségünk körét 
túllépő ideálok alapját is. 

Az iskolai nevelésnek elengedhetlen 
föladata tehát első sorban az, hogy 
minden lépése, a tanítás minden ténye, 
a nevelés minden mozzanata ne öncél 
legyen, hanem lépcső, valamely maga-
sabb cél elérésére. 

Ezek az ideálok legyenek vezetői, 
irányítói a néptanító munkájának, de 
ezek legyenek irányítói a néptanító 
munkáját meghatározó rendelkezéseknek, 
utasításoknak, tanterveknek és szerve-
zeteknek is. 

A népiskolai ideálok tartalmukat az 
ember hivatásából merítik, azon hiva-
tásból, amit a más társadalomban be 
kell töltenie : világos ezekből, hogy első 
sorban a család, a társadalom és a haza 
által követelt föladatok végzésére kell 
nevelnünk. 

Ezen ideálok szorosabb, részletesebb 
és szigorúbb vizsgálata nem fér meg 
egy rövid cikk keretében; mégis, midőn 
ezekre utalok, arra akarom ösztönözni 
a szíves olvasót, hogy vizsgálódjék 
affölött, vájjon a népiskola mai tanítási 
módszere, tantárgyai, a tantárgyak ke-
retei, a tantárgyak anyaga mennyire 
felelnek meg a kívánt eszménynek, amit 
a népiskolában szolgálni kell! 

Lehetetlen, hogy ezen vizsgálódások 
ne arra az eredményre vezessenek, hogy 
mai tanítási rendszerünkben sok hézag 
van, amit épen az ideálok szempontjá-
ból ki kell töltenünk, a rendszernek sok 
fonáksága van, amit meg kell változ-
tatnunk és sok olyan dolgot tanítunk 
nagy kínnal, vesződséggel, fáradsággal, 
amit egyéb, előbbre való ideálok érde-
kében ki kellene küszöbölnünk. 

így a társadalmi ideál érdekében, 
hogy többet ne mondjak: a nyelvtani 
oktatást, mint a népiskolai oktatás és 
nevelés ideáljával különben is ellentétest, 
ki kellene küszöbölni; a nemzeti érzés 
fölkeltése és ápolása érdekében pedig 
az eddig követett rendszert jelentéke-
nyen javítani kellene. 

A nemzeti eszme, a világhistória tanu-
sága szerint, mindenkor a leghatalma-
sabb ideál volt és lesz, amely népeket 
egységes célokra tömöríteni és a leg-
hatalmasabb erőkifejtésre képesíteni tud. 
A nemzeti eszménynek ezért az iskolá-
ban: s így a népiskolában föltétlenül 
első helyen kell érvényesülnie. 

És ime: mégis mit találunk?! 
Nem közömbösséget, nem érzéketlen-

séget, nem fölületességet ! Isten mentsen, 
hogy erre gondolnék. A néptanító érzi, 
tudja, hogy a hazafias eszmékre a ke-
zére bízott nemzedéket nevelnie kell, és 
igaz buzgalommal, odaadással igyekszik 
is az ifjúságot a haza szeretetére ok-
tatni, nevelni, buzdítani, és nevelnek is 
tanítóink hazafias nemzedéket. A buzga-
lomban, az igyekezetben, a tudásban 
nincs hiba! 

Hát hol van a hiba? 
Félre ne értsen senki : pár szóval 

megmagyarázom. A szorosan vett ideál 
szempontjából mérlegelem a dolgot és 
akkor azt látom, hogy a haza fogal-
mának megismertetésében és ezután a 
hazaszeretet érzelmének fölkeltésében, 
majd a haza iránt való kötelességek 
megismertetésében nem követjük a nép-
iskolában a tanítás és nevelés folyamán 
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azt a szoros logikai és methodikai ren-
det, amit kellene. Nem azt tesszük, 
hogy először lépésről lépésre — foga-
lomról tágabb fogalomra haladva meg-
ismertessük ós megtanítsuk a haza 
fogalmát ; s aztán a haza szépségeit, 
annak vonzó, kedves, szeretetreméltó 
voltát, népét, tör téneté t megtanítsuk 
és csak azután mennénk át a haza 
értékének ismertetésére, hogy a sze-
retet érzelmét fokozatosan, úgy fölkelt-
sük, amint az a gyermeki lélekben 
mindig kellő, valóságos indokok alapján 
föltámad — és nem mindezek után 
megyünk el az utolsó fokra, amikor a 
kötelességeket is ismertetjük s végül 
ezután jutunk el odáig, hogy még 
az életet is oda kell adni a hazáért: 
hanem csatadalt és „Talpra magyart" 
tanítunk, sokszor már oly fokon, 
amikor a 'gyerek előtt a haza fölfogha-
tatlan fantasztikus valami: az életnek 
pedig az értékét egyáltalán nem is ismeri ! 

íme : az egyik legfontosabb ideál a 
népiskolában, amelyikre pedig mindig 
szent áhítattal gondolunk és amelyikért 
igaz hévvel, tűzzel, lelkesedéssel leg-
többet teszünk, — arra kér bennünket, 
hogy türtőztessük egy kissé a hevet, a 
tüzet, amellyel érte cselekszünk és 
gondolkodjunk, vájjon: nem volna-e jó, 
helyes, célszerű, hogyha úgy, miként a 
számtannak vagy a földrajznak tanítá-
sához írunk vezérkönyveket, akképírnánk 
egy vezérkönyvet a nemzeti eszmének, 
a hazaszeretetnek a népiskolában való 
ápolásáról. 

Tudjuk, érezzük mindnyájan, hogy 
mi feszélyez bennünket ennél a kér-
désnél: az az álszégyen, mintha bizony 
erre is tanítani kellene bennünket! 
De ezt az álszégyent félre kell tennünk, 
mert az ideál, amelyért ezt az áldo-
zatot hozzuk: a legszebb, a legnemesebb, 
melyért a néptanító harcba viszi ereje, 
lelkesedése javát. 

(Budapest.) Mosdóssy Tmre. 

<Cxf<íe 

Az iskola rossza. 
(Följegyzések az iskolai élet köréből.) 

Amiként a falu rossza a faluban okoz temér-
dek fölfordulást s a falura zúdít mindenféle 
bajt, ugyanígy cselekszik az iskolában az iskola 
rossza is. Isten a megmondhatója annak, hogy 
mily sok és súlyos gondot ad a tanítónak 
az iskola rossza. 

Ha még csupán csak a tanítás munkáját 
tenné neki nehézzé. De ezenfölül nevelői eljárá-
sának eredményét is kockáztatja, sőt sok eset-
ben teljesen lehetetlenné teszi. 

Mikor azután az ilyen rossz csont már a 
tanulótársak testi épségét is veszélyezteti, mikor 
azoknak erkölcsi életét is megmételyezi, akkor 
elérkezettnek látják az időt, hogy őt a törvény 
teljes szigorúságával sújtsák. Kizárják az is-
kolából. 

Nagy dolog ez ! Szörnyű egy büntetés ! Az 
iskolából való kizárás kiszámíthatatlan erkölcsi 
kárt okozhat az életkor hajnalán megbélyegzett 
itjú léleknek azon esetben, hogyha nem nyúj-
tunk neki módot és alkalmat arra, hogy be-
bizonyíthassa, hogy ő még sem oly romlott, 
még sem oly gonosz, aki rászolgálna a hasonló 
korú társak közül való száműzetésre. 

Egy ilyen iskola rossza já r t az 1898/99-iki 
iskolai évben a YI. ker. egyik iskolájába. Mint-
hogy sem az osztály tanítója, sem a hitoktatója 
nem volt képes őt az iskolai fegyelem meg-
tartására szorítani, a tantestület előterjesztésére 
kizárták a fiút az iskolából. 

Kizárta őt az illető iskolából az iskolaszék 
a fő- és székváros iskolai hatóságok részére 
kiadott Utasítás 54. §-a alapján, mely szerint 
„az iskolaszék azon esetekben, ha a fegyelmi 
rendszabályokban foglalt eljárás fokai már ki -
meríttettek volna, és midőn valamely megrom-
lott gyermekre nézve, a szülők közbejöttével, 
annak javítására fordított minden kísérlet siker-
telen marad, az illető tanulónak az iskolából 
eltávolítását e rendeli". Ugyanilyen elbánást í r 
elő hasonló esetekben „az állami el. népisko-
lák gondnoksága" stb. számára kiadott Utasítás 
III. fejezetének 43. §-a is. 

Fölteszem az illető tantestület lelkiismeretes-
ségéről, hogy a fiú kizáratását csakis a ren-
delkezésére álló eszközök kimerítése után hozta 
javaslatba. Azonban fölteszem azt a kérdést is, 
hogy mi történjék már most a kizárt tanuló-
val? Ha a sors kedvezéséből vagyonos szülők 
gyermeke, akkor bizonyára lesz elegendő mód 
arra, hogy a gyermeket különböző kísérletek 
alá vessék. 

Ámde a szegény ember gyermeke egyenesen 
ki van dobva az utcára, hogy még jobban el-

1* 

* 
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romolva, más gyermekek erkölcsét is meg-
mételyezze. 

Ilyen gondolatok támadtak bennem a ki-
zárást javasló irat fölolvasása alkalmával és 
ismervén a gyermeki lélek azon sajátságát, 
hogy a rossz gyermek nem is annyira gonosz 
és elvetemült, mint inkább csak gyenge akarat-
erejű és nagyon könnyelmű, ajánlatot tettem 
az iskolaszéki ülésben, hogy a kizárt tanulót 
kísérletképen két hétre átveszem a vezetésem 
alatt levő iskolába. 

Erős bizodalom hatott át, hogy valami cse-
kélyke sikert okvetetlenül el kell érnünk ennél 
az „iskola rosszá "-nál. 

Biztosan reménylettem, hogy ebben a 9 esz-
tendős gyermekben a kizárás okozta lelki meg-
rázkódtatás hatása, továbbá az új környezet 
és a jól megfontolt nevelési eljárás együttvéve 
okvetetlenül meg fogja hozni a kívánatos jó 
hatást. 

Ilyen körülmények között jutott tehát az 
iskola rossza 1899 április hónapban a Szív-
utcai elemi iskolába. 

Most azonban átadom a szót ama följegy-
zéseknek, melyek erre az esetre vonatkoznak. 

1899 ápr. 4. Kováts Ede 2/b. oszt. tanító-
jával és az osztály hitoktatójával : Révai Miksá-
val megállapodtunk azon nevelési eljárásokban, 
amelyeket alkalmazásba fogunk venni, hogy ezt 
az illetlen, viszálykodó, veszekedő, engedetlen 
tanulót a jó útra vezessük. Megegyeztünk, hogy 
a gyermektől föltétlen engedelmességet fogunk 
követelni s éreztetni fogjuk vele, hogy akara-
tunk reá nézve kényszer lesz, melynek hatása 
alól semmiképen sem vonhatja ki mngat. Meg-
egyeztünk abban is, hogy a tanulásnál minden 
egyes esetben csak annyit követelünk tőle, 
aminek ő teljesen képes is lesz megfelelni. 

Rossz hajlamainak fékentartása céljából min-
dent távol tartunk tőle, ami alkalmat szolgál-
tathatna neki a rossz cselekedetek elkövetésére. 

Igyekezni fogunk szívének nemesebb érzé-
séhez férkőzni, hogy lelkülete megnyílván, képes 
legyen belátni azt, ami javára, vagy kárára lehet. 

1899 ápr. 5. B. Géza ma jelent meg elő-
ször az iskolánkban édesanyja és nagybátyja 
kíséretében. A fiú most 8V2 éves, szeméből 
bizonyos dac néz ki. Miután a fiú kísérői me-
leg köszönetet nyilvánítottak azért, hogy őt 
legalább próbaképen fölvettem az iskolába, az 
anya keserű zokogásba kezdett s a nagybácsi 
az „agyonütést" helyezte kilátásba a fiúnak, 
hogyha itt sem fogja magát jól viselni. Mikor 
a fiához szólni kezdtem, lesütötte szemét s 
csak hosszas bíztatásomra nézett reám. „Fiam, 
— szóltam hozzá — én tudok már mindent. 
A tanító úr és a hitoktató úr is mindent tud 
rólad. Az ú j iskolatársaid azonban még semmit 

sem tudnak a dolgaidról. Mi nem mondunk 
meg nekik semmit, te se szólj nekik! Most 
azonban felelj a kérdésemre: Meg fogod-e 
majd szívesen és készségesen tenni mindazt, 
amit neked tanácsolni vagy parancsolni fo-
gunk?" A fiú halk „igen"-nel felel. „Akkor 
megpróbálkozunk veled. I t t maradhatsz nálunk. 
Még azonban nem írlak be a többi jó gyer-
mek közé. Hogyha azonban két hét alatt jó 
magaviseletet fogsz mutatni, akkor majd be-
írlak a naplómba. Az igazi magyar ember 
mindig megtartja az adott szót. Te azt ígér-
ted előbb, hogy jó viseletű leszel. Tartsd meg 
te is az adott szót, hogy megmutasd, hogy 
igazi magyar fiú vagy. Látom a szemedből is, 
hogy te jó is tudnál lenni, ha akarnál. Tedd 
meg ezt és meglátod, hogy sok örömet fogsz 
okozni a te édesanyádnak, aki most is sír, 
mert eddig csak sok keserűséget okoztál neki." 

Miután a fiú kísérőinek még egyben-másban 
utasítást adtam arra nézve, hogy miképen 
támogassák az iskolát nevelői munkájában, a 
kísérők eltávoztak. 

A fiút bevezettem a saját osztályomba (4/a. 
oszt.), mert a II. osztály csak 9 órakor kezdi 
meg a tanulást. 

B. Géza egy ideig nyugodtan ült és hall-
gatta a tanítást. Munkát adtam neki, hogy 
valahogy ne unatkozzék. Ezt írtam elő az irká-
jába : „ Az okos fiú mindig a jobbakat utánozza. " 
Meghagytam neki, hogy gondosan másolja le 
a mondatot. Megtette, de három helyesírási 
hibát csinált. Újból leírattam vele s ismét egy 
hiba. Harmadszori kísérlet után végre hibátlan 
munkát mutatott be. Elismerő dicséretem lát-
hatólag örömet szerzett neki. Most megtanul-~ O 
tattam vele a mondatot. Tíz pere múlva jelen-
tette, hogy tudja már. El is mondta hibátlanul. 

Kilenc órakor átvezettem Gézát a H. osz-
tályba, bemutatván őt a hitoktatójának, aki 
néhány szíves, barátságos szóval fogadta őt. 
Érdekelte ez eset, mert mint hitoktató, a 
gyűjtőfogházban is foglalkozik a kisebb-nagyobb 
bűnösök tanításával. 

Tíz órakor személyesen átadtam a fiút az 
osztály tanítójának : Kováts Edének, akitől 
szintén barátságos fogadtatást tapasztalhatott. 
Fölkértem K. E.-t, hogy a tanítás befejezése 
után kísérje le hozzám, az irodába. 

A fiú 11 órakor bejött hozzám. Ekkor meg-
hagytam neki, hogy, ha az iskolába érkezik, 
először mindig jelentkezzék nálam, az irodában. 
Tanítás után ismét jöjjön be hozzám. Ezzel 
az intézkedéssel, hogy 10—15 percig magam-
nál tartom őt, egyrészt meg akartam akadá-
lyozni azt, hogy felügyelet nélkül érintkezhessék 
az ú j iskolatársakkal, másrészt pedig, hogy az 
utcán találkozzék a volt iskolatársakkal. 
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Megígértettem vele, hogy a volt iskolatársa-
kat kerülje, mert azoknak egynémelyike még 
majd kigúnyolhatná. 

1899 ápr. 6. Az osztály tanítója jelenti, 
hogy B. Géza a tegnap délelőtti tanítás alatt 
szófogadó volt. Olvasásban gyenge. 

A délutáni tanítás kezdete előtt megjelent 
az irodában. Beszélgettem vele a családi dol-
gokról, játékairól. Néhány perccel 2 óra előtt 
fölkísértem az osztályba. 

1899 ápr. 7. A tanítás előtt mintegy '20 
perccel korábban jelentkezett az irodában. Meg-
vizsgáltam a könyveit és a füzeteit. Az olvasó-
könyvből hiányzott az első 24 lap. Mivel min-
den könyve nagyon elnyűtt volt, adtam neki 
3 darab ú j könyvet, de előbb befoglaltam 
azokat kék csomagoló-papírba, címlapocskát 
ragasztottam mindegyikre, a címlapra fölírtam 
a nevét és meghagytam neki, hogy kímélje 
meg az új könyveket, mert így szokta ezt 
tenni minden jóravaló tanuló. Látható örömmel 
vette kezébe az új könyveket. 

1899 ápr. 8. Ma is pontosan eljött az iro-
dába. A könyvei és irkái rendben vannak. A 
délutáni tanítás után megvárt a csarnokban, 
ahonnan az összes tanulók eltávozása után 5 
perc múlva hazabocsátottam azzal a figyel-
meztetéssel, hogy otthon illedelmesen köszöntse 
a háziakat s az édesanyjának kezet csókoljon. 
Lelkére beszéltem, hogy az utcán ne ácsorog-
jon, hanem egyenesen menjen haza, mert nekem 
jelenteni fogják a hazaérkezése idejét. 

1899 ápr. 9. Tanítója és hitoktatója jelenti, 
hogy nekik nincs semmi különös megjegyezni 
valójuk. Ilyen tanuló, t. i. nyugtalan és szóra-
kozott, több is van az osztályban. 

1899 ápr. 11. Az 1848-iki törvények szente-
sítésének évforduló ünnepén, az iskolai ünne-
pen, kifogástalanul viselkedett. 

1899 ápr. 12. Tudomására adtam, hogy ma 
beírom őt a fölvételi naplóba, mert becsülete-
seu megtartotta, amit ígért. Látható örömmel 
fogadta a nyilatkozatot. Meglepte őt, hogy a 
kilátásba helyezett 2 hét leforgása előtt már 
be lesz írva. Reám tekintett s bizonyos önelé-
gültséggel mosolygott, mikor fölszólítottam, 
hogy olvassa el a nevét a fölvételi naplóban. 

1899 ápr. 19. Egy hét óta nincs semmi 
különös följegyezni valóm. Ma beléptem az 
osztályba és megkérdeztem a szomszédját, hogy 
jól viseli-e magát a Géza ? A kérdezett fiú azt 
felelte: „Jól, de egyszer csúfolt s azt mondta 
nekem, hogy sz . . . s." — „llgy-e — szól-
tam hozzá — nem mondasz ki többé ilyen 
illetlenséget?" „Nem!" — volt a válasz. 

1899 ápr. 25. Minthogy nem történt eddig 
a fiúval semmi különös, megállapodtam az 
osztály tanítójával, hogy némi engedményt 

teszünk most már a „megelőző fegyelemnek". 
Ezentúl már nem fogunk mindent eltávolítani, 
nem fogunk mindent elvonni a gyermektől, 
ami alkalmat szolgáltathatna neki, hogy hely-
telenséget is tehessen. Megengedtük neki, hogy 
bemehessen óra előtt korábban is a tanuló-
társak közé. Mostantól kezdve csak minden 
második napon kellett neki nálam jelentkeznie. 

1899 ápr. 27. Mind a hárman abban a 
nézetben vagyunk, hogy B. Gézát féken lehet 
tartani a „kormányzó fegyelem" segítségével is. 
Tanítói akaratát eléggé készségesen követi. A 
jóra szoktatás, a jó példa (jó tanulótársak 
szembeállítása), a szelíd, de határozott parancs, 
eddig sikerre vezettek nála. 

1899 ápr. 30. Meglátogatott a fiú anyja és 
hálálkodva említette, hogy G. nagyon szeret 
ide járni. Otthon is jobban viseli magát. Ha 
olykor mégis megfeledkezik magáról, csak azt 
kell megemlítenie, hogy bejelenti az esetet az 
iskolában és a fiú mindjárt hajlandóságot mutat 
a jó szóra. 

1899 május 2. Kováts Ede osztálytanító föl-
jegyzéseiben olvasható, hogy B. G. minden nap 
pontosan megjelenik az iskolában, társaival 
rendes módon érintkezik. Olykor civakodik 
ugyan, de verekedésre csak egy ízben ragad-
tatta el magát, az utcán. Azt álllítja, hogy a 
fiú szigorú büntetések alkalmazása nélkül is 
fegyelmezhető. Hitoktatója hasonló vélemény-
ben van. A fiút olykor a szemérmetlen beszéd-
ben találta hibásnak. 

1899 jún. 6. A fiú ellen semmi panasz. Hogy 
miből származott az ő renitens magaviselete 
az előbbi iskolában, azt nem tudhatjuk biztosan. 
Sejtjük azonban, hogy a házi nevelésben volt 
a baj forrása. A családi körben tapasztalt rideg 
bánásmód okozhatta, hogy oly indulatos, konok 
magaviseletű volt abban az iskolában, ahonnan 
őt kitessékelték. 

* 

Eddig terjednek a följegyzések. B. G. a 
következő két iskolai évben is látogatta az 
iskolánkat; de ezen idő alatt már nem volt 
szükségünk arra, hogy őt megkülönböztető 
bátiásmódban részesítsük. A 3. osztályban is 
K. E. tanítóhoz járt, sőt a 4. osztályt is majd-
nem az ő keze alatt fejezte be, mert csak az 
iskolai év vége táján maradt ki iskolánkból, 
költözködés miatt. 

Ha ez a fiú — mint ahogy a kizárást ja-
vasló tantestület állította — csakugyan moral 
insanity-hen szenvedett volna, akkor aligha 
tudtuk volna őt ennyire fegyelmezni. Megenge-
dem, hogy sok kellemetlenséget okozhatott ő 
az előbbi tanítóinak, de mindezt inkább az 
erkölcsi érzése néminemű apróbb fogyatékos-
ságánali rovására lehetne írni, semmint a gonosz 
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hajlamok és ösztönök, tehát a moral insanity 
uralmára. 

A moral insanity ismertető jeleivel nem talál-
koztunk nála. Ilyen gyermek rem ismer ám 
tekintélyt, ilyen fiú lusta, önfejű, makacs, go-
nosz csínyeket követ el, társait gonoszságokra 
csábítgatja, sőt nem ritkán még bűncselek-
ményre is vetemedik s mindezt rendkívüli 
ravaszsággal és leleményességgel eszeli ki. Nos, 
a mi B. Gézánk meghajolt a tanítói tekintély 
előtt és hogyha nem is tanúsított valami ki-
váló szorgalmat és buzgóságot a tanulásban, 
de azért mégis csak dolgozgatott az iskolában 
s át lehetett őt bocsátani a felsőbb osztályba. 
A fődolog azonban, hogy elszokott a durvább 
csínyektől s nem botránkoztatta meg rakon-
cátlankodásaival a tanulótársait. 

Ez esetben oly muló psychopathiás állapot-
ban levő gyermekkel volt dolgunk, akinek az 
állapota psychikai okokra volna visszavezethető, 
milyenek például a gyermek megalázása, meg-
szégyenítése, durva bánásmóddal való elkese-
rítése. 

Az nem szenvedhet moral insanity-hew, akin 
még fog a szép szó s akit jó szóval is lehet-
séges vezetni. 

(Budapest.) Sretvizer Lajos. 

Az írás-olvasás tanításának mód-
szeréhez. 

„Előgyakorlatok az írás-olvasás és rajzolás tanításához. 
Irta Gyertyánffy István, kir. tanácsos, a budapesti 
állami elemi és polgári iskolai tanítóképző-intézet 
nyug. igazgatója. Ötödik kiadás. Budapest, Stampfel-
féle könyvkiadó-hivatal. (Révai testvérek irodalmi 

intézet, részvénytársaság.) Bolti ára 1 K 20 f." 
Egyik kollegám szokta mondani, hogy nem-

sokára — mondjuk bizonyos idő múlva — 
az írás és olvasás tanításának, mint önálló, 
külön tárgynak létjogosultsága a népiskolában 
teljesen meg fog szűnni, mert egyre és roha-
mosan szaporodik azon gyermekek száma, akik 
6 éves koruk betöltéséig a családban meg-
tanulják az írást és olvasást. 

S bár bizonyos, hogy nem a műveltebb és 
gyermekeikkel foglalkozni szerető szülőket, 
hanem a néptömeget tekintve, ez az idő még 
messze van, mégis van valami ebben a gon-
dolatban. 

Látjuk, hogy némely családok némely gyer-
mekeit erőnek erejével sem lehet megaka-
dályozni, hogy 6 éves korukig írni, olvasni 
meg ne tanuljanak. Megcsinálják az előgyakor-
latokat ők, maguk ; nem kell nekik sem fono-
mimika, sem a legkülönbözőbb dolgok „egye-
sítése" ; minden nap valami ú j tudománnyal 
állanak elő, a hangok és betűk birodalmából. 

Ily tapasztalatok irányítják figyelmünket az 
írás és olvasás újabb és legújabb „módszereire", 
amilyenek a fonomimikai, egyesítő stb., külö-
nösen azért, mert e „módszer"-ek abban igye-
keznek mennél nagyobb rekordot elérni, amit 
a mai társadalmi élet és műveltségi állapot 
napról napra amúgy is annyira megkönnyít. 
Mintha egy-két hónap is már hosszú volna 
az írás és olvasás megtanulására. S mintha a 
végén a gyermeknek az írás és olvasás tudo-
mányával volna szükséges világra jönnie ! S 
mintha a gyors siker lélektani szempontból is 
mindig kifogástalan volna ! o _ o 

S mintha a nevezett módszerekkel tényleg 
gyorsabb sikereket is érhetne el minden tanító! 

Lélektani elvet, alapot ezek a Bmódszer"-ek 
tetszetőseket emlegetnek, inert ez korszerű. De 
a jó lélektani elvnél is többet ér a még jobb 
és egyetemesebb lélektani elv. 

Ez t a jobb lélektani elvet, alapot pedig az 
nyújtja, hogy miképen tanul meg a gyermek, 
úgyszólván magában, tanító nélkül, olvasni és 
írni a családban, annyival is inkább, mert ez 
bizonyára — vitán kívül — a legtermészete-
sebb is. 

Gyertyánffy szóban levő könyve ezt az alapot 
megtalálja és megtartja, az újabb, említett 
„módszerek" nem találják meg, tehát meg sem 
tarthatják. Gyertyánffy szóban levő könyvét s. 
épen érdemeit nem is lehet anélkül tárgyalt i,. 
hogy erre az oldalra az ember ne reflektálna. 

Viszont úgy az egyesítő-, mint a fonomimikai 
módszer egyes jó oldalait sem lehet méltatni 
anélkül, hogy világosan vázolt előzményeikre 
tekintetet ne vessünk. Ennélfogva úgy nép-
iskolai tanügyünknek, mint e szerzőknek ér-
deke, hogy a magyar írás és olvasás mai nép-
iskolai állapotát tárgyilagos kritikával vizs-
gáljuk. 

A népiskolai módszerek felületességének a 
tanügy érdekében meg kell szűnnie. Pl. hogy 
a fonomimikai módszerrel hamarább, gyorsabb, 
biztosabb eredményt lehet elérni, vagy az 
egyesítővel, mint az írva-olvasás közönséges 
módszerével, azt egyszerűen elhallgatni mái-
valami kötelességmulasztásféle volna, mikor 
tudjuk, hogy azok mondják ezt, akik az írva-
olvasás előgyakorlatait nem is ismerik, annál 
kevésbé próbálták, pedig e kettő együtt egy 
egész, t . i. az, ami. 

Tehát az ily nyilatkozat a kölcsönös tájéko-
zódás hibájában szenved. Nem az itt az állítás,, 
hogy a fonomimikai vagy egyesítő-módszerrel 
egyáltalában nem tudna sikert valaki elérni. 
Hiszen még a betüztető-módszerrel is lehet. 
A fő az, hogy mikor a tanítók nem is ismerik 
az írva-olvasás előgyakorlatait, sokszor a mód-
szertan tanárai sem, mily joggal mondhatják, 
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hogy az említett módszerek annál jobbak? 
Bizonyos, hogy csak a reklám alapján ! Mert 
az ír va-olvasás jó kezekben épen nem lassabban 
halad a siker felé, mint amazok, sőt gyor-
sabban is, csak tudjon valaki bánni vele. S nem 
is kell a tanítónak közben — sem jó mimikus-
uak, sem jó kántornak lennie, csak épp jó 
tanítónak. 

Ekközben abban megnyugodnunk, hogy Ró-
mába sok út vezet, nem szolid pedagógia, 
mert Rómába mindenki számára, minden kon-
krét esetben a körülmények s az egyén célja 
szerint csak egy út vezet — geografiailag is ; 
s áll ez a módszerekre is. 

E gondolatok szolgáljanak alapvetőkül tanító-
társaimnak, mielőtt a szóban levő könyv be-
mutatásához fognék. 

Az a könnyű módszer, amellyel sok gyermek 
majdnem észrevétlenül magában tanul meg írni 
és olvasni a családban, abban áll, hogy a gyer-
mek a műveltebb családi élet indítékai alapján 
érdeklődni kezd hol a betű, hol a hang, hol 
a plajbász, toll, tinta iránt. 

írni, rajzolni kezd, s hát a plajbász, toll 
neki is úgy fog, mint másnak. Ha ily módon 
sikerét elismerik, sőt bíztatják, annyit irkál-
firkál, hogy a betűk alakításához szükséges 
kézügyességet csakhamar elsajátítja. Másfelől 
tudatára jön annak, hogy a papíron levő betü-
alakok hangokat jelentenek s ha több betű 
hangját összefoglalja, az maga az olvasás, 
amelynek készségéig mennyi idő alatt, téve-
désekkel vagy azok nélkül hogyan jut el egyik-
másik ilyen gyermek, az környezetének értel-
métől s az ő becsvágyától, felfogásától függ. 

A tény az, hogy az ily gyermek írva-ólvasási 
módszert követ, t. i. amit leír, el is olvassa 
s amit elolvas, azt le is próbálja írni, — és 
ami fő — előgyakorlatokat csinál. 

Ugyanezt a természetes módot követi Gxjer-
tyánffy az előgyakorlataiban, csakhogy lélek-
tanilag okadatoltabb fokozatokban, behatóbban, 
módszeresebben, tehát a későbbi írva-olvasás 
fokaira nézve gyümölcsöztetőbben. 

Könyvének bevezetésében egy tankönyv ke-
retébe illetőleg magvasan rá is mutat arra, 
hogy „e kettőnek: a hangnak és betűnek kell 
a kölcsönös reprodukció okából egymással 
szoros képzettársítási viszonyba lépni". 

Ez a jobb és egyetemesebb lélektani elv és alap ! 
S nagyon méltán mondja az újabb „mód-

szereket" nagy kerülő ittak módszerének, merJ 

azok a liang és betii, mint két lényeg i 
mindenféle, oda nem tartozó elemeket vis? îk 
és illesztenek. 

Ezek után mégis mi <iz új módszereknek a 
Gyertyánffy-é mellett ma már majdnem álta-
lánosan elismert érdeme ? 

Gyertyánffy előgyakorlataival előkészítetten 
az írva-olvasás módszere a normális esetekben 
a legtermészetesebb és a legkövetendőbb. 
Rendkívüli esetekben, mikor a gyermeknek 
vagy némelyik érzékszerve, vagy appercipiálása 
fogyatékos, vagy a fölfogásában több és erő-
sebb inger kell, talán sikerrel alkalmazható 
hol a fonomimikai, hol az egyesítő „módszer". 
Gyertyánft'y-é az általános módszertan legyőz-
hetetlen részlete ; az újabbak inkább a </• ógyító 
pedagógia-féle körébe vágnak. így állíthatók 
ezek szerves paktumba, s akkor egyik sem 
kényszerül küzdeni a másik ellen, amit ma 
annak módjáéit is sajnálattal kell látnia a 
komoly pedagógusnak. 

E paktumba az újabb módszerek annál 
inkább belemehetnek, mert először is nem 
módi serek; csak egyes részleteknek elfogadható 
módjai, a megfelelő föltételek közt. 

Az írva-olvasás módszerét hol megtartják, 
hol általánosságban is támadják ezek, pedig 
minden értéküket az írva-olvasás előgyakor-
latai céljának kisajátítása s rendkívüli esetekre 
eszközökkel való ellátása adja meg. Továbbá 
az olvasást és írást a nyomtatott betűkön 
kezdik, ami a gyermekek szépírásán is hátra 
hagyhatja nyomait. 

A fonomimika, amit e szó jelent, azzal 
szépen beleilleszkedhetik az írva-olvasás elő-
gyakorlataiba, némely részletbe alternatívaként, 
s ha anyagát magyar motívumok szerint dol-
gozza ki, minden részletébe természetességet 
érvényesít, s ha megfelelő s komédiává nem 
váló tanítókat alkalmaz, hasznosnak is minő-
síthető. Nem módszer azért, mert a hangoknak 
csak közvetítő fölfogatására vonatkozik. 

Az egyesítő-módszernek alapelve a játékszerü-
ség. Kiindulásnak nagyon jó, szép, helyes, ami 
különben Gyertyánffy-nál is érvényesül szük-
ség esetén, de túlságba vive, ellene szól minden 
pedagógiának, mert a tanulás mindig egy kis 
erőfeszítés volt és lesz, ha hasznos akar lenni. 

Nem módszer azért, mert olyan véghez, 
amely nemcsak az írás- és olvasás-tanításé 
hanem enaek címe alatt ének, tánc, illemtan 
stb., beszéd- és ér telemgyakorlat s nem tudom 
én miféle enciklopédia, ennyi érddk szerint 
lehetetlen is összhangzatosan haladni. 

Szerepel itt olyan cica is, amely c hangot 
ejt ; bizonyára tanfolyamra járt . Az i és r 
hangok bemutatkoznak egymásnak, de nem 
lesz ir szó belőlük. 

S mindezt azért kell itt szóvá tenni, mert 
I ez a módszer lépett úgy föl, hogy ezenkívül 
I üdv nem lehetséges. 

Nem csodálatos-e, lia mindezek után Gyer-
« áyffy előgyakorlatainak ötödik kiadását oly 

! m i>n kell bemutatni, mintha régi értéket 
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poros aktákból kellene kibányászni. Csodálatos, 
do annál üdyösebb lehet rövid tartalmát elő-
adni, a figyelmet ráirányítani, bogy mielőtt 
a szóban levő vita tovább sekélyesednék, 
tanítótársaim, akik nem ismerik, ismerked-
jenek meg vele s csak azután formáljanak 
— ba a gyakorlatban meg is próbálták — 
végleges véleményt. 

Gyertyánffy bevezetésében megemlíti továbbá, 
bogy előgyakorlatai, melyek Riiegg ide vonat-
kozó művét tartották szem előtt, több tanító-
képző gyakorló-iskolájában, így a budapestiben 
is igazolást nyertek. En azonban biztosíthatom 
a nagyérdemű szerzőt, hogy számos helyen 
kitartanak müve mellett és sok helyen alkal-
mazzák méltó sikerrel. 

Szerző két csoportban adja elő az előgya-
korlatokat: „halló- és beszélőszervek gyakor-
lata" és „látási és kézgyakorlatot ". 

Az első rósz az előbbiekkel foglalkozik. 
Tárgyalja az elemző és összetevő hangoz-
tatási gyakorlatokat. Kezdi a magánhangzókon, 
megalakítván az » és a hangsort, oly gyerme-
kies gondolkozás menetében, amely sokkal 
okadatoltabb, mint az egyesítő-módszeré. 

Majd tárgyalja a mássalhangzókat, először 
mint egyszótagú szóban utóhangot, majd mint 
élőhangot, mert ez a természetes fokozat. 
Sorban következnek a 3—4 hangú, de egy-
tagú és többtagú szók. 

Ezzel párvonalosan a második részben kéz-
gyakorlatokat tanít, de úgy, hogy minden óra 
mind a kétféle gyakorlatot ölelje föl, oly 
módon, hogy mire az i betű tanítása követ-
kezik, mind a kétféle előgyakorlat be legyen 
fejezve. 

A hangoztatási előgyakorlatokban Gyertyánffy 
nem ragaszkodik ahhoz, hogy mindenki a tiszta 
szótagolást is megtanítsa ; bárki összébb is 
vonhatja ennek menetét. Csak az a tény, hogy 
az írva-olvasás mindig csak annyiban sikerül-
het, amennyi és amilyen előgyakorlata van. 
Tehát csak akkor ítélhet ez és az újabb 
módszerek között valaki, ha mindegyiket meg-
értette, sőt meg is próbálta. 

Alátási és kéz gyakorlatokban szemlélteti először 
a kockát, annak lapjait, éleit és csúcsait. Utóbbi-
nak képe a pont. Ezt különböző számban és 
helyzetbe téve rajzoltatja ; majd az él képe a 
vonal; rajzoltatja az álló-, fekvő-, dülővonalat; 
később a karika kéne a kör ; a félkör uedisr 
már betüalak-elem s mindinkább betűvé kezd 
válni, amint az egyenesekkel módszeres össze-
köttetésekbe lép. Ezen előgyakorlatokra Gyer-
tyánffy hat hetet szán, de közli Kún A-nak 
négyhetes tanmenetét is. Ezek pontos elvég-
zése után karácsonyban már olvas az I. osztályos 
gyermek s ennél, azt hiszem, az T. osztáljnak 

nincs oka jobban siettetni az írást és olvasást. 
Ez elég gyors siker 'és ekközben többoldalúlag 
gyümölcsöztető is, ami az újabb módszerek 
fogásairól nem mondható. 

Ami pedig e könyv rajzoltató előgyakorlatait 
illeti, világos, hogy azok nem a szakbeli rajz-
nak, csak az írást előkészítőnek előgyakorlatai. 

A magyar írás és olvasás tanításának mód-
szere e könyv tartalmának tárgyalása nélkül 
nem képzelhető, minélfogva jól tájékozott 
magyar tanító e könyv alapos ismerete nélkül 
el nem lehet. Ismerni pedig csak az ismerheti, 
aki nem hallomásból s csak e vázlatos ismer-
tetésből, hanem alapos áttanulmányozásból, 
megfontolásból és gyakorlati próbából ismeri. 

A magyar írva-olvasás módszere csak ezen 
előgyakorlatokkal az, ami. A kettőt szétbontani 
nem lehet. 

S mivel ma az írás és olvasás tanításának 
módszerében döntő látszatú viták folynak a 
tanítóság körében, célszerűnek láttam a figyelmet 
erre irányítani, amely mű nélkül e .kérdésben 
dönteni nem lehetséges. 

(Budapest.) Dr. Baló József. 

Férjes tanítónők. 
(Viszon válasz.) 

Szívesen meghajtom az elismerés lobogóját 
Szabóné Tóth Teréz kollégám előtt, mert vála-
szának minden sorából azt olvasom, hogy sze-
rető feleség, akiért eljött az „igazi" és nem 
maradt ideges vénleány, amint azt finom asz-
szonyi elmeéllel rólam hiszi és aki amellett, 
hogy a tananyag beosztásával foglalkozik, 
gondos anya és ideális háziasszony, mert 
pompás borj útokányt és juhtúrós galuskát főz 
vacsorára, amitől csakúgy ragyog férjeura 
szeme. 

Ezzel aztán ki is merítettem Szabóné cikké-
nek tartalmát. Csakhogy a népiskolai ú j tör-
vényjavaslat 57. §-ának kérdése nem a körül 
forog, hogy az én kedves kolléganőm milyen 
tűzről pattant menyecske, hanem egy nagy 
elvi kérdés körül, amely, ha a törvényjavaslat 
szellemében lel megoldást, nemcsak a közokta-
tási kormányt, hanem elsősorban az iskola 
érdekeit is sok visszásságtól fogja megóvni. 

Midőn e kérdésről cikkemet megírtam, szá-
mítottam ily apró tűszúrásokra ; azért bocsá-
tottam előre, hogy .nálunk az aranv közéüutat 
alkotta meg a törvény s miután intézkedéseivel, 
amelyekhez a m j s t a n i is tartozik, magasabb 
és inkább közhasznú célokat óhajt elérni, azért 
elesnek azok az esetleges ellenvélemények, 
amelyek legfeljebb csan érzékenységből származ-
hatnak". 

Csakis ilyen érzékenystó 'ből magyarázható 
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meg az, hogy Szabóné válaszában azt mondja, 
hogy én a férjes tanítónőket kivétel nélkül 
igazságtalan, beteges, nervózus s ezzel együtt 
úgy családanyai, mint iskolai kötelességeikről 
megfeledkező nőknek tekintem. Ezt a vádat 
ilyen általánosságban tárgyilagosan ugyan senki 
sem olvashatja ki a cikkemből. 

Menjünk sorba. Én azt állítottam, hogy az 
olyan tantestületben, ahol a férj és feleség 
együttműködnek, lazul a fegyelem, sőt abszurddá 
válik az állapot ott, ahol csak két tanerő mű-
ködik: a fér j és a feleség. En bizonyítottam, 
hogy a fegyelem azért lazul, mert ha a férj 
valami hibát követ el, amely az iskola beléle-
tébe vág, az asszony urának pártjára kél, ahol 
pedig csak ketten vannak, ott egymás ellen-
őrzéséről szó se lehet. Olyan igazság mindez, 
amely szinte az axióma erejével hat. 

Ezzel ellentétben Sz.-né nem bizonyít, hanem 
föltevésből indul ki és abból, hogy „náluk" 
ilyesmi nincs szokásban, azután könnyelműen 
vonja le a következtetést, hogy én a férjes 
tanítónőket kivétel nélkül igazságtalanoknak 
tartom. Szabóné ugyanis azt írja, hogy „nem 
szere'né hinni, hogy volna, de nem is ismer 
komoly, nős tanítót, aki az iskola beléletében 
olyan galibát csinálna,11 melyért a feleségnek 
védelmére volna szüksége és hogy ő (a 372 
éves asszonyka !) még nem látott oly iskolai 
fölöttes hatóságot, „amely a kartársra bízná az 
egymás kötelességének teljesítésére való fel-
ügyeletet". 

Sz.-né — úgy látszik •— nem számol az 
emberi gyarlóságokkal. 0 bizonyára csupa 
komoly, ideális gondolkozású, nős tanítót kép-
zel maga előtt, akiknél ki van zárva, hogy 
akár hivatali működésükben, akár a társa-
dalomban bármely hibát is kövessenek el. 
Nem is gondol arra, hogy néha untig elég, 
hogy a tanfelügyelő az egyik nős tanító szor-
galmát avagy osztályában tapasztalt rendet, 
a tanulók jeles tanulmányi előmenetelét meg-
dicsérje ; avagy ellenkezőleg, a másikat hibáira 
figyelmeztesse. Micsoda ferde helyzet az, mikor 
a feleség hallja mások előtt a férj hibáit föl-
sorolni. Avagy szóljak arról a sok apró-cseprő 
intrikáról, amely egyik-másik helyen folyik ? 
És ki kavarj a az egészet ? Azt meg egyáltalá-
ban nem értem, hogy kivel, ha nem kartárs-
sal gyakoroltassa az ellenőrzést. Hát a kettőnél 
több tanítós iskolánál is nem -kartárs" az 
igazgató, aki az ellenőrzést gyakorolja ? Talán 
a gondnokságra, vagy az iskolaszékre gondol? 
Hát lehetséges az, hogy napról napra — taní-
tási óráról tanítási órára — folyton a gond-
nokság gyakorolja az ellenőrzést ? Én úgy 
tudom, hogy a tanfelügyelő, — a gondnokság 
ellátogat az iskolába, de állandóan bizony csak 

a kartárs igazgatón múlik az ellenőrzés. Két-
tanítós iskolánál pedig bizonyára a vezető 
tanító a „kartárs". 

A logika elemi törvénye, hogy a vitatkozás-
nál a tárgynál maradjunk és érveink kovácsolá-
sára ne keverjünk össze látszólag hasonló dol-
gokat. Ami pedig tudományos igazság, aflölött 
makacsság vitatkozni. 

Ugyebár, a világ rendje az, hogy a férjes 
tanítónő természetes helyzetbe jut és így biz-
tosra vehető, hogy bizonyos időre távol van 
az iskolától ; de azt csak komolyan nem vitat-
hatja senki, hogy ez a természetes állapot 
egyforma elbírálás alá esik a véletlenül beálló 
betegséggel. Sokkal nagyobb a valószínűség, 
hogy a férjes tanítónőt kell helyettesíteni, 
mint a hajadont. 

Az pedig tudományos igazság, hogy a más 
állapotban levő nő egész idegrendszere ez idő-
tartam alatt nem működik normálisan. Épen 
a statisztika állít egybe szomorú példákat 
ennek az igazolására. 

Ott meg igazán nyitott ajtókat dönget Sz.-né, 
amikor pathetikus hangon mondja, hogy a 
gyermeknevelés komoly, fönséges voltát épen 
az asszony, az édesanya érti és érzi át telje-
sen. Ki vonta ezt kétségbe ? 

De már abban megint Tamás vagyok, hogy 
minden férjes tanítónő úgy gondolkozik, hogy 
az esetben, ha észrevenné, hogy akár mint 
háziasszony, akár mint édesanya, e két esz-
ményi rendeltetésének teljesítésében akadályoz-
tatnék a tanítás által, lemond az utóbbiról a 
másik gyönyörűségéért. így kellene lenni ! Csak-
hogy ne áltassuk magunkat. Az élet nem 
ismer érzelgősséget. Tanító rendszerint azért 
vesz el tanítónőt, hogy biztosabb alapra fek-
tesse existenciáját. A legtöbbször érdekházas-
ságot kötnek. Talán épen ez a körülmény 
teremti azt a bizonyos kényszerhelyzetet, amely-
ről a törvényjavaslat 57. §-a szól. 

Nem tehetek róla, de én a család szempont-
jából újból és újból erősen hangoztatom, hogy 
nem lehet jó háziasszony, gondos családanya, 
aki két fontos hivatás által mintegy két részre 
van osztva. Hiszen eléggé tapasztalhatjuk, 
hogy az élet gondjai mennyire megviselik a 
férfiakat is. A sok kisebb-nagyobb kellemetlen-
ség, mely hivatásával együtt jár, sokszor ked-
vetlenné, zárkózottá, mogorvává teszi. Mily 
visszás lehet az. midőn a féri is az asszonv is 
ily lélekállapottal kerül haza a családjához : 
a gondtalanul játszó apróságokhoz ! 

Épp most olvasom Cathrein Győzőnek : A 
nőkérdés című érdekes munkáját, amelyben „a 
nő és a család" fejezetében ezeket í r ja : „Abból, 
amit a férfi szerez, a nő kedves, kedélyes 
otthont teremt, amelybe a férfi szívesen vissza-
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vonul a nyilvános élet zajából és izgalmas 
tevékenységéből. A férfinak is van szüksége 
tanácsra, vigaszra, támaszra és lelkesítésre, 
szerető részvétre, Ezt nem találja künn, ahol 
a létért való küzdelemben az érdekek önzőén 
keresztezik egymást és az ellenséges erők 
gyakran keményen összecsapnak, hanem otthon, 
hü feleségének oldalán, szerettei körében. Es 
ha a nehéz napi munka után fáradtan hazatér, 
a sors csapásai lesújtják vagy betegség gyötri, 
otthon benső részvétet és szerető ápolást 
talál." 

Valljuk meg őszintén, hogy általában — 
tehát nem a kivételekről szólok — a nős 
tanítók, akiknek a feleségük is tmítónő, ezt 
a nyugtot, vigaszt alig találhatják meg ottho-
nukban.* Hiszen a feleség is az élet nehéz 
küzdelmeitől terhelten jő otthonába. Há t nem 
kell neki is reggel pont nyolckor az iskolá-
ban lennie, mint férjének, és délután szintén? 
Hát nem kell neki tantestületi üléseken éppúgy 
részt vennie, mint a férjének ? A rakoncátlan 
gyermekekkel nem kell éppúgy vesződnie, mint 
az urának ? Tanításra készülni, gyakorlatokat 
javítani, ismétlő-iskolában tanítani nem úgy 
kell neki, mint akármelyik más férfikollégá-
jának ? De ba este fáradtan jönnek haza, — 
nem kell szépíteni a dolgot — tudjuk, micsoda 
munka vár még a férjes tanítónőre.** Hiszen 
szegény ember a tanító ! A háztartás ilyen 
helyen nehéz kötelességeket ró az asszonyra, 
aki feleség, anya, dajka, szolgáló, szakácsnő, 
varrónő, mosónő stb. egy személyben. Hogyan 
tudja mindezt elvégezni ? így bajosan talál 
azután a férfi kedélyes, kényelmes otthont. 

A törvényjavaslat bizonyára nem a zsúrozó 
asszonyokból és a bicikliző hölgyekből szűrte 
le az 57. §-t. Előtte egy nagy szociális kérdés 
lebegett é-i az iskola érdeke. Aminthogy az iskola 
érdekében benn van a törvényjavaslatban az 
is, — amit kolléganőm iigy látszik nem talált 
meg benne — hogy csak 80 gyermek tanít-
ható egy osztályban. De ne higyje, hogy csak 
azért vették e létszámot a javaslatba, hogy az 
így üresedésbe jövő állásokat mind tanító-
nővel töltsék be, hanem a férjhezmenő leányok 
kedvéért talán a férfiaknak is akar a kormány 
belőlük valamit juttatni.*** 

(Rákosliget.) Stumpf Mariska. 

* Ezt „általában" épen nem lehet állítani. Szerk. 
**Lehetnek, sőt vannak is nagy számmal olyanok, 

akik ebbeli kötelességüknek is derekasan megfelelnek. 
Szerk. *s 

***Közöltük — bár ami nézeteinkkel nem mindenben 
egyező — a cikk írója viszonválaszát, de több hozzászó-
lást ehhez az ügyhöz nem fogadunk el Ezt a kérdést 
alaposan és minden oldalról megvilágítva megvitatták 
a Népnevelők Egyesülttében, mintegy 10 —12 éve. Szerk 

Ki'iifoldi szemle. 
Németország. Heves küzdelem folyik Német-

országban, de különösen Poroszországban a 
felekezeti és közös (szimultán) iskola körül. De 
vannak egyes részei a nagy birodalomnak, ahol 
a közös iskola törvény szerint fönnáll, áldá-
sosán működik s ahol a konzervatív-pártiak 
(ott centrumpártnak nevezik) is teljesen meg 
vannak vele elégedve s felekezeti iskolákká 
való átalakulásukat nem óhajtják. így van ez. 
Badenben is, ahol a közös iskola a 70-es évek 
óta kötelező. A badeni centrumpártiak kinyilat-
koztatták, hogy ameddig az egyház és iskola 
közötti eddigi viszony fönnáll, semmi alapos okuk 
sincsen arra, hogy oly küzdelmet indítsanak az 
iskola körül, mely különben sem kecsegtetne 
a győzelemre való kilátással. A centrum tehát 
Badenben megelégszik avval, ami ellen máshol 
küzd. Bajorországban is egyre terjed és fejlődik 
a közös iskola. Münchenben a tanév elején oly 
nagy számmal jelentkeztek a tanulók a két 
városi közös iskolába beíratás végett, hogy az 
első osztályokban hely szűke miatt számos 
tanulót be sem írhattak. Az egyik iskolába 
1820, a másikba 1204 mindkét nembeli tanulót 
ír tak be. Nasszauban is közös iskolák vannak. 
Legközelebb egy röpirat jelent meg e címen : 
„A nasszaui szimultániskola." Katholikus tan-
férfiú írta s ebben a szerző a következőket 
mondja el: „Nem egy ízben egy nasszaui kath. 
lelkész, aki nagy tekintélyben állott, ezeket 
mondotta : Én a közös iskolát egyházi szem-
pontból nagyon becsesnek tartom. A feleke-
zetek küzdelmében örökös a gyanúsítás ott, 
ahol csak egy felekezet gyermekei ülnek évek 
során át az iskolában. Sok előítéletet növelnek 
nagyra ezáltal mindkét részen, vagy legalább is 
abszurd előítéletek talaját készítik elő. A közös 
iskola ennek elejét veszi s alapját adja az 
igazságos és értelmes ítéletnek." 
o ö 

* 

Londonban egy tizenöt éves fiú rendkívül 
gonosz hajlamai miatt a bíróság elé került. 
A bíróság előtt a fiú anyja, a maga és fia 
védelmére fölhozta, hogy gyermeke gonosz 
hajlamait hihetőleg az okozta, mert kis korá-
ban elesett és az esés következtében koponyáját 
megsértette. Az orvosok e védekezésre a fiút 
megvizsgálták és a bíróság engedelmével ope-
rációt végeztek rajta, mely alkalommal a meg-
sérült helyről csakugyan három csontképző-
dést távolítottak el. E s az anyának igaza volt. 
A fiú, midőn betegségéből fölépült, mintha 
kicserélték volna. Gonosz hajlamai megszűntek, 
sőt értelmi képessége is emelkedett. 

cC4<3C 
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Nemzeti fohász. 
— Újév küszöbén. — 

Népek vezérlő Istene ! 
Védd nreg karoddal a magyart. 
Segítő kézzel légy vele, 
Amíg világod napja tart. 
Ne lásson e kerek világ 
E népnél boldogabbakat. 
Feje, mint a gyümölcsös ág, 
Hajoljon az áldás alatt. 

Testvériség, egy érzelem 
Hevítse e hon népeit. 
Égjen lobogva szüntelen 
Erény oltárain a bit. 
Terjedjen köztünk széltibe 
Ipar, műveltség egyaránt 
S művészetünk bámult hire 
Szárnyalja túl az Óceánt. 

Gagyogjon szebb jövő felénk ; 
Feszüljön munkától a kar 
S hová barázdát von ekénk : 
Hajtson kalászt az ős ugar. 
Teremjen dúsan a bor-ág, 
Víg daltól zengjen hegy, mező 
S hová bányász csákánya vág, 
Csillanjon gazdag érc elő. 

A béke csendes otthonát 
Ne verje fel vad harci zaj. 
Úgyis, egy ezred-éven át 
Vérben gázolt a szittya faj. 
De hogyha mégis kürt riad, 
És lesz, ki felkel ellenünk, 
Hogy ősapánk volt hős Hunyad : 
Matassa győztes fegyverünk. 

Szabad, független nép valánk, 
Védő paizs volt ős jogunk. 
És áll vihartépett hazánk, 
A jog : dönthetlen oszlopunk. 
S szabad nemzetnek ajakán 
Hő dal fakad, mely égbe tart 
S átzúg a dal bércen, tanyán : 
— Áldd meg nagy Isten a magyart ! 

Vargyas Endre. 

Kis históriák. 
Mi kell hozzá? 

Hogy miért, miért se, elég az hozzá, hogy 
manapság bajos körfelügyelőt kapni. 

Régen!? ÍJrban boldogult X. tiszteletes 30 
esztendőkön által viselte e tisztet. Pedig akkor 
Galambokról Nemes-Dédre ökrös szekér volt a 
forspont, mivelhogy a boldogemlékü jobbágy-
korban inkább volt becsülete a lassújáratú 
ökörnek, mint a gyors lónak. De az öreg úr 

kiülte a 30—35 kilométeres távolságot egy 
zokszó nélkül. E s volt türelme 2—3 napon á t 
tartani a szigorlatot egy iskolában. Igaz, hogy 
hamar és hosszasan elszunnyadt a katedrában ; 
a tanító kiment egy kis fát aprogatni az ebéd-
főzéshez, a nebulók meg levonultak gombozni 
a pad alá . . . . mindegy, csak szigorlat volt 
az ! Ott ült ő, ha nem is ébren. Mikor azután 
30 évi buzgó szolgálat után „lemondott", ezt 
is csak úgy fogták rá. Lemondott, amennyiben 
a jegyzőkönyvbe ez bele volt írva. Mikor egyik 
ifjú kartársa — nem minden szarkazmus nél-
kül — tudakolta lemondásának indokát, „ej, 
— mondá az öreg úr — meguntam. Ezek 
a nagyralátó mesterek már azért is kezdenek 
haragudni, ha az ember kicsit szekírozza őket." 
Pedig mindig ő volt a packázás célpontja. 

Ma — mondom — nem olyan kapós ez a 
hivatal, a körfelügyelőség. 

Mert úgy van, hogy a mi traktusunk p. o. 
a maga 84, egy-két tanítós iskolájával 9 iskolai 
körre van osztva, amely minden körnek van 
egy felügyelője, többnyire lelkész, néha tanító. 

Sokszor fogdosni kell őket. 
Szem- és fültanuja voltam, mikor a nt. es-

peres úr — közgyűlési szünetben — kapaci-
tálja az egyik tiszteletest. 

— Ej, vállalja öcsém ! Nem kell ahhoz semmi 
más, mint egy kis jóakarat. 

— De bizony nt. uram, jó gyomor kell 
ahhoz első sorban. Szólt a dologba^ egy 48-as 
(48 kilós) atya. Probatum ezt. Úgy agyon-
tömik egy heti vándorlása alatt minden jóval 
azt a szegény körfelügyelőt, hogy, ha nem 
végrendelkezik is, de nem kerülheti ki a patikát. 

— Micsoda ! Vág bele mély baritonnal egy 
másik 48-as (inggallérjára nézve) atya. Persze, 
jó gyomor kell hozzá. De az a legjobb oldala 
a körfelügyelőségnek. 

— Ej , mond a harmadik. Hogy mi kell 
hozzá, azt a tamási ember mondta meg. Ahogy 
N. bátyánk, körfelügyelő korában, behajtat a 
tamási parochia udvarára, még a kocsiról 
énekli olyan félig aggódó, félig parancsoló 
hangon: „vaan-ee koocsii? Leesz-ee koocsii?" 

Mert tudjuk, hogy a rendetlen forspont mily 
akadálya a tanügy kellő fölvirágzásának. 

Nos hát sebtiben való futkározása indul 
meg az „értelmesebb" iskolai növendékeknek 
kurátorhoz, bíróhoz, harangozóhoz, valamint a 
réten szénát gyűjtő forspontsoros Sipos Mózeshez. 
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Kisül azután végre, hogy vanni van ugyan 
kocsi, de lenni aligha lesz. 

No jó, sebaj. Csak kurátor legyen. 
Lett. 
Valahonnan, valami módon előhajkurászták 

az értelmesebb növendékek. 
— Hát, hallja-e kend, kurátor uram ? Mennyi 

innen a fuvar Partosra ? kérdi a felügyelő úr. 
— Hát, alázattal mögtisztölöm, dolog tágul-

takor 60 kr. De most — tisztösség nem esik 
mondván — pöngőt is emlögetnének. 

— Jó. Nézze kend. I t t van 10 fr t (kezébe 
nyomja). Fogadjon ezért nekem kend egy fuva-
rost Partosra. D. u. 4 órakor itt álljon, mint 
a feszület. Ha 10-ért nem jön, adok 20-at. 
Majd megfizeti ezt nekem valaki. 

No, az áldóját, ennek fele se tréfa ! 
Kurátor fu t bíróhoz, ketten futnak Sipos 

Mózeshez, a rétre. Sipos Mózes fölfohászkodik a 
magas egekre. Felhőzik. Ma nem megy be a széna. 

Négy órakor feszt ott áll a parochia udva-
rán. Azután haj t mint a sárkány vagy a Gara-
bonciás diák. Ahol jó út van, ott léptet. Ahol 
göribeces, ahol bakhátas, ott nekiereszt. Ott 
dolgozik a korbács, nemcsak a maga neheziből. 

Mennek, haladnak. 
Az úr állja. Kapaszkodik oldalba, lőcsbe, de 

nem szól se jót, se rosszat. Csak van. Csak a pus-
káját félti ütődéstől. Azt nem szokta elhagyni. 

Sipos Mózes egyszer arra a gondolatra jött, 
hogy : hátra kéne nézni. Hát hátranézett. 
Meg-meg egyszer megint hátranézett. Meg-
állapítható, hogy négyszer, ötször is hátranézett. 

Eh, mit ér, benne vagyunk, gondolta magá-
ban és megszólalt : hát ha szómmal nem véte-
nék, azonban ki légyen az úr, hogy illen nagy 
dologtévő időben itt hordoztati magát ? 

— Én, atyámfia ? A nagy tiszteletű belső-
somogyi evangelika reformáta traktus IX. számú 
iskolakörének Isfcen kegyelméből ezidőszerinti 
spártánussa vagyok. 

Sipos Mózes járatosabb kerékvágásra terelte 
a lovait. Mikor egy darabig mentek, megint 
hátranézett. Hátranézvén pedig, ennyit kérdett : 

— Hát szint,eg puskája is van liozzá? 
(Darány.) Vecsei József. 

IRODALOM. 
A Magyar Remekírók új sorozata. A 

Franklin-Társulat magyar remekíróinak gyűj-
teményes kiadásában, irodalmunk e kincses-
házában megjelent a hatodik sorozat, öt újabb 
kötettel gyarapítván ez irodalmi jelentőségű, 
nagyszabású gyűjteményt. A gyűjtemény VI. 
kötete Grvadányi és Fazekas munkáit foglalja 
egybe, Négyessy László két bevezető tanulmá-
nyával. Gvadányi Falusi nótáriusát, Fazekas 

Ludas Matyiját és 27 kisebb költeményét közli 
ez a kötet , megérdemelt népszerűségéhez jut-
tatván ú j r a irodalmunknak e két régi, érdemes 
alakját. A XXVII. kötet, mely az ú j sorozat 
második kötete, Vörösmarty munkáinak be-
fejező kötete a gyűjteményben. A Dramaturgiai 
Lapokat közli, a nagy költő drámabírálatait, 
játékszíni krónikáit és ez irányú elméleti fejte-
getéseit, részletes betűrendes tárgy- és névmu-
tatóval. E hatkötetes Vörösmartyt Gyulay Pál 
avatott keze rendezte sajtó alá. Az ú j sorozat 
harmadik kötete, a gyűjtemény XXXlX. kötete, 
Tompa Mihály balladáit, beszélyeit és regéit 
foglalja össze. A gyűjteményben ez a harmadik 
Tompa-kötet. Levay József rendezte sajtó alá. 
Legérdekesebb az ú j sorozat két utolsó kötete, 
a Madách-kötet és az Arany László-kötet. 
Amaz a gyűjtemény XLIX. kötete. Alexander 
Bernát állította össze. Az ember tragédiáján 
kívül Madách költeményeinek legjavát közli, 
gyönyörű bevezető tanulmánnyal, amely be-
avatja az olvasót e nagy bölcseimi költőnk 
megértésébe. Az Arany László-kötetet, a gyűj-
temény LII. kötetét, Kozma Andor rendezte 
sajtó alá. A költői művek közül az Elfridát, a 
Délibábok hősét és a Húnok harcát közli s 
Arany László tanulmányaiból a legértékesebbe-
ket. Nagyon becses Kozma Andor bevezető ta-
nulmánya, amely magvas tömörséggel s nagy 
művészettel rajzolja meg e jeles írónk élet- és 
jellemrajzát. Éz ú j sorozattal együtt immár 
harminc kötetből áll a Magyar Remekírók 
nagyszabású gyűjteménye. Becses házi könyv-
tár máris, amely a magyar szellem kincseit 
teszi a családok kincseivé. Csupa díszes kiállí-
tású, gyönyörű kötet. Az írók és költők arc-
képeit R. Hirsch Nelli rajzolta meg, nagy mű-
vészettel. Az 55 kötetes teljes gyűjtemény ára 
220 korona ; megrendelhető pár koronás havi 
részletfizetésre is minden könyvkereskedésben. 

A Magyar könyvtár négy ú j füzete jelent 
meg. A 401—402. kettős füzet Mikszáth 
Kálmán A gavallérok c. vidám szatíráját, a 
403. Wälde Collius angol regényíró A jóslat 
c. érdekes regényét, a 404. ];edig Balogh Pál 
Széchényi István grófról írt tanulmányát tar-
talmazza. A M. K. egy-egy száma 30 fillérért 
kapható minden könyvkereskedésben. — Az 
Érdekes Könyvtár januári füzete igazán érdekes 
tartalommal jelent meg. Az „Érdekes könyv-
tá r" előfizetési ára egész évre a „Rejtvény-világ" 
ingyen-melléklettel és szép ingyen - naptárral 
együtt 2 korona, mely összeg az „Érdekes 
Könyvtár" kiadóhivatalába (Budapest, V., Kál-
mán-utca 2.) küldendő. - Mutatvány-füzet 
ingyen és bérmentve. 
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Földrajzi olvasókönyv és Féladattár a liptó-
Tármegyei népiskolák számára jelent meg 
Steirer Izidor kiadásában, Liptószentmiklóson. 
Szerzője: Völgyi (Wagner) Antal István kir. 
tanfelügyelőségi tollnok. Az erős hazafias 
érzésről tanúskodó művecskében a szerző főleg 
a Feladattárai kívánja hazai nyelvünknek az 
idegen ajkú növendékekkel való minél gyor-
sabb elsajátításában a liptóvármegyei tanítók 
munkáját megkönnyíteni. Földrajzi előfogalmak 
nyújtása után a szoros értelemben vett földrajzt, 
folyóvölgyek szerint tárgyalja ; a helyi neve-
zetességek és sajátságos viszonyok mindegyi-
kére való szakszerű kiterjeszkedése mellett 
elriasztó példákkal szól a szeszes italokról, a 
gyermekek fölfogásához mért vonzó modorban 
a bőr-, túrógyártásról, tutajozásról s egyéb 
helyi sajátságokról, foglalkozásokról és a köz-
viszonyok irányadóiról ; kellő helyen közöl 
hazafias költeményeket; szóval elkövet min-
dent, hogy e nemben a legjobbat adja. S a 
szerzőnek ez sikerült is. Müvecskéje Liptó 
vármegyére nézve hézagpótló s az eddigi 
enemüeket messze fölülmúló munka. Ára kötve 
40 fillér s a megnevezett kiadónál és helyen 
kapható. A könyv kiállítása csinos, erős papi-
roson, nagy betűkkel van nyomva. Teljes 
befejezést e müvecske a hozzávaló s máris 
sajtó alatt levő vezérkönyvvel fog nyemi. 

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

Kinevezte: Jánosy Gyula nyitravármegyei 
kir. s.-tanfelügyelőt a IX. fiz. oszt. 3. fok.-ba, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal ; Bolgár Kálmán pécsi anya-
könyvi felügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3. fok.-ba, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal Baranya vármegye kir. tan-
felügyelőjévé; Kristóf Gyula, Meder Mária és 
Usztrunid Kornélia oki. tanítót, illetve tanító-
nőket a bajóthi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
illetve tanítónőkké ; Debreczeni Ilona oki. tanító-
nőt a szilágycsehi állami el, népisk.-hoz r. 
tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Frokopiusz 
Nándor morvaőri áll. el. isk. tanítót a szakol-
czai áll. el. isk.-hoz; Sipos Gyula áll. el. isk. 
tanítót a hódmezővásárhelyi tanyai áll. el. isk.-
hoz; Farkas Róza hevesi gazd. ism.-isk. szak-
tanítónőt a mezőberényi közs. jellegű ismétlő-
isk.-hoz ; Veres Róza pávai áll. el. isk. tanítónőt 
a sepsiszentgyörgyi áll. el. isk.-hoz ; Bálás Lajos 
szászczegői áll. el. isk. tanítót a szurdoki áll. 
el. isk.-hoz; Tóth György belényes-sonkolyosi 
áll. el. isk. tanítót a bálványosváraljai áll. el. 
isk.-hoz. 

Végleg megerősítette : Pepa György kani-
csai közs. el. isk. ideigl. tanítót jelen állásában ; 
Grcsits Lázár csentai közs. isk. tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Gyenge József 
sz.-somlyói áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1120 K-t ; Csenterits Ferenc szent-
jakabi r. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 700 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Szabados 
Miklósné Csucska• Irma antalóczi munkaképte-
len áll. el. isk. tanítónőnek 500 K-t egyszers-
mindenkorra. 

TANÍTÓK TANACSADÓJA. 
— Többeknek. Dr. Ében Mihálynak m. á. 

80.371. számú min. rendelettel ajánlott mérték-
gyűjteménye többféle összetételben kapható: 1. 
Kis mérték (okvetlen szükséges), tartalma: szem-
léltető óraláncon járó váltószerkezettel, rész-
mérő méterrúd, kg., dkg., gr. ; dl., cl. = 10 
K. 2. Pótmérték (milliszter, széttárható köb-
decivel, 1. és kg.)v 7 K. 3. Teljes raértékgyüjts-
mény, 17 K. 4. Óra külön 7 K. Tessék a szer-
zőhöz fordulni ; lakása : Zsámbok (Pest m.) —r-
Bedeházi János lelkész, M.-Záli. Lapunk 
homlokán állandóan olvasható, ebben a rovat-
ban pedig ismételten kijelentettük, hogy a hir-
detések nem a szerkesztőségre, hanem a kiadó-
hivatalra (I., Vár, Iskola-tér 3. sz.) tartoznak. 
Szemrehányó levelüket, amelyet mi tényleg 
„zaklatásnak" vehetünk, áttettük tehát oda. — 
Újecz Jeromos iskolaszéki elnök. Az előbbi 
üzenet önnek is szól. — K. J. Koudoros. Cél-
zatosan azért írtuk úgy, hogy aki az illetőket 
nem ismeri is, lássa, hogy a nem-magyar 
ajkúak közt épp az irányadók azok, akik a 
nemzetiségi izgatók túlzásait elitélik s a népok-
tatási törvényjavaslatot helyesen ítélik meg. — 
Bori. De igen ; fizetését havi részletekben 
is kérheti az iskolafönntartótól. — Nádasy 
Anna. Személypótlék emelkedése esetén nem 
kell külön folyamodni, mert ha be van 
jelentve a minisztériumnál, legföljebb egy 
hónap lefolyása alatt intézkednek, hogy a 
megfelelő illetmény folyósíttassék. — Gy. N. 
Imre* Miután az iskolaszék állapítja meg, a 
tanítótestület meghallgatása mellett, az iskolai 
szünidőt s egyszersmind az órák beosztásátis, nem 
lehet megakadályozni, hogy a heti két félnapi 
szünnapra tegyék az ii-m.-iskolások tanítását. — 
Nyngdíj 96. l . A gazdasági ismétlő-iskolák szer-
vezete 23. §-a intézkedik az ön által fölvetett 
kérdésekben. Ott nyiltan meg van mondva, 
hogy a gazdasági ismétlő-iskola vezetéséért járó 
tiszteletdíj kérésénél a folyamodványhoz milyen 
mellékletet kell csatolni. Nagyon helyesen járt 
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el a kir. tanfelügyelő, ha visszaküldte az ön 
folyamodványát s még bizonyos hiányzó rende-
letek melléklését követelte. Azok a követelt 
mellékletek szintén benne vannak a fönntebb 
említett utasítás mondott 23 ik §-ában. Ha 
nem volna ott a községi iskolai utasításban, 
akkor járjon el az állami gondnokság utasítása 
szerint a megfelelő esetben. Teljesen fölszerelt 
kéi-vényt kell beterjeszteni. 2. Érthetetlen, hogy 
ön a gazdasági ismétlő-iskolák vezetéseért 
semmiféle tiszteletdíjat nem kapott. Ezt lent 
a megyében megtudhatja, miért történt. 
Talán nem is kéretett az iskolahatóság. 3. Ön 
tudhatná megmondani, miért nem számítottak 
5 esztendei szolgálatot nyugdíjigényében. Talán 
azért vették föl csak 1901-től, mert csak 
ebben az évben folyamodott fölvételért. — 
Lója József. 1902-ik évi 49.120. sz. rendelet 
szerint egy fél hónap alatt elkövetett mulasz-
tást egy esetnek kell tekinteni. Hibásan szá-
mított tehát az elöljáróság, midőn 19 fél napért 
egy fiú szüleitől 19 K bírságot követelt. — 
Faiskola-kezelő. Ha önnek biztosítva volt a 
faiskola kezeléséért 40 korona, ezt a község 
akkor is tartozik megadni, ha ön a faiskolábol 
egyetlen oltványt sem tudott eladni. A községi 
hatóság jogtalanul vonná el öntől, mert ha önnek 
talán hanyagsága, nemtörődömsége miatt nem tör-
tént volna eladás, akkor fegyelmi eljárásnak volna 
helye, a fegyelmi bírság pedig nem lenne 40 K. — 
Ii. F. Csíkszépvíz. Tanító is taníthat leá-
nyokat gazdasági ismétlő-iskolában, kivált ha 
gazdasági képesítése van ; viszont az ottlevő 
tanítónő is taníthatja a kézimunkát. — 
Vajda Károly. A gondnokságnak a lelkészek 
hivatalból nem tagjai. A kir. tanfelügyelő elő-
terjesztésére a gondnoksági tagokat a főispán 
nevezi ki. A hitfelek, iskolaszékben azonban tag 
a lelkész, úgyszintén a közs. iskolaszékben is 
helyet foglal a hitfelek, egy rendes lelkésze. — 
H. A. 1. Ha a hitfelekezeti iskola korpótlékos 
tanítója államosítás útján államszolgálatba lép, 
eddig szerzett jogigényeit, korpótlék tekinte-
tében, tovább folytathatja; ha azonban felek, 
iskolai tanító pálvázik állami iskolához, aki 
még az állami iskolánál nem szolgált, tehát 
korpótlékra jogigényt nem szerzett : annak nem 
szokták beszámítani. 2. 4 tanítós áll. el. isk. 
igazgatójának tiszteletdíja 100 K. Ezt eddigelé 
nem számítják be a nyugdíjigénybe. 3. Nyugdíja-
zás esetén a lakbér értékét nem számítják be. — 
A. Csak addig kívánhatja a fizetést előbbi helyén, 
ameddig tényleg ott működött. Az iskolába való 
beiktatása s az ottani működése megkezdése után 
már az állami iskolai fizetését fogji kapni. — 
Nyugdíjügyben. A tanító elhalálozásakor a 
nyugdíjra jogosított tanító özvegye segély 
címen 600 koronának, illetve az elhalt tanító 

férj legutolsó beszámítható fizetésének, 1200 
koronáig, ennek 50°/o-át kapja, a meghaladó 
rész után pedig 20%-ot kap. Ebből a segélyből 
nemcsak önmagát tartozik ellátni, hanem a saját 
gyermekeit, úgyszintén férjének esetleg korábbi 
házasságából származott gyermekeit is. — 
K. Uáborné. Nem tudunk olyan forrást, amely-
ből segélyt kaphatna, még sokkal kedvezőt-
lenebb helyzetben levőnek sem tud adni az 
Eötvös-alap, annyi a kérelmező. — Schenk 
Frigyes. Hihetetlennek tartjuk, hogy önnek 
csak 180 korona fizetése volna. Ilyen álláson 
nem lehet lennie. Ahány hónapig szolgál, a 
fizetésnek annyiszor 12-ed része illeti meg önt.— 
H. G. Állása elfoglalása napjától számítva 
követelheti a fizetését. — N. Ferenc. Ha az 
államsegély utalványozásakor korpótlékát nyug-
díjügyében be nem számították, folyamodjék 
ezért külön a közoktatásügyi miniszterhez. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Zirzen Janka, j Alig temettük el Lakits 

Vendelt, már egy másik nagy halottja van a 
magyar közoktatásügynek : meghalt Zirzen 
Janka. Nagy, nemes egyéniség, hatalmas munka-
bírás és szinte határtalan ügyszeretet, dicső 
eredmények: ezek tették a Zirzen Janka hosszú 
életpályáját harmonikusan széppé. Mélyen tisz-
telt, szívből szeretett „Janka néni"-je volt a 
nagyanyáktól kezdve egynehány nemzedék mű-
velt magyar hölgyeinek. Fontos és kényes nem-
zeti érdek odaadó és sikeres szolgálatában szer-
zett hervadhatatlan érdemeket. Szinte visszásán 
hangzik, hogy ő, ki maga volt a tetterő, most, 
derűs, szép öregségének befejezésekép, vég-
eigyöngülésben halt meg. Zirzen Janka nyu-
galmának éveit rokona, Bernáth Béla dr. orsz. 
képviselő tállyai villájában élte le. Onnét jött 
fel a fővárosba pár hét előtt s ugyancsak a 
Bernáth Béláék gondos családi körében hunyt 
el december 28-án reggel 8 órakor, csöndes 
álomba merülvén. Életrajzának főbb adatai 
ezek : 

Zirzen Janka 1824-ben született Jászberény-
ben. Egerben nevelkedett, 1844-től 1866-ig 
előkelő családoknál nevelősködött. A Bohus-
házban ismerkedett meg Eötvös József báró-
val, akinek bíztatására 1868-ban Pestre jött 
és részt vett a nőnevelésügy akkor megindult 
szervezésében. Egy évvel később Eötvös báró 
kultuszminiszter kinevezte őt a budai elemi 
iskolai tanítónőképző-intézet igazgatójává. Innen 
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a polgári iskolai tanítónőképző-intézet élére ke-
rült, amelyet évtizedeken át vezetett. 0 szer-
vezte az intézettel kapcsolatban a nevelőnő-
képzöt, valamint az úgynevezett továbbképzőt 
is, mely az egyetemi továbbképzést lett volna 
hivatva pótolni. Működéséért többször érte ki-
tüntetés ; 1873-ban, a bécsi világkiállítás után, 
a király legfelsőbb elismerését fejezte ki ; 
1876-ban, a párisi világkiállítás után, Trefort-
miniszter intézett hozzá meleghangú elismerő 
levelet; 1879-ben a király aranyéremmel tün-
tette ki. Az 1881. évi nőipar-kiállításon az 
általa vezetett intézet aranyérmet, az 1885. évi 
kiállításon nagy kitüntetést, a milleniumi ki-
állításon ismét aranyérmet nyeri. 1889-ben, 
ötvenéves tanítónői és húszéves igazgatói jubi-
leuma alkalmával, nagy ünnepet rendeztek tisz-
teletére tanítványai és tisztelői. Az ünnepen 
Csáky Albin miniszter mondta az üdvözlő be-
szédet. 1896-ban nyugalomba vonult. Az elmúlt 
nyáron tanítványai s a magyar nevelésügynek 
minden tényezője üdvözölte Zirzen Jankát, 
nyolcvanadik születésnapja alkalmából. 

Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter december 28-iki keltezéssel a követ-
kező levelet intézte Bernátli Bélánéhoz : 
„Nagyságos asszonyom! Mélyen megrendülve 
értesültem Zirzen Janka, az állami polgári 
tanítónőképző-intézet és a vele kapcsolatos 
felsőbb leányiskola volt érdemes igazgatónőjé-
nek gyászos elhunytáról. Megilletődve száll 
lelkem az intézet alapvető munkásának, oly 
hosszú időn át fáradhatatlan vezetőjének, annyi 
nemzedék nevelőjének, a magyar nemzeti nő-
nevelés úttörőjének és lelkes harcosának, a tan-
ügy országos nevű bajnokának ravatalához s 
kegyeletes megemlékezéssel adózik az elhunyt 
érdemeinek. Ismerve azokat a gyengéd szálakat 
melyek Nagyságodat az egykori tanítványi 
ragas/.kodás, a későbbi benső barátság, hála 
és szeretet révén a boldogulthoz fűzték, engedje 
meg Nagyságos Asszonyom, hogy legmélyebb 
részvétemnek adhassak kifejezést. Őszinte'tisz-
telettel vagyok Nagyságos Asszonynak készsé-
ges szolgája: Berzeviczy Albert." — Zirzen 
Jankáról érdekesen és szépen emlékezik meg 
Péterfy Sándor a Magyar Tanítók Naptára 
idei évfolyamában, emlékiratai közt. A mult 
nyáron lapunkba György Aladár írt Zirzen 
Jankáról. Ügy az előbbit, mint az utóbbit la-
punk olvasói ismerik. A temetés folyó hó 
30-án délután nagy részvét közt ment végbe. 

— A népoktatás reformja. Máramaros, 
Bereg és Sáros vármegyék, valamint Árva vár-
megye közoktatásügyi bizottságának példájára 
újabban Szepes- és L'ngmegye törvényhatóságai 
foglaltak állást a Berzeviczy Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által a népoktatási 
törvények módosítása tárgyában készített és 
benyújtott új törvényjavaslat mellett és mele-
gen üdvözölték a minisztert a nagyarányú reform 
kezdése alkalmából. A népiskolai törvényjavas-
latról dr. Berzeviczy miniszter január 1.-én 
józsefvárosi választói előtt következőleg nyilat-
kozott: „Ezt az alkalmat csak arra akarom 
fölhasználni, hogy újra és a leghatározottabban 
megcáfoljam azokat a rosszakaratú ellenzéki hí-
reszteléseket, mint hogyha a kormány a nemzeti-
ségek megnyerése céljából ezt a törvényjavas-
latot elejtené, vagy ennek rendelkezéseit el-
alkudni akarná. Azok, akik ilyen híreket 
költenek vagy terjesztenek, azok meggondol-
hatnák azt, hogy az ilyen híresztelésekkel nem-
csak a kormányt gyanúsítják meg, de mindig, 
újra meg újra tápot adnak az oly szükséges 
reform ellen eszeveszett dühvel megindult nem-
zetiségi izgatásnak 

— A miniszter részvéte. Dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter úr Lakits Vendelnek, a Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottsága egykori elnö-
kének s utóbb tiszteletbeli tagjának, székes-
fővárosi elemi iskolai igazgató-tanítónak elha-
lálozása alkalmából Somlyay Józsefhez, az Orsz. 
Bizottság jelenlegi elnökéhez levelet intézett, 
őszinte részvétét nyilvánítván ebben Lakits 
Vendel elhunyta fölött. A tanítóságot ily ma-
gas helyről írt ezen megtiszteltetést Somlyay 
József elnök a következő levélben köszönte 
meg a miniszternek: »Nagyméltóságú Miniszter 
Űr ! Kegyelmes Uram ! Szeretett tanítótár-
sunknak, Lakits Vendelnek, a Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottsága egykori elnökének 
elhunyta alkalmából kegyes volt Excellenciád 
hozzám, mint e bizottság jelenlegi elnökéhez 
intézett levelében őszinte részvétét nyilvání-
tani a bennünket ért veszteség fölött. A nép-
iskolai nevelés- és oktatásügy szerény mun-
kásai : a néptanítók előtt Nagyméltóságod 
őszinte részvétnyilatkozata nemcsak igen becses, 
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de felejthetetlen is lesz, messze időkön át. Oly 
helyről jő ez, mely a nemzeti nagy célok 
kitűzése és megmunkálása felé vezető útjában 
legelső sorban hivatott arra, hogy fölismerje 
és méltányolja a közoktatásügy szolgálatában 
álló s hivatását lelkiismeretesen betöltő nép-
nevelőt, az igazi jó tanítót. E fölemelő tu-
dattal lelkemben mondok úgy a magam, mint 
e haza tanítósága nevében is hálás köszönetet 
Nagyméltóságodnak igaz részvéteért. Kitüntető 
figyelmét ismételten megköszönve, a legmélyebb 
tisztelettel maradok Budapesten, 1904. évi 
december hó 29-én Nagyméltóságodnak alá-
zatos szolgája : Somlyay József, a Magyaror-
szági Tanítók Országos bizottságának elnöke." 

— Interpel láció a bukaresti magyar 
iskolák tárgyában. Mint a bukaresti Adeve-
rulban olvassuk, Gradisteanu Péter román sze-
nátor s a ligának elnöke mulfc szombaton 
fejtette ki a román szenátusban a romániai 
magyar iskolák tárgyában már korábban beje-
lentett interpellációját. Mindenekelőtt konsta-
tálja, hogy a magyarok hatalmas sajtóval 
rendelkeznek, mely kíméletlenül támadja a 
románokat. Romániába — úgymond — 27 
magyar lap jár, míg Magyarországba egyetlen 
román lapnak sincs megengedve a bemenetel. 
(? Szerk.) A magyar sajtó szüntelenül gyűlö-
lettel (?) ír a románságról, mert csak így 
képes fönntartani magát a nemzetiségekkel 
szemben. Áttérve a romániai magyarokra, 
konstatálja, hogy a két bukaresti magyar isko-
lában nem tanít ják a román nyelvet, hanem 
csak a románok elleni gyűlöletet. A (moldovai) 
csángókról azt mondja, hogy, habár régóta 
Romániában élnek, mégsem beszélnek egy szót 
sem románul. Papjaik a románok elleni gyűlö-
letet szítják közöttük. Végül megemlékezik 
Berzeviczy min. reformjavaslatáról, melyről azt 
mondja, hogy annak éle a románok ellen 
irányul. Haret román közoktatásügyi miniszter, 
válaszolva Gradisteanu beszédjére, kijelenti, 
hogy jövőben szigorú felügyeletet fog gyako-
rolni a romániai magyar és csángó iskolák 
fölött s azon lesz, hogy őket a törvények be-
tartására kényszerítse. Ami pedig az inter-
pellálónak a magyar sajtóra vonatkozó meg-
jegyzését illeti, a miniszter azt mondta, hogy 
mindenki úgy ír, ahogy érez. Berzeviczy 
javaslatáról nem nyilatkozik, mert nem akar 
idegen állam belügyeibe avatkozni. 

— Az Eötvös-alap köréből. A nagymihályi 
áll. el. iskola tanítótestülete is belépett, Mathiász 
József igazgató fölszólítására, testületileg az 

Eötvös-alap kötelékébe s Mathiász kartársunk 
be is küldte hozzánk a 13 tag után járó 
26 K-t . 

— Köszönet . Mindazoknak, akik lapunk 
f. szerkesztőjét, illetőleg szerkesztőségét az ünne-
pek és az ú j évforduló alkalmából szerencse-
kívánataikkal fölkeresni szívesek voltak: ez 
úton mondunk hálás köszönetet. A rendkívül 
nagy számban érkezett jókívánatok nagy örö-
münkre szolgáltak, mert azt láttuk belőlük,, 
hogy t. kartársaink méltányolják az ő érdekük-
ben kifejtett munkásságunkat, melyben ezentúl 
sem fogunk lankadni. B. u. é. k. ! A Néptanítók 
Lapja szerkesztősége. 

— Rövid hírek; A „ Veszprémvármegyei Ált. 
Tanítóegyesület" központi választmánya dec. 
hó 21-én döntött a slőjdre vonatkozó pályázat 
sorsa felől. A bírálatok fölolvasása és a játék-
munkák bemutatása után a -választmány a 
100 koronás pályadíjat Turner Nándor pápai 
tanítónak, az egyesület jegyzőjének ítélte 
oda. — Kispesten 1904 december 22-én meg-
ható és lélekemelő ünnepély játszódott le, mely 
a kispesti Petőfi-utcai leányiskola tantestüle-
tének buzgó és önfeláldozó fáradozása mellett 
létesült. E derék tantestület összegyűjtötte a 
leányiskola szegény ruhátlan növendékeit, föl-
ruházta őket s díszes karácsonyfával felejthe-
tetlen napot vésett kis szívükbe. Vörösváry 
Béla igazgató és Paul Ernő r. kath. hitoktató 
szívhez szóló szavakban ecsetelték e nap 
jelentőségét és emlékeztették a szegény gyerme-
keket, hogy hálával viseltessenek jótevőik iránt. 
Mindenki meghatva és kellemes érzéssel vett 
búcsút e gyönyörű ünnepélyről. ; 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: nagymihályi tanítótestület 13 tagjától 
évi tags, díj 26 K ; Kondorosi ág. hitv. ev. 
iskola HI—IV. oszt.-nak gyűjtése (bek. Czirbusz 
Endre) 2 K 80 f ; Lengyel Károly (Pa Hosszúhát) 
t. d. 3 K ; Szalay József (Szentandrás) t. d. 
3 korona. Atutalványoztuk az Eötvös-alap 
pénztárába. 

— Halálozás. Maczkó Hilárion szent Nagy 
Vazul-rendi áldozópap és elemi népiskolai 
tanító, 45 éves korában Máriapócson elhunyt. 
Temetése ugyanott, nagy részvét mellett ment 
végbe. Áldás emlékére! 

Tartalom : Ideálok. Mosdóssy Imre. — Az iakola 
rossza. Sr'tvizer Lajos. — Az írás-olvasás tanításának 
módszeréhez. Dr. Baló József. — Férjes tanítónők. 
Stampf Mariska. — Külföldi szemle. — Szünóra. 
Nemzeti fohász. Vargyas Endre. — Kis históriák. 
Vecsei József. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: K E O L O P P A L F E É D . 

Uj irány. 
„A kultuszminiszter most készíti elö a nép-

oktatás reformját s ebben épp akkora helyet 
akar biztosítani a gyakorlati nevelésnek — kéz-
ügyességi oktatás stb. — mint az elméleti isme-
retek oktatásának." 

„A népiskolába kell bevinni a gazdasági isme-
retek tanítását, a gyermek felfogásához mérten 
úgy, hogy mikor az iskola padját elhagyja, az 
írás, olvasás és számoláson kívül legyen annyi 
fogalma a gazdaságban előforduló munkákról, 
hogy mindennek célját megtudja érteni és a 
testi fejlettségéhez való munkákat el is tudja 
végezni. Hogy a népiskolákban is a gazdasági 
oktatásnak sikere legyen, meg kell azt hono-
sítani a tanítóképző-intézetekben is ; azért, ahol 
még nincs, ezek mindegyikében gazdasági szak-
tanárokat fogok fokozatosan alkalmazni." 

„A földmíves-iskolákra vonatkozólag teljesen 
őszintén bevallom, hogy azok nem mindenben 
váltak be teljes mértékben. A földmíves-isko-
lákból kikerülő gyermekek nagy része sokkal 
magasabb kvalifikációval bírónak képzelte ma-
gát, mint amilyet tényleg szerzett; sokkal na-
gyobb úrnak gondolta magát, mint amilyennek 
tényleg lennie kellett volna." 

Ezeket mondotta — minket, népiskolai taní-
tókat érdeklőleg — a földmívelésügyi m. kir. 
miniszter az 1904. évi költségvetés tárgyalása 
alkalmával. Beszédjének nemcsak ez a része, 
hanem a tárcája körébe tartozó többi, fölvilágo-
sító és irányító része is általános tetszésre és 
helyeslésre talált. 

Föltűnő volt előttem, hogy sem a tanügyi 
sajtó, sem a vezérszerepet vivő tanügyi férfiak 
nem vették észre e fontos és nagy horderejű 
kijelentéseket. Feledésbe menni hagyni pedig 
nemcsak kár, hanem bűn is lenne ! Mert e ki-
jelentésekben sok olyan részlet van, aminek ki-
vitele és megvalósítása a közoktatásügyi minisz-
térium népoktatási szakosztályához tartozik. S 
tudva azt, hogy a közoktatásügyi kormánynak 

még mindig nincs elegendő összeg bocsátva 
rendelkezésére, csak örömmel lehet fogadni, ha 
a földmívelésügyi miniszter nemcsak a gazda-
sági tanfolyamok rendezésében és költségei hor-
dozásában, hanem más tekintetekben is segít-
ségére jön a közoktatásügyi miniszternek. 

Foglalkozzunk ez alkalommal a beszédnek min-
ket érdeklő részével. „A népiskolába kell bevinni 
a gazdasági ismeretek tanítását, a gyermek fel-
fogásához mérten, úgy, hogy amikor az iskola 
padját elhagyja, az írás, olvasás és számoláson 
kívül legyen annyi fogalma a gazdaságban elő-
forduló munkákról, hogy mindennek célját meg 
tudja érteni és a testi fejlettségéhez váló mun-
kákat el is tudja végezni." 

Yan-e ? volt-e ? és miért volt jogosultsága a 
miniszter e kijelentésének? 

Ha az 1868. évi 38. t.-c.-nek a tankötelezett-
ség kimondására vonatkozó részét tekintjük, mely 
hovatovább mindjobban-jobban hajtatik végre 
s ma már nemcsak a 6—12 éves korig, hanem 
a 3—15 éves korig s azután is iskolai felügye-
let alatt van a gyermeksereg és megfelelő okta-
tásban is részesül: bátran és tétovázás nélkül 
kimondhatjuk, hogy volt és van jogosultsága a 
földmívelésügyi miniszternek a fent idézett ki-
jelentésére. 

Mert Magyarország elsősorban is földmívelő 
állam, s ha a gyermeket a 3—15 éves korban 
kivesszük a szülők foglalkozási köréből s falun 
is csak három hónapig hagyjuk ott, jól észlelte 
s igen helyesen fogta fel a miniszter, hogy ez 
nem elég, ezt pótolni kell. Igen, mert tudta s 
tudja, hogy a mezőgazdasági foglalkozás körébe 
annyi mindenféle tartozik, annyi változásnak van 
alávetve, hogy azt sem könyvekből megtanítani 
nem lehet, sem olyan könnyedén és rövid időn 
begyakorolni. A kettő egymást kiegészíti; de 
még ez sem elég: szokni kell a munkához, 
szokni kell az elméletnek a gyakorlatban való 
foganatosításához is. S ha áll az a közmondás, 
hogy ; „A jó pap holtig tanul", úgy áll az is, 
hogy: „Az okszerűen gazdálkodó gazdának is 
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mindig van mit tanulnia s mégis kevés az, 
amit tud!" 

De nemcsak a tankötelezettségi része liajta-
tik végre a törvénynek, hanem szigorúan alkal-
maztatnak a mulasztási büntetések is. Emiatt 
a szülő 8—12 éves gyermekét már a testi ere-
jének megfelelő munkára sem alkalmazhatja. 
Ostorosnak, vizet hordani és más őszi és tavaszi 
munkálatoknál kénytelen nagyobb költséggel is 
nagyobb munkást alkalmazni. Ebben azonban 
nemcsak az a kár, hogy valamivel többet köl-
tött a felfogadott munkásra, hanem az is, hogy 
gyermeke nem szokja meg ezeket a munkála-
tokat kis korában, s 13—14 éves korában már 
akárhány gyermek nehezen és duzzogva nyúl 
azokhoz a munkálatokhoz. Nem csoda tehát, 
ha a nép idegenkedve fogadja a tanítóságot 
és a tanügyi adminisztrációt, mert gyermekét 
egészen elveszi tőle. 

Igaza van abban a közoktatásügyi kormány-
nak is, hogy fizetem a tanítót, sokat áldozok 
a tanügy fejlesztésére, iskolák építésére stb. stb., 
elvárom tehát, hogy a tanítók dolgozzanak s 
munkásságuknak látszata is legyen. De igaza 
van a földmívelésügyi kormánynak s az ő párt-
ján levő nagyközönségnek is, hogy „az íráson 
és olvasáson kívül annyi fogalma legyen a gazda-
ságban előforduló munkákról, hogy mindennek 
célját meg tudja érteni és a testi fejlettségéhez 
való munkákat el is tudja végezni". 

Hol a középút? •— Erről akarok lehetőleg 
röviden elmélkedni. 

Bármennyire ellensége vagyok a decentrali-
zációnak és nagy híve az egységes népoktatás-
nak, azt mégis kénytelen vagyok elfogadni és 
elismerni, hogy a népiskolai oktatásban is kell 
lenni falusi és városi tagozatnak s eszerint 
némi változatnak kell lenni úgy az oktatás tar-
talmában, mint a kivitelében. 

Ez a tagozat el is van ismerve úgy a törvény-
ben, mint az Utasításban, de a kivitelben — 
különösen az állami iskoláknál — még sok a 
tennivaló. 

Kezdjük e tekintetben vizsgálatunkat legalól, 
az óvodánál, s úgy menjünk a népiskolához. 

Ha az óvodai játékszereket és játékokat vizs-
gáljuk, úgy találjuk, hogy van ott sok kép, 
sok modell stb. stb., de a mezőgazdaság körébe 

tartozó eke, borona, kisebb-nagyobb szekér, ökör, 
bivaly, ló stb. modellje hiányzik, pedig a gyer-
mekjátékokat készítő műhelyekben ilyen is k'észül. 
Aztán a játékok is, a játékokat fűszerező dalok 
és versek is — igen nagy részben — másról 
szólnak, mint a földmíves munkakörébe tartozó 
dolgokról. 

A népiskola első osztályában hasonlólag va-
gyunk a beszéd- és értelemgyakorlatokkal. S 
elmondhatjuk azt is, hogy ami kevés előfor-
dulna is e tárgyat illetőleg, annak tárgyalására 
fordítunk kevesebb gondot s kibővítésére nem 
is gondolunk. Hány szép vers jöhetne itt tár-
gyalás és betanításra! PL: „Gazda leszek, tel-
kes gazda", „Jó az Isten, jót ád nekem, szán-
tás-vetés a kenyerem", stb. stb. Igaz, hogy ez 
előfordul a II. osztály olvasókönyvében, de ezek 
is vagy ezekhez hasonlók, miért ne fordulhat-
nának elő azok helyett, amik már xígy sem 
odavalók, vagy kibővítéskép? 

Ugyanezen állapotot találjuk az olvasás, szám-
és nyelvtan stb. tanításánál is. Pedig akár a 
számtanná], akár a nyelvtannál vagy bármely 
más népiskolai tantárgynál épen úgy vehetnők 
a példákat stb. stb. a mezőgazdaság köréből, 
mint ahogy most vesszük más helyről. Ennél 
azonban meg lenne az az előny, hogy a növendék 
ismeretkörében vagy közelében lévén, nem kel-
lene hosszasan magyarázgatni. 

Ha a fentiekben csak vázlatszerüen előadot-
takra tekintettel lennénk s tankönyveink nagy 
része is erre ügyelne és ez óhajokat figyelembe 
venné, milyen más lenne munkánk eredménye 
s mennyire közelebb jutnánk ahhoz, hogy: „Ne 
az iskolának, hanem az életnek tanítsunk" ! ? 
De milyen más anyagot és alapot kapna a 
gazdasági ismétlő-iskola is! 

E n úgy, gondolom és úgy hiszem, hogy 
nincs messze az az időpont, amikor ez meg is 
fog valósulni. S e hitem azért erős, reményem 
azért nagy, mert a földmívelésügyi miniszter 
is e dolog kivitele és megvalósítása élére állott. 
S tudva azt, hogy e tárca jóval nagyobb áldo-
zatokat hozhat, mint a nagyon is igénybe vett 
kultusztárca, e szempontból sincs akadály. 
De van ezeknél egy "nyomósabb érv is, t. i. 
hogy a közoktatásügyi minisztérium népokta-
tási osztálya élén oly férfiú áll Halász Ferenc 
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miniszteri tanácsos személyében, akinek kedve is 
van, tehetsége is van a mezőgazdasági dolgok 
átvitelére, a legalsó tagozatig. Ha tudja tehát, 
hogy erőforrás is van tervei megvalósítására, 
akkor raj ta nem múlik el semmi s megvalósul a 
foldmívelésügyi miniszternek azon óhaja, hogy: 
„a népiskolába kell bevinni a gazdasági isme-
retek tanítását, a gyermek felfogásához mérten 
ügy, hogy mikor az iskola padját elhagyta, az 

j r á s , olvasás és számoláson kívül legyen annyi 
fogalma a gazdaságban előforduló munkákról, 
hogy mindennek célját meg tudja érteni és a 
testi fejlettségéhez való munkákat el is tudja 
végezni." 

(Tordaszentlásslú.) Borbély József. 

Háziipar a gazdasági ismétlő 
iskolában. 

Nagy Kálmán kartársam, az 1902. évi no-
vemberi számban, a fenti címről írt cikkében 
eléggé indokolja, hogy a háziipar mily, és miért 
oly fontos tananyaga a gazdasági ismétlő isko-
lának. Falun, városon egyaránt szükséges az, 
mert ha esetleg a növendékek között lennének 
is olyanok, kik az életben a háziipar teendőit 
talán jó mód, vagy egyéb okok miatt nem 
gyakorolják, erkölcsi hasznot azért ezeknek is 
nyújt, t. i. értik a készítés helyes módját, isme-
rik az elkészítésre szükséglendő időt, az anya-
got s így a beszerzéseknél ár dolgában tájé-
kozhatják magukat, vagy esetleg alkalmazott 
cselédeiket és munkásaikat betaníthatják a házi-
ipar különböző ágaira. 

Azonban nem is az a célom, hogy bebizo-
nyítsam, miért oly fontos tantárgya ez a 
gazdasági ismétlő iskolának, sőt mondhatnám, 
az általános ismétlő iskolái ak is. Ennek bizo-
nyítgatása ma már igen kevés helyen szüksé-
ges. Hanem a tanítás módjáról óhajtanék 
egyet-mást szólani. 

Ismeretes a tanmódnak az az elve, hogy 
fokonként fejlesszük az értelmet, ha sikere't 
akarjuk látni munkánknak. Amily liiba volna 
a kis kezdőkkel egyszerre sokat akarni taní-
tani, épp oly hiba lenne, ha a felsőbb osztá-
lyokban csak keveset követelnénk. Mindkét 
esetben az eredmény egy lenne : a tananyagok 
megútálása, az iskolától való elidegenedés! 

Ezt alkalmazhatjuk a háziipar tanításánál 
is. Igaz, hogy kezdhetjük az egyszerű kapa-
nyélen s haladhatunk az ügyesebbekkel a leg-
komplikáltabb szekér szerkezetéig, de a tanító-
nak igen ki kell ismerni növendékei hajlamát, 
képességét, hogy biztos úton haladhasson. A ki-

ismerésre azonban nem kevés idő szükséges. 
Az ismétlő iskoláknak pedig oly csekély tan-
órája van, hogy azt, sőt annak minden percét 
nem növendékeink hajlamainak s képességeinek 
ismergetésével, hanem a biztos úton való hala-
dással óhajtanánk felhasználni. 

Ismerjük meg tehát növendékeinket már az 
elemi iskolában! Az Y—VI-ik osztályt már 
bevezethetjük a háziipar különböző ágaiba. 
Ne kívánjunk tőlük sokat, mondjuk, ne hasz-
nálható eszközök és tárgyak készítését. Yegyük 
tekintetbe a kezdőknél használt tanmódunkat: 
játszva vezessük bele őket az ismeretek körébe 
s akkor biztos sikert arathatunk. 

Az eszköz, pl. a fafaragáshoz, itt csak az 
egyszerű kés, kis véső, fúró, kalapács. Ez esz-
közökkel rövid idő alatt oly ügyességre tesz 
szert, hogy a kiállított munka dicséretet és 
megtekintést érdemel. Kapa- és kaszanyél, ge-
reblye és villa, lajtorja, talicska stb. stb. sorba 
jő ki kezük alól, fokonként bizonyítva a fejlődő 
ügyességet. Mondom, ezek csak kis tárgyak, 
játéknak valók ! 

De e játékkal igen sokat érünk el. Elérjük 
azt, hogy: 1-ször : Kiismerjük növendékeink 
hajlamát, képességeit. Egyik a fafaragásban, a 
másik a vesszőfonásban, a harmadik a szalma-
kötésben tesz nagyobb ügyességre szert s van 
hozzá nagyobb kedve; mit följegyezhetünk 
magunknak s a gazdasági ismétlő iskolában 
igen jó hasznát vehet jük.— 2-szor: Növendé-
keink már it t kedvet kapnak a háziipar kü-
lönböző ágaihoz, megismerik az előállítás mód-
ját, a szükségelt anyagot s mondjuk, ki egy 
tárgyat kicsinyben elkészített, ugyanazt nagy-
ban könnyebben tudja előállítani. Tehát az első 
nehézséget játszva legyőztük, az ismétlő isko-
lának már ezzel vesződnie nem kell. — 
3-szor: A növendékek, feladványaikkal otthon 
elkészülve — jobb dolog hiányában — lótás-
f'utással, kódorgással, sőt igen sokszor kártyá-
zással töltik szabad idejüket. E háziipar be-
vonása mellett sokkal kevesebb tétlen gyerme-
ket fogunk látni ; legtöbbje fúr-farag, alakít, 
kombinál otthon, minden tárgyával remekelni 
akarva. A nagyobbaktól a kisebbek szinte 
irigyelik e munkát s ha az iskolában nekik 
nem jut idő arra, há t otthon, szabad idejükben 
ellopják e tudást a nagyobbaktól s ők is 
készítenek, habár tökéletlenebbül, illetőleg tö-
kéletlenebb munkát is, de legalább fejlődik 
náluk az ösztön, a munkaszeretet ! . . . 

A gazdasági ismétlő iskolában, annak I-ső 
osztályában a háziipart szintén ily módon 
volna célszerű tanítani, de it t már súlyt fek-
tetve a hajlamra és képességre is. Mondjuk, hogy 
aki az elemi iskolában a fafaragáshoz nagyobb 
kedvet s igyekezetet tanúsított, itt már lehetne 
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vele csigáskút-szerkezetet, kerekeket küllőkkel 
és talpakkal, fahidast vályúval stb., szóval 
nehezebb munkákat készíttetni, eszközeit néhány 
szükségesebbel megtoldva. Aki a kosárfonásban 
mutatott nagyobb előmenetelt, itt már kocsi-
és üléskast, vont vesszőből való díszesebb 
munkákat stbt. vehetnénk elő vele, de itt is 
csak kisebb alakban. A második osztályban 
azután kezükbe adhatjuk a toport, fürészt, 
vonókést, fúrót, vésőt s a legfinomabb vesszőt 
is, ügyesen fognak velük bánni s főleg nem 
fogják pazarolni az elrontással a drága anyagot, 
mintha egyenesen a nagy munkák készítésével 
fognánk őket munkára, gyakorlatlan kézzel, 
ismeretlen szerszámokkal . . . 

Lesznek talán kartársaim között, kik azt 
mondják, hogy az elemi iskolában erre nem 
jut idő. A téli gazdasági, kertészeti és test-
gyakorló-órákat erre igen szépen fel lehet 
használni. Lesznek, kik azt hozzák fel ellen-
érvül, hogy nem mindenkor az vezeti a gazda-
sági ismétlőiskolát, ki az elemi V—VI-ik osz-
tályt, tehát a növendékeik hajlamainak s képes-
ségeinek ismeretét az új tanítónak újra kell 
kezdeni . . . Er re nézve válaszom, hogy azokról 
a hajlamokról vezetett jegyzet igen jó szolgá-
latot fog tenni az ismétlő iskola tanítójának ! 
Csak kartársi kötelességet teljesítünk vele, ha 
nemcsak a növendékeket, hanem azok jellem-
rajzát s képességét igazoló feljegyzéseinket is 
átadjuk velük. Igen könnyű lesz már akkor a 
kincset feltalálni, ha a biztos út leírása annak 
helyéhez, kezeink között van! . . . 

Lehet, hogy sokan nem leszünk egy néze-
ten, lehet, hogy sok ellenvéleménnyel talál-
kozóm. Igen szívesen veszem, esetleg hibás 
nézetemről a felvilágosítást bárkitől. È fontos 
ügy érdekében nem is lesz talán rossz hatású 
egy kis eszmecsere. Egyben megjegyzem, hogy 
a gazdasági irányban vezetett általános ismétlő 
iskolámban a fent írtakat én már 8 év óta 
gyakorlom, tehát nem légből, hanem példákból 
beszélek. 

Egy volt miniszterünk nemes eszméje kész-
tetett arra csak egyedül, hogy ismétlő iskolámat 
gazdasági irányban vezessem, s ha egyéb 
jutalmam nincs is, jutalmam a jó lelkiismeret, 
hogy egy parányi lépéssel én is előbbre viszem 
hazánk gazdasági fejlődését. 

(Nemes-Pécsely.) Fejes Aladúr. 

kietlen pusztáinak s egyhangú rónaságainak 
befásítása. Az Alföldön különösen a gyümölcsfa-
tenyésztés bír számottevő fontossággal, mert 

közgazdasági o o 

A z útszéli gyümölcsfák védelme. 
A kultúra haladása, a gyáripar, építkezés, a 

közlekedés óriási föllendülése s a földmívelés 
előtérbe szorulása kivetette pusztító fejszéjét a 
felvidék erdő-rengetegeire. Ezt a veszteséget o o n 
kárpótolja a kultúra föllendülése s az Alföld 

szempontból — a gyümölcs-
termelés úgy egyeseknek, valamint a közérdek-
nek nem megvetendő anyagi hasznot hoz. 

A gyümölcsfák közé sorozandó a szeder-
vagy eperfa is, melynek levele — az Alföld-
nek egyik jövedelmező specialitását — a selyem-
tenyésztési mozdítja elő. Hogy mennyire szük-
séges eperfát tenyészteni s azt óvni. legyen 
szabad csak arra hivatkoznom, hogy az európai* 
államok közül — aránylag — Magyarország 
fogyaszt legtöbb selymet s ugyancsak Magyar-
ország fizeti meg legdrágábban a selymet, mert 
a nyerstermelés is eperfák hiányában s a 
meglevőkkel való barbár bánásmód miatt — 
még mindig kezdetlegesnek és elhanyagoltnak 
nevezhető. S hogy egyéb gyümölcstermelés 
— pénzértékben kifejezve — mi hasznot hoz, 
csupán csak Kecskemét és Nagykőrösre hivat-
kozom, amely városok közel egy millió korona 
értékű gyümölcsöt szállítanak évente külföldre. 
Lehetetlen, hogy e helyen a gyümölcsfák-hozta 
óriási anyagi hasznot tüzetesen s egyes esetekre 
hivatkozva, kiemeljem. Azt hiszem, azt is fölös-
leges részleteznem, hogy szépészeti, egészségi, 
talajjavítási, sőt az égalji viszonyok kedvezőbb 
megváltoztatása szempontjából milyen mérhe-
tetlen hasznot hoz az okszerű fatenyésztés. 
Ehhez még hozzátéve a nagy horderejű erkölcsi 
befolyásokat s nemzetgazdasági előnyöket, miket 
különösen a gyümölc>fa-tenyésztés hoz, be kell 
látnunk, hogy a kormány nem ok nélkül ismeri 
kötelességének a gyümörtsfa-tenyésztés minél 
nagyobb mérvű előmozdítását. 

A gyümölcsfa-tenyésztés legfejlettebb foko-
zata, ha a közútak és közterek befásíttatnak. 
Ma már egy nemzet mívelődési fokmérőjéül 
nemcsak az írni-olvasni tudást s a szappan-
fogyasztás mennyiségét tekintik, hanem azt 
is, hogy a magánosok telkein kívül a szabad 
tereken és közútakon mennyire van a gyü-
mölcsfa-tenyésztés elterjedve, de főleg az —• 
ami a nép lelki műveltségét bizonyítja — hogy 
milyen megbízhatósággal bír a nép a „mindenki 
fájával" való elbánás tekintetében. Mert bizony 
az intelligenciának egy bizonyos fokával keli 
bírnia annak, aki közérdekű fák iránt kíméletet 
ismer. Külföldön, illetőleg a művelt nyugati 
államokban már régen és minden aggodalom 
nélkül ültetik gyümölcsfákkal a köz tak széleit. 
Ott a nép megérti s átérzi az inszéli fákból 
eredő sokoldalú hasznot. Hát épen a lovagias 
természetű s önérzetes magyar népre ne lehetne 
bízni az útszéli fákat, melyeknek közös gazdája 
a magyar nemzeti érdek ? Épen a józan és 
okos magyar ne fogná föl az útszéli fák ész-
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szerűségét, hogy ez az intézmény — idővel — 
ha a nép megbízhatósága folytán beválik, adó-
apasztást is vonhat maga után, mert — mint 
ezt a külföldi példák is mutatják — az útfenn-
tartási költségek egy részét az útszéli gyümölcs-
fák terméséből fedezhetik. Aztán miért tennők 
ki magunkat a külföld meggyanúsításának ? Az 
idegen, aki az Alföldön utazik s szemeit nem 
legeltetheti a vidék szépségének változásain, 
emellett kellemetlenül veszi észre, hogy a tájék 
egyhangúságát a fák hiánya vagy a meglevők-
nek csonkítása dís/.teleníti, benne az a rossz-
hiszemű vélelkedés támad, hogy amilyen sivár 
és rideg a magyar Alföld tájéka, hasonló a 
lakosságnak a lelkülete. 

A magyar kormány legújabban igyekszik is 
megtenni azt, amit eddig egyesek, hejyi és 
vármegyei hatóságok elmulasztottak. Ugyanis 
a kormány egyes vidékeken megkezdte a köz-
utakat gyümölcsfákkal díszíteni. Nem szabad 
azonban, hogy ezen nemes intézménnyel szem-
ben — a magyar nép szívében — háládatlan-
ság és visszaélés fakadjon. 

Mi itt a teendő, hogy a fák iránt tanúsított 
barbárizmusnak eleje vétessék ? Megint csak 
az iskolára hárul egy nemes föladat. Hiszen 
a fapusztítás nem is a meglett józaneszű 
magyar embernek a müve, hanem a rakon-
cátlan ifjúságé. Különösen az ismétlő iskolában 
s főleg a gazdasági ismétlő iskolában kell az 
iíju lélekre hatni s midőn a fák sokoldalú 
hasznát kiemeljük, annak életét más szerves, 
de magát védeni tudó lény életéhez hasonlítjuk 
s szívhezszólóan ecseteljük, hogy a gyümölcsfa, 
mint minden más "szerves képződmény — a 
szándékos és rosszakaratú ellenségen kívül is 
— számtalan káros hatásnak van kitéve. 
Ilyenek lehetnek az életföltételek kedvezőtlen 
alakulása, korai, késői és téli erős fagyok, 
rovarok, élősdi gombák stb. stb. Amidőn a 
káros hatások elleni védekezést tanítjuk, kér-
dezzük : emberies cselekedet-e az amúgy is 
küzdő védtelennel irgalmatlanul bánni? Ki-
emelni kell a törvényhozásnak a védekezésről 
való intézkedését, hogy ezzel is belássák a ser-
dülő fiúk, akik legkíméletlenebbül szoktak 
bánni a fákkal, hogy mennyire fontos úgy 
közgazdasági, valamint egészségi s etikai szem-
pontból az élőfák szaporítása s azoknak lehető 
épségben tartása. Különösen hatni kell az út-
széli gyümölcsfák humanisztikus oldalával. Az 
ifjú vándor /ki önhibáján kívül vette kezébe 
a vándorbotot, ott — a természet ölében — 
a tikkasztó melegség, fáradság s éhség ellené-
ben védelmet talál : éhségét s szomjúságát nem 
a testet s lelketölő pálinkával, hanem a nemes 
fa jóízű gyümölcsével enyhíti, embergyűlölete 
s elkeseredése csökkenni fog, talán a társa-

dalomnak is visszanyerhető egy-egy züllésnek 
induló egyén ? Nincsen kizárva tehát, hogy az 
útszéli gyümölcsfatenyésztés s ennek védelme 
az embervédelem magasztos szolgálatába is 
állhat. Es az igavonó, mely a magyar ember 
előtt oly becses, nem-e talál enyhülést a be-
fásított országúton? 

Mindez világosan hirdeti, hogy az újabb 
nemzedéket a fa szeretetére kell oktatnunk s 
nevelnünk ; a felnőtteket pedig — a hol lehet 
a téli fölolvasások alkalmával — a saját fáinak 
megbecsülésére kell serkenteni, amely erény-
nyel a közérdekben elültetett fákat is meg 
tudja majd becsülni. Azonban a" gyümölcsfa 
megkímélésére nevelni a gyermeket s emellett 
megfeledkezni egy másik szomorú jelenség 
ellensúlyozásáról, nevezetesen a magyar fiúk 
egy különleges virtusáról : a madárírtás- és 
fészekpusztításról. Ez annyit jelentene, mint a 
gyermek lelkét fejleszteni, de testi ápolásával 
nem törődni. A gyümölcsfa-tenyésztés emel-
kedését nem csekély mértékben hátráltatja a 
féktelen madár- és fészekpusztítás. Ezen meg-
vetendő hiba leszoktatására igen jó eszköz 
lenne, a nagy természettudósunk Herman Ottó 
által is proponált s az Északamerikai Egyesült-
Államokban dívó „fák napja és madarak napja" 
eszméjét nálunk is meghonosítani. 

Nálunk, a mi viszonyainkhoz képest, úgy 
kellene ezen eszmét megvalósítani, hogy az 
esztendő egy-egy napját — tavasszal a fa-
ültetés idején és ősszel a madárköltözés idején 
— ünnepélyességgel és vígsággal egybekötve 
— künn a szabadban — a madaraknak és 
fáknak szentelnék. Maradandó s a célt elő-
mozdító benyomásokkal kellene ilyenkor a 
gyermek lelkét táplálni. A tanegyesületek föl-
adata, hogy a „fák és madarak napja" eszméje 
valóra váljon. A törvényhozás föladata pedig 
olyan rendszabályokat alkotni, melyek oly 
biztos mederbe terelhetik az útak befásítását, 
hogy ez a nemes intézmény is méltán hirdesse, 
mely szerint hazánk kultúrája nem áll mögötte 
a nyugati államok kultúrájának. 

(Solt.) Fodor Ignács. 

A ciroktermelésről. 
Tekintetbe véve azon körülményt, hogy a 

seprőcirok termelése által nemcsak takarmány-
értékben gazdag magot, nemcsak kerítésül, 
alomul, ipari célokra, de főképen tüzelőanya-
gul fölhasználható szárat, hanem ezeken kívül 
„cirokszakállat" is nyerünk, mely házilag el-
készíthető iparcikkek anyagát képezi: nem lesz 
meddő munka, ha annak termesztési módjával 
behatóbban foglalkozunk és azt a kisgazdá-
val megismertetjük. 
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Hazánk klimatikus viszonyai nagy részben 
oly kedvezők a seprőcirok termesztésére, hogy 
termelésével bátran kiálljuk a versenyt még_ a 
melegebb éghajlatú országokkal szemben is ! így 
tehát nemzetgazdasági szempontból is fontos 
a seprőcirok kiterjedtebb termesztése, mert a 
zordonabb éghajlat alatt fekvő országok-
ban a seprőcirok jobb varietásai nem terem-
vén meg, ez államokat mi láthatnék el — ha 
kész iparcikkel nem is — de legalább nyers 
anyaggal. Míg ezidőszerint saját szükség-
letünket se tudjuk kielégíteni és így importra 
szorulunk. 

A seprőcirok nevezetesebb fajtái : a „közön-
séges seprőcirok", melynek virágbogából, a 
„cirok-szakáll"-ból az egyszerű, nyeles seprőt 
készíthetjük. Az „ausztráliai seprőcirok", mely 
sok magot, de kevésbbé jó szakálltermést hoz. 
Az „olasz seprőcirok", melynek két nevezete-
seb varietása van, ú. m.: a florentini és a velencei. 
Ezen két varietás szakálla már nagyon jó 

« minőségű és belőle finom seprőket, keféket és 
dísztárgyakat készíthetünk. 

Az éghajlatot tekintve, a közönséges seprő-
cirok igénytelen, a tavaszi fagyok iránt nem 
igen érzékeny és így hazánk egész területén 
termelhető — kivéve a legzordonabb vidéke-
ket. Az ausztráliai seprőcirok már csak ott 
termelhető, ahol a tengeri rendesen beérik. Az 
olasz seprőcirok ezeknél sokkal igényesebb. 
Termelhető a Kis- és Nagy-Alföldön, Erdély 
és a "Dunántúl sík vidékein. 

A talajviszonyokat tekintve, a seprőcirok 
nem igen válogatós. Legjobban megterem az 
agyagos összetételű földnemeken, de a jó erő-
ben levő homokot is kedveli. Szikes talajon 
csak sínylődik. — Friss gyeptöréseken nagyon 
jó szolgálatot tesz, mert gyökereivel az oldat-
lan állapotban levő tápanyagokat is képes föl-
venni. 

A seprőcirkot hazánkban többnyire mint 
szegélynövényt szokták alkalmazni, tengeri 
vagy burgonya köré. És mivel a seprőcirok-
termelési módja ezekével majdnem megegyezik 
nagyon kívánatos, hogy e termelési mód minél 
inkább elterjedjen, hogy a kisgazda tengeri-, 
burgonya- és dohánytábláját ne csak a közön-
séges seprő cirokkal, hanem a nsmesebb olasz 
fajtákkal is körülszegélyezze. Miáltal nemcsak 
kitűnő határoló és szélfogó növényt nyer, 
hanem egy oly anyagot is, melyből mindenütt 
jól értékesíthető és házilag is elkészíthető ipar-
cikkeket állíthat elő épen abban az időben, 
midőn a mezei munka szünetel. 

MáL növények közé vetni a cirkot nem 
tanácsos, egyrészt azért, mert beárnyékolja 
azokat, másrészt pedig azért, mert nagy táp-

anyag-felvevő képessége van és így a mellette 
levő más növény elsatnyul. 

Ha nagyobb mennyiségben termeljük, a vetés-
forgóba való beillesztése nem ütközik nehéz-
ségbe, amennyiben — ha a talaj jó erőben 
van — bármely kultúrnövény után vethető. 
Utána pedig többnyire szálas takarmányt, 
vagy kapás növényt szoktak vetni. A debre-
ceni m. kir. gazd. tanintézet a kövétkező hár-
mas-forgóban termeli : 1. Dohány, tök és cirok. 
2. Takarmány, trágyázva. 3. Tavaszi kalászos. 
Miután pedig a dohányt csak akkora helyen 
termelheti, mely nem tölti ki a táblák teljes 
nagyságát, a dohány mellett fönnmaradt üres 
helyre cirkot és tököt vet. A három tábla 
különböző nagyságú lévén, a ciroktermelés 
mennyisége is változó. Múlt évben Ví kat. hold-
ban elvetett 10 kg. florentini magból nyert 
az intézet 10 q szakállat és 20 q szárat. 

A talaj előkészítése a következő : sekély 
tarlószántás nyáron, mély szántás ősszel. Ha 
májusra a föld erősen megüllepedett, tavaszi 
középmély vetőszántást alkalmazunk. Ha a 
föld nincs nagyon megüllepedve, egyszerűen 
porhanyítunk. 

Az istálló-trágya használata cirok alá nem 
ajánlatos, mert a szakáll durva szálú lesz. 

Vetéshez egészséges, jól kifejlett, telt magot 
használjunk. Miután az olasz cirok könnyen 
degenerálódik, ajánlatos legalább is minden 
3. évben eredeti olasz magot hozatni. Vetése 
történhetik szórva-, fészekbe- és sorba-vetéssel. 
Legcélszerűbb a géppel való sorba-vetés. Jobb 
talajon sűrűbben, gyengébb talajon ritkábban 
vetünk. 6 —15 kg. magmennyiség a határ, 
melyet kat. holdanként el szoktunk vetni. A 
debreceni gazd. tanintézet '/a kat. holdra 10 
kg. magot vetett 35 cm. sortávolságra, azzal 
a célzattal, hogy a sűrűn kikelt növény között 
— egyezés alkalmával — könnyebb legyen a 
pontos növénytávolság (15 cm.) kijelölése. Ha 
vetés után a talaj kellőképen nedves, meg-
töviseljük vagy megfogasoljuk. Ha pedig száraz 
a talaj, meghengerezzük. A hengerezés azonban 
nagy óvatosságot kíván, mert azzal a kocká-
zattal jár együtt, hogy talajunkat túlságosan 
kiszárítjuk. Nevezetesen : hengerezés által a 
talaj hajcsövességét előmozdítjuk és így a 
télen át mélyebbre húzódott nedvesség a haj-
csöveken keresztül nemcsak a növény gyöke-
reihez jut, hanem annak tekintélyes része el 
is párolog. Ha a növény a 8—10 cm. magas-
ságot elérte, kapálunk és egyezünk. A második 
kapálást követi a töltögetés, mely abból áll, 
hogy a körülbelül 1 méter magasságot elért 
növény tövéhez 20—25 cm. magasságban a 
földet odahúzzuk és ezáltal a szárnak szilárd 
állást biztosítunk. Töltögetés helyett szoktak 
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néhol egyszerű kapálást is alkalmazni, de ezen 
sima művelési mód nem ajánlatos,* mert így 
a szél a magasra felnyúló szárakat (1'50— 
2'50 in.) könnyen ledöntheti. 

Október hónapban a cirok levelei elsárgul-
nak, magja megbámul, megkeményedik, a 
szakálla megsárgul, szóval az érés jelei mutat-
koznak ; akkor megkezdhetjük az aratást. Nem 
jó ezzel sietni, mert a szakáll szép színét elveszti 
és kiszárítani is nehéz lesz. Mindazáltal soká 
se késsünk vele, mert ha az őszi esők meg-
lepik, a szakáll minősége veszít jóságából. A 
cirkot leghelyesebb nádvágóval levágni. A le-
vágott cirkot kévékbe kötjük és szakállal föl-
felé gúlákba rakjuk. Ha a kévék annyira 
kiszáradtak, hogy többé nem kell az össze-
fülledéstől félnünk, födött helyre hordjuk 
azokat. Most a szárról — céljainknak meg-
felelő hosszúságban — jó éles késsel, bárddal 
vagy házilag is elkészíthető cirokvágóval a 
szakállat levágjuk, (közönséges nyeles seprő 
készítésénél a szakáll nyakától 25 cm.-re) és 
azonnal hozzáfogunk a mag lefésüléséhez. Ha 
a cirkot nem nagy mennyiségben termeljük, 
úgy is megszabadíthatjuk a szakállat a mag-
jától, hogy kitesszük az udvarra, ahol aztán 
a baromfiak mind leesipdesik, leeszik róla. 
Csakhogy bizony így a szakállban is kárt 
tesznek. Ha nagyobb mennyiségben termeljük 
a cirkot, e célra készített magfésülőn lefésül-
jük. A lefésült szakállat szellős helyen véko-
nyan elteregetjük, hogy meg ne romolj ék. E 
célra szoktak szárító-helyiségeket is készíteni, 
hol a cirok 80° melegben áll 24 órán keresztül, 
mely idő alatt teljesen kiszárfd. Ezután a 
cirkot osztályozzuk, külön a szebbeket és 
külön a másodosztályúakat, a barna foltosakat 
stb. Végre céljaink szerint felhasználjuk vagy 
bebálozás után elszállítjuk. 

A háziipar űzése a szegény népnek mind 
anyagi, mind erkölcsi jólétét rendkívüli módon 
előmozdítja. Ragadjunk meg azért minden 
alkalmat, mely a háziipar kifejlődését elő-

_ » 
* A sima mívelés fölött nem lehet csak úgy egy-

szerűen pálcát törni, mert vidékenként nagyon vál-
tozó a széldöntésből eredhető kártétel és még ahol 
számottevő is, kérdés, hogy mi járhat nagyobb kárral : 
az-e, hogy a cirok csekély százaléka a széldöntés 
által szenvedett, vagy az, hogy a töltögetés által 
nagyobb lévén a talajfelület, a kiszáradásnak jobban 
ki van téve. Egyik esetben ez, másik esetben amaz 
jár nagyobb kárral. A dunántúli megyék nagy részé-
ben nem félnek a széldöntéstől és simán mívelik a ten-
gerit, melynek talaját ezáltal nem teszik ki annyira 
a kiszáradás veszélyének ; a széldöntésről itt az a 
nézet uralkodik, hogy az ellen, (tengerinél) töltögetés 
által úgy sem lehet valami sikeresen védekezni, mivel 
a tő köré halmozott földbe a tengeri gyökerei úgy 
sem kapaszkodnak, csak az ú. n. léggyökerek, melyek 
azonban támpontot nem adnak. Rovatvezető. 

segíti. Ne riadjunk vissza e téren se a mun-
kától, vesződségtől, hogy méltán megérdemeljük 
a szép neve t : néptanító! 

(Debrecen.) Szenes János. 

A kisgazda építkezése. 
(Gyakorlati tanítás a gazd. isin. isk. III. évfolyamán.) 

Kedves gyermekeim ! 
Az ember, hogy magát az időjárás viszon-

tagságai ellen megvédje, házakat épít. Ezen 
házak nyújtanak nekünk oltalmat a hideg, a 
szél, az eső ellenében ; ezen házakban töltjük 
el életünk javarészét s mivel ezekben lakunk, 
azért lakóházaknak nevezzük. 

A gazdának azonban nemcsak lakóházra van 
szüksége. A gazdának vannak állatai is. Az 
állatokat is meg kell védelmezni az időjárás 
viszontagságai ellen, annál is inkább, mert 
úgy-e bár, mi emberek, ha hideg van, mele-
gebb, vastagabb ruhát veszünk föl ; mikor 
nagy a meleg, akkor könnyebb, vékonyabb 
ruhát öltünk magunkra ; ha esik az eső, akkor 
meg esőernyővel vagy bundával látjuk el ma-
gunkat. Az állatok pedig nem bírnak úgy-e 
bár, az időjárásnak megfelelő ruhát magukra 
venni? Kell tehát, hogy a gazda védje meg 
állatjait. Megvédelmezni csak úgy tudja, ha 
azok részére is emel épületeket. Ezen épüle-
teket isíáüfóknak nevezzük. 

A gazdának vannak terményei is. Terem 
neki búza, rozs, árpa s egyéb szemestermény. 
Ezeket nem adja el mind a cséplés után, 
hanem termése egy részét elteszi élelemre 
s állatjai táplálására ; más részét a későbbi 
eladásra tar t ja fönn ; hagy azonkívül vetőmag-
nak valót is. Tehát a gazdának szüksége van 
olyan épületre is, amely a szemestermények 
elhelyezésére, eltartására szolgál. Az az épület 
a magtár. —- Sokan vannak a kisgazdák között, 
akik azt mondják, hogy a magtár fölösleges 
épület, mert terményeiket a padláson is el tud-
ják tartani. Ezt csak. az olyan gazdák mond-
hatják, akiknek nem sok gabonájuk t e rem; 
de akinek nagyobb mennyiségű gabonája 
szokott teremni, az inkább magtárt építsen 
— bár csak kicsi magtárt is, — mégis jobb, 
mert a gabonát a magtárban sokkal jobban 
el lehet tartani, kezelni, tisztítani s így a mag-
tárban kezelt gabona értékesebb lesz. 

A gondos gazda tudja azt, hogy takarmá-
nyának egy része mindig veszendőbe, romlásba 
megy, akármilyen nagy gonddal is készítse el 
a boglyákat és kazalokat. Ez évről-évre ismét-
lődik s bár évenkint csak pár métermázsa is 
romoljék el, ez több éven keresztül sokra 
megy. Hogy tehát magát ezen kártól meg-
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mentse, pajtát épít, melyben úgy el tudja 
tartani takarmányát, bogy abból semmi sem 
romlik el. — A kocsija, szekere, vetőgépje, 
boronája, ekéje s egyéb eszközei és szerszámai 
részére is emel egy épületet, mert tudja azt, 
hogy azok hamarabb romlanak el, ha a szabad 
ég alatt tartaná s esetleg még a rossz embe-
rek meg is károsíthatnák. 

Gondoskodnia kell a gazdának olyan kútról 
is, a melyben mindig van bőven jó víz. Külö-
nösen a víz jóságára kell nagy gondot fordí-
tania, mert csak az egészséges ivóvíz jó az 
embereknek s állatoknak egyaránt. 

Tanultátok már, kedves gyermekeim, hogy 
a trágya csak úgy lesz értékes, ha azt helye-
sen, jól kezeljük. A trágya helyes kezelése 
pedig csak a jó trágyatelepen történhetik, 
tehát a trágyatelepre is nagy gondot kell 
fordítani. 

* 
* * 

Miért kell lakóházakat építeni? 
Miért kell a gazdának istállókról gondos-

kodni ? 
Van-e a gazdának szüksége pajtára? 
Miért kell a magtár? 
Miért cselekszik helyesen a gazda akkor, 

midőn félszert építtet? 
Miért kell jó kutakról gondoskodnunk ? 
Szükséges-e a jó trágyatelep ? 

* * * 
Megtanultuk előbb azt, hogy milyen épüle-

tekre van szüksége a gazdának. Most pedig 
megtanuljuk azt, hogy milyennek kell lenni a 
lakóháznak és egyéb gazdasági épületeknek? 

Előbb mondottam már, kedves gyermekeim, 
hogy életünknek nagy részét lakásokban tölt-
jük. Az egészségünkre tehát nagy fontosságú 
az, hogy milyen a lakás. A rossz, az egész-
ségtelen lakásban még az egészséges emberek 
is megbetegszenek, mert az ily lakásokat tisz-
tántartani, alaposan szellőztetni nem lehet. A 
tüdővészben szenvedők is jobban érzik magu-
kat az egészséges lakásban, és az orvosok is 
azt mondják, hogy ennek a veszedelmes beteg-
ségnek csak egy orvossága van és az a tiszta, 
jó levegő. Ebből láthatjátok, hogy a jó lakás 
milyen fontos. 

Ha a gazdának birtoka egy darabban van, 
tehát a birtoka tagosított, akkor célszerű, ha 
birtoka közepére építteti lakóházát s gazda-
sági épületeit. Mert így birtokának minden 
része lehetőleg egyforma távolságra, közel esik 
épületeihez, s így birtokát mindig szemmel 
tarthatja, a munkákat jobban tudja ellenőrizni 
és időmegtakarítást is., eszközöl, mert ha a 
megmunkálandó föld közelebb van a gazda-
sági épületekhez, akkor kevesebb időbe kerül a 

fogatoknak és a munkásoknak az odamenetel 
s így kevesebb idő fecsérlődik el, tehát többet 
dolgozhatnak. 

A lakóháznak éppen úgy, mint a gazdasági 
épületeknek magas fekvésű, száraz természetű, 
s déli, nyugati, vagy keleti fekvésű helyet sze-
meljünk ki. Ha nedves a talaj, akkor azt előbb 
csatornázással kell kiszárítani s jó magasan 
feltölteni. Föl kell tölteni a talajt akkor is, 
ha az a hely,' ahová épületet akar emeltetni, 
mély fekvésű. Feltöltésre legalkalmasabb a 
homok és a kavics. 

A mi az épületek elhelyezését illeti, arra 
nézve azt kell megjegyeznünk, hogy jobb azo-
kat úgy elhelyeznünk, hogy homlokzatukkal 
keleti vagy nyugati irányban álljanak. Az épü-

! leteket úgy helyezni el, hogy homlokzatukkal 
: északi, vagy déli hányban álljanak, nem cél-
I szerű. Nem pedig azért, mert a déli oldalra 
: igen erősen tűz a nap s fölmelegíti az épület 
! levegőjét ; az északi oldalt ellenkezőleg igen 

hideg szelek érik s a szobák levegője nagyon 
! lehűl, s végül pedig a háztetőn sokkal tovább 

marad meg a hó, lassan olvad s a ház táján 
a nedvesség jóval tovább tart. 

Amidőn már az épület helyét kijelöltük, 
hozzáfoghatunk az építéshez. Az építést bízzuk 
ügyes, jóravaló kőművesre, olyanra, akinek 
ügyességéről, szakavatottságáról már volt alkal-
munk meggyőződni. Ezután gondoskodnunk kell 
az épületanyagokról is. 

Épületanyagnak legjobb a tégla és a ter-
méskő. Terméskövet csak ott használjunk épít-
kezésre, ahol van, vagy hol a szállítása nem 
kerül sokba.* S ha lehet, akkor is csak az 
alapozásra, a fundamentumra használjuk, mert 
a terméskő nem olyan lyukacsos, mint a tégla 
s az építkezés is lassúbb. Bár a téglaépületek 
jóval többe is kerülnek, mint a vályog vagy 
épen a tömött, vert falú épületek, de ha el-
gondoljuk azt, hogy az előbbiek sokkal tartó-
sabbak, szárazabbak és így egészségesebbek : 
mindenesetre az előbbieknek adunk előnyt. 
Láthattátok már, kedves gyermekeim, hogy az 

; olyan házak, melyeknek fala vályogból, vagy 
vert földből készült, különösen esőzések után 
milyen sötét foltosak. Ezek a foltok azt mu-
tatják, hogy ott a fal vizes, nedves. Az ilyen 
falak pedig a nedvességüket sokáig megtartják 
s ennek következtében az épületek levegője is 
nedves, dohos lesz. Tapasztalták már azt is, 
hogy a patkány a vert- és a vályog-falakba 
könnyen befészkeli magát, innen kiirtani igen 
nehéz, mert abban magának hosszú útakat, 
meneteket készít, miáltal a falak erősségót és 
tartósságát megrontja. 

A falak rakásánál a téglák összerakására 
mészhabarcsot (maltert) használjunk inkább, 
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mint sárt, mert az előbbi tartósabb. Ezután hozzá-
foghatunk az alapozáshoz. Inkább mély alapot 
készítsünk, mint sekélyet, mert annál biztosabb 
az épület, minél erösebb alapon nyug.-zik. 

Megjegyzem, kedves gyermekeim azt ig, hogy 
mielőtt az építéshez fognánk, már előbb meg 
kell a tervet készítenünk, nehogy építés köz-
ben kapkodjunk s minden nap változtassunk 
rajta. Állapítsuk meg előre, hogy milyen nagy 
és hány szobára lesz szükségünk, milyen nagy 
legyen a konyha, az éléskamra. Inkább tága-
sabbak legyenek ezek a helyiségek, mint szűkek, 
kicsinyek, mert bizonyos, hogy a tágasabb 
helyiségekben a levegő is tisztább, nem romlik 
meg olyan hamar s azután jobban is lehet 
elhelyezkedni. 

Ha tartanunk kellene attól, hogy a talaj 
nedvessége folytán az épület fala is megnedve-
sednék s így a szobák levegőjét megrontaná, 
akkor tanácsos lesz, ha az alapfal rakásánál, a 
föld szine fölött valamivel, a falba ólom- vagy 
kátránylemezt rakatunk. Ezek a nedvességet 
nem engedik följutni a fal magasabb részeihez. 

A szobák magassága 2 '8—3 m. lehet. Ennél 
alacsonyabb szobákban igen hamar megromlik 
a levegő ; a 3 m.-nél magasabbakat pedig nehéz 
fűteni. Egy-egy személyre legalább 12 m3 tér-
fogatot számítsunk. Ismerve tehát ezen ada-
tokat, igen könnyű kiszámítani azt, hogy mily 
nagyságúak legyenek a lakószobák. 

Az épületek fedésére nádat, zsúpot, fa- és 
cserépzsindelyt használhatunk. Legolcsóbb a 
nád- és a szalmafödél, már drágább a fazsin-
dely és legköltségesebb a cserépzsindely. Azt 
mondottam, hogy a legdrágább ; de hozzá-
teszem azt is, hogy a legjobb is, mert nem 
tűzveszélyes és nagyon tartós. 

A padlást jó vastagon kell lesározni és pedig 
azért, mert a szoba sem hül ki oly hamar, 
meg azután az esetleges tűzveszély alkalmá-
val, ha a tető le is ég, a tűznek a szobába 
való hatolását megakadályozza a vastag sárréteg. 

A lakószobákat, a konyhát föl kell padlóztatni. 
A földes szoba nem egészséges mert nagyon 

hideg és tisztántartani is igen nehéz, míg ellen-
ben a padlós szobákat a tökéletesebb seprés, 
a gyakori súrolással tisztán lehet tartani. 

Gondoskodnunk kell a lakások építésénél a 
kellő szánni és nagyságú ablakokról és ajtók-
ról is. Ablakok szükségesek azért, mert a 
világosság azokon keresztül hatolhat be a 
szobába, meg azután, ami igen fontos, t. i. a 
szellőztetés céljából. Aki úgy gondolkozik, hogy 
a „meleg ki ne szökhessen", épen ezért minél 
kevesebb és kisebb ablakokat vágat a falba, az 
nem gondolkozik jól, mert az ilyen ember csak 
maga és házanépe életét rövidíti meg. 

Gyakran láthatjuk egyes lakásoknál azt, 

hogy kettős ablak helyett csak egyes ablakot 
készítenek. És ez nem helyes dolog, mert az 
ilyen ablakok alkalmazásával nagy a léghuzam, 
ami az egészségre nagyon hátrányos. Legyenek 
kettősek az ablakok. A külső, ú. n. téliablakot 
nyáron levesszük s helyébe zsalút rakunk föl. 

Szükségünk van kályhákra is. En megfele-
lőbbnek tartom a cserépkályhákat, mint a vas-
kályhákat, mert az előbbiek ugyan lassan, de 
egyenletesen melegítik a szobát; míg az utób-
biak hirtelen fölmelegítik a szoba levegőjét, 
úgyszólván megpörkölik a levegőt. A konyhá-
ban pedig kell, hogy legyen jó takaréktűzhely, 
mert ha ez rossz, hát több tüzelőanyag is kell, 
meg azután nem lehet olyan jól sütni is benne. 

* 
* * 

Miért kell jó s egészséges lakásokról gon-
doskodnunk ? 

Hová építse a gazda lakóházát és gazda-
sági épületeit, ha birtoka egy tagban, egy 
darabban van? és miért? 

Milyen fekvésű és természetű talajt kell 
kiválasztani a lakóházak és épületek helyéül ? 

Mit kell teríni a gazdának akkor, ha a talaj 
nedves és mély fekvésű? 

Mivel kell a talajt feltölteni? 
Milyen irányban helyezzük el az épületeket ? 
Miért nem célszerű homlokzatukkal északi 

és déli irányban elhelyezni? 
Kire bízzuk az építést ? 
Miért legjobb épületanyag a tégla? Mi a 

hátránya a terméskőnek? Mi a hátránya a 
vályog- és a vert földből készült falnak ? 

Mit használjunk a téglák összeragasztását ? 
Milyen legyen a fundamentum? 

Mit kell tennünk akkor, ha attól kell tarta-
nunk, hogy a talajtól a falak nedvesek lennének ? 

Milyen magas legyen a szoba ? Egy-egy 
személyre hány m3 tért számítsunk? 

Miből lehet a házfedelet készíteni? Miért 
jobb a cserép ? 

Miért kell a padlást vastagon lesározni? 
Kell-e a szobát fölpadlózni? és miért? 
Miért kellenek az ablakok ? Kicsiny vagy 

nagy ablakot készíttessünk ? Melyik jobb, az 
egyes, vagy kettős ablak ? 

Milyen kályha egészségesebb ? 
Kell-e jó takaréktűzhely? 

* 
* * 

— Az istállók építésére épen olyan nagy 
gondot kell fordítanunk, mint a lakóházakéra. 
Ezek építésénél is ugyanazokat kell figyelembe 
venni, amit már a lakóházaknál elmondottam ; 
de ha mégis takarékoskodni akarunk, akkor 
a falakat vályogból rakathatjuk ; de nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy az alap 
mindenesetre kő vagy tégla legyen. 
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Az istállókat is kellő számú és nagyságú 
ablakokkal kell ellátni. Az ablakokat magasan 
rakassuk a falba, mert így akkor is lehet 
szellőztetni, mikor az állatok bent vannak az 
istállóban ; míg ellenben, ha alacsonyan vannak 
az ablakok, ha szellőztetünk, akkor léghuzat 
keletkezik. Ha nagy az istálló, akkor vagy a 
falban készítünk egy szellőzőt, vagy pedig egy 
deszkakéményt vezetünk a padláson keresztül 
a szabadba, s így az istálló rossz, bűzös leve-
gője kicserélődik. 

Az ajtókról sem szabad megfeledkeznünk. 
Minél szélesebb az ajtó, annál jobb. Mert ha 
keskeny az istállóajtó, akkor megtörténhetik 
az állatokkal könnyen a baj. Se a kifelé, sem 
a befelé nyíló ajtó alkalmazását nem tanács-
lom; hanem igen jó az olyan szerkezetű ajtó, 
amilyent a vasútaknái a teherszállító kocsiknál 
láthattatok már. Ügy a felső, mint az alsó 
küszöbnél egy-egy rúd van. Ezen rudakon 
azután karikák segélyével mozog az ajtó. 

Az a kérdés már most, kedves gyermekeim, 
hogy mekkora területű, vagyis hány m. hosszú 
és széles istállót építsen a kisgazda. Az istálló 
nagysága mindig az állatok számától függ. 
Ha sok állatja van a gazdának, hát nagyobb 
istállóra van szüksége. Egy-egy számos állatra 
1'5 m. szélességű ós 3 m. hosszúságii állást 
kell számítanunk. Azután a jászolra, a járdára, 
a csikók és borjúk számára, a takarmánytartóra, 
az ágyra is kell számítanunk néhány m2-t. 

De hogy jobban megértsétek, számítsunk 
ki egy példát. Yan egy gazdának 2 db tehene, 
2 lova, 2 db növendék-csikója, 1 üszője, össze-
sen tehát- 7 db állatja. Kérdés, hogy milyen 
nagyságú istállót építsen ? 

Először meg kell állapítani azt, hogy milyen 
széles lesz az istálló ? A jászolra számítunk 
0"6 m.-t ; az állás hosszúságára 3 m.-t, a 
járdára 1"5 m.-t, tehát az istálló szélessége 
lesz: 0"6 3 -f-1"5 = 5'1 méter. Minden állatra 
1"5 m. széles állást kell számítanunk. Van 
7 db állat; tehát 1 - 5 X 7 = 10*5; de ehhez 
még kell számítani egy rekesztéket, melynek 
hosszúsága 3'5 m., szélessége pedig egyenlő 
az istálló szélességével. Ezen, rekeszték terü-
lete = 3"5 X 5'1 — 17 m2. A rekesztéket 
elválasztjuk egy deszkafallal ; a 9 m. területű 
lesz a borjúk részére fönntartva ; a 8 m2 pedig 
majd az ágy helyéül, valamint a takarmány 
eltartására szolgál. 

Tehát az istálló_méretei ezek: az istálló szé-
lessége 5'1 m., hosszúsága pedig (10'5 -j- 3'5) = 
14 méter. Tehát területe = 5"1 X 1 4 = 7 1 " 4 m 2 . 
(A tanító most már a gyermekekkel számíttat 
ki több példát.) 

* 
* * 

Mire kell az istálló építésénél ügyelnünk ? 
Kellenek-e ablakok az istállóra ? milyenek P 
Hová helyezzük az ablakokat ? 
Milyen esetben alkalmazzon a gazda szellőzőt ? 
Milyen ajtó a legcélszerűbb az istállóra ? 
Az állás milyen hosszúságú ? szélességű ? 
A jászolra, a járdára mennyit számítsunk ? 
Rekesztékre van-e szüksége a gondos gazdának? 
És mily nagy területet számítsunk e célra ? 

* 
* * 

A magtár építésénél is ugyanazokat kell 
figyelembe vennünk, mint a lakóházaknál, amit 
tanultunk. A magtárnak tökéletesen száraz 
természetű talajon kell épülve lennie ; épen 
ezért, ha gyanús a talaj, célszerű a talajt fel-
tölteni. A falakat téglából rakassuk. Az abla-
kok magasan legyenek a falba illesztve s 
vasráccsal és drótrostéllyal legyenek ellátva. 
A falakat 100—120 cm. magasságig fabur-
kolattal kell ellátni. 

A magtár területének megállapításánál figye-
lembe kell vennünk azt, hogy 1 hl. szemes 
terményre 30 dm2 hely szükséges, s hogy 
mennyi gabonája szokott a gazdának teremni 
évenkint ? 

Pl. egy gazdának teremni szokott évenkint 
56 hl. búza 
38 „ rozs 
30 „ árpa 
35 „ zab 
44 „ tengeri 

5 „ egyéb mag 
összesen 208 hl. mag. 

Az a kérdés, hogy milyen méretei lesznek 
a magtárnak ? 

Tudjuk azt, hogy a gazdának összesen 208 hl. 
magtermése van és egy hl. magnak 30 dm2 

hely szükséges ; tehát 208 hl.-nek 208 X 30 = 
6240 dm2 = 62'4 m2 ; mivel azonban a mag-
tár padlásán tartunk el magot, épen ezért 
62'4 m2-uek a felét kell számítanunk = 31*2 m2; 
ezen területhez számítsunk még pl. 14 m2 tért 
a rostára, trieurre, mérlegre, összesen = 45 m \ 

Megállapítom a magtár szélességét. Vegyük 
6 méternek. Ismerjük most már a magtár 
területét és szélességét, nem nehéz kiszámítani a 
hosszúságát. Ugy találjuk, hogy a 45 :6 = 7'5 m. 

Tehát az adott esetben a gazdának 6 m. 
széles és 7'5 m. hosszúságú magtárépületre 
van szüksége. 

* îjî 
Mire kell gondot fordítani a gazdának, ha 

magtárt akar építeni? 
A falakat milyen magasságig kell fabur-

kolattal ellátni ? 



* 
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Egy hl. gabonára mekkorra területet szá-
mítsunk ? 

(A tanító példákat ad föl s azokat a fönti 
minta szerint kiszámíttatja.) 

* * * 
A lábaspajtát a szérűskertben kell elhelyezni. 

Az épület északdéli irányban feküdjék. Keleti 
s nyugati oldala nyitott a pajtának ; míg 
ellenben a déli és északi oldala a tetőig van 
építve. Építésre itt is legjobb téglát használ-
nunk, bár a vályogfal is megteszi a szolgá-
latot, de azt be kell vakoltatnunk és az alapot 
téglából kell készíteni. 

A pajta nagysága a szálas takarmány 
mennyiségétől függ. Azt mondhatjuk, hogy a 
takarmány minden q-ra 1 m3 térfogatú hely 
szükséges. Tudnunk kell azt is, hogy körül-
belül hány q takarmányra számíthat a gazda 
évenkint, s ehhez arányítva állapítja meg a 
pajta nagyságát. Egy lófogatra 6 q, kettős 
ökörfogatra 8 q, négyes ökörfogatra 10—12 q 
takarmányt számíthatunk, s annyiszor 6— 
8—10 q takarmánya van a gazdának, ahány-
szor a ló-, a kettős-, vagy a négyes fogat 
hozott be takarmányt. Pl. terem a gazdának 
17 kettős ökör fogatra való szénája. Szeretné 
tudni, hogy milyen nagyságú pajtára lenne 
szüksége? Tudjuk azt, hogy egy kettős ökör-
fogatra 8 q széna fér el, tehát 17 szekéren 
1 7 X 8 = 136 q. Ennek kell 136—140 m3 

térfogatú pajta. Ezután megállapítjuk a pajta 
szélességét, ezt . vegyük 4 m-nek ; a magas-
ságot a tetőig = 4 m., azután a fal azon 
részétől, ahonnan a tető kezdődik, ez legyen 
2 méter. Most már csak a hosszúságot kell 
keresnünk. Megtaláljuk, ha kiszámítjuk azt, hogy 
a pajta egyik oldalának, melyet itt most alap-
nak tekintünk, kiszámítjuk a területét. Az ered-
ménnyel azután elosztjuk a 140 m3, mert a 
pajta, ugy-e bár hasonlít hét hasábhoz, egy 
négyoldalú és egy háromoldalú hasábhoz, me-
lyek egymásra vannak fektetve. A hasáb köbtar-
talma pedig, a mint már tanultátok is, egyenlő : 
az alapterület X a magassággal. A fölhozott 
példában az alapterület = (4 X 4 = 16 m 2 - f -
4 X 2 = 8 : 2 = 4 n r , mert a második hasáb 
háromoldalú s alaplapja háromszög) 20 m2. 
Már most a hosszúság = 140:20 = 7. Tehát 
a pajta hosszúsága 7 méter lesz. 

A félszert fából építhetjük. Nagyságának meg-
állapításánál tudnunk kell azt, hogy 1 szekérre 
10 m2, ekére 2 m2, vetőgépre 10—12 m2 terü-
letet kell számítanunk. Ismerve; ezen adatokat, 
könnyen megállapíthatjuk a félszer nagyságát. 

A sertésólak készítésére, jóságára a legtöbb 
gazda igen kevés gondot fordít. Minél szilár-
dabb anyagból van készítve, annál tartósabb s 

így legjobbak a téglából épültek ; de vályogból 
és fából is jó ólak készíthetők, csakhogy ez 
esetben az alapot téglából kell rakatni. Taná-
csos padlást is készítem és ezt jól lesározni. 
Ezt a padlást azután a baromfiak részére tart-
hatjuk fenn. A fedél jóságára is n,agy gond 
fordítandó, különösen akkor, ha nincs padlás, 
nehogy az eső befolyhasson az ólba. Az ajtó 
lehet alacsony, de annál szélesebb. A falban 
nyilásokat keil hagynunk, hogy az ól jól szel-
lőző legyen. A sertésól padlózására követ vagv 
téglát használhatunk; de megteszi a szolgála-
tot a jól ledöngölt agyag is. Legyen a sertésól 
előtt bekerített hely, kifutó is. A sertésól nagy-
ságának megállapítására tudnunk kell azt, hogy 
egy-egy fiaskoczára 3—4 m2-t, egy-egy süldőre 
lVa m2-t, egy-egy hízóra 2 m2-t kell számí-
tanunk. Az ól magassága pedig 2 m. legyen. 

* 
* * 

Hogy kell elhelyezni a lábaspajtát? 
Milyen irányban kell elhelyezni ? 
Miből építsük a pa j tá t? 
A takarmány minden q-ra, milyen térfogatot 

kell számítanunk? 
Egy lófogatra, kettős és négyes ökörfogatra 

hány q takarmány fér el? 
(A tanító példákat ad föl és a gyermekekkel 

kiszámíttatja.) 
Egy szekérre hány m2 területet kell számí-

tanunk ? 
Hát egy vetőgépre ? 
(Példákat dolgoztat ki a tanító.) 
Miből építhetjük a sertésólakat ? 
Készítsünk-e padlást ? Mire használhatjuk fel 

a padlást ? 
Milyen legyen a sertésól ajtója ? 
Mivel burkoljuk be a sertésól fenekét? 
Hány m2 területet kell számítanunk egy kocára, 

süldőre, hizóra? 
(A tanító ismét ad föl példákat s a tanulók-

kal megoldatja.) 
* 

* * 

Azt mondja, kedves gyermekeim, a közmon-
dás, hogy: „Mutasd meg a trágyatelepedet és 
megmondom milyen gazda vagy." A közmon-
dás igaz, mert arról, hogy milyen a telep, a 
gazdára lehet következtetni ; ha jó a telep s  
azon a trágya gondosan kezeltetik, a trágyáié 
összegyűjtésére kút szolgál, bizonyos, hogy a 
gazda jó, mert csak az okos gazdák tudják 
azt, hogy mennyire fontos a jó trágyatelep, 
mert a jól kezelt trágya mindig értékesebb, 
mint a rosszul kezelt, mert az előbbiben min-
dig több a növényi tápanyag. 

A telep nagysága az állatok számától függ. 
Egy-egy számos állatra 4 m2 területet számí-
tunk, ha a trágyát háromszor visszük ki évenkint. 
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A trágyatelep helyéül magasabb, emelkedet-
tebb területet kell kiválasztanunk, ahová nem 
folyhat a víz. A telep mélysége 1 méter lehet. 
A telep falait lejtősen kell ásnunk, hogy a 
trágya a falakhoz simuljon és esetleg, ha nagy 
a telep, kocsival is be lehessen állni. A telep 
mellé egy gödröt kell ásnunk; ezt a gödröt 
vagy kitéglázzuk, vagy pedig egy petroleumos 
hordót helyezünk bele. A telepből egy csator-
nát készítünk a trágyalékútig, amelyen keresz-
tül a trágyáié folyhat a kútba vagy a hordóba. 
Nagyon tanácsos, ha nem agyag a talaj, ahol 
a telep készül, a telepet kővel vagy téglával 
kirakni. Ez azonban nagyon költséges, bár a 
legjobb. Jól teszi a kisgazda, ha költségkimé-
lés céljából a telep fenekét és falait agyaggal 
leborítja jó vastagon és erősen ledöngöli. Az-
után száradni hagyja. Pá r nap múlva az agyag-
burkolat megrepedezik s ekkor a repedéseket 
trágyaléből, polyvából és agyagból készült pép-
pel betömi. — A telep szélét is 20—30 cm. 
magasságban agyagból r ak ja s erősen ledöngöli. * 

* * 
Szüksége van-e, a gazdának a jó trágya-

telepre ? 
Hogyan készítsük el a trágyatelepet ? 
Milyen helyen legyen a trágyatelep ? 
Egy-egy számos jószágra mekkora területet 

számítsunk ? 
(Somogyszentimre.) Riedlmayer Sándor. 

A baromfiak betegségei. 
(P. J.) A leggondosabb ápolás dacára is 

megtörténik nem egyszer, hogy baromfiakat 
a különböző betegségek megtámadják. A 
baromfiak betegségei általában két részre oszt-
hatók, még pedig olyanokra, amelyek gyógyít-
hatók és olyanokra ameiyek ezidőszerint 
egyáltalán nem gyógyíthatók. 

A gazdasági állattenyésztésben különösen 
itt érvényesül azon általános elv, hogy a tiszta-
ság a legjobb ápolás és a legjobb védekezés. 
Ennek pedig a* való értékét könnyen átlát-
hatjuk, ha figyelembe vesszük, hogy a barom-
fiakat képesek az élősdiek megölni. 

Ügy a járványos betegségeket, mint az 
élősdieket rendesen más fertőzött tenyész-
tésből hurcoljuk be. Épen ezért, ha apró 
jószágot veszünk, bármennyire egészségesnek 
láttuk is, legalább egy hétig tartsuk elkülö-
nítve. Ha ezen idő alat t a betegségnek semmi 
nyomát nem észleljük, minden aggodalom 
nélkül bocsájthatjuk az egészséges állatok közé. 

Ugyancsak figyelemmel kell lennünk arra 
is, hogy a betegségek a hiányosan táplált, 
tehát gyenge állatokat jobban megtámadják, 
miért is gondunk legyen a jó ápolásra. Össze-

gezve* az eddig mondottakat, megállapíthatjuk 
azt, hogy az élősdiek — tetvek, férgek, — 
a rosszul táplált és kellő tisztaságban nem 
részesült állatokat támadják meg. 

A közönséges tyúktenyésztésnél leggyakoribb 
baj a tetvesség. Ennek legtöbbször a tenyésztő 
az oka, mert nem fordít semmi gondot az 
ólak tisztántartására. A tetves tyúk megismer-
hető arról, hogy szomorú, tollát fölborzolja, 
apránként elmaradoz a többi állattól, apránként 
lesoványodik és végre belepusztul. Az ilyen 
állat igen nagy kínokat áll ki. Különösen a 
a kotlós tyúkok megválasztásánál legyünk 
figyelemmel erre, mert a tetves tyúkból a 
tetük a kis csirkékre mennek át és azokat 
megölik. Ezt megelőzendő, már a kotló fészkét O O 7 

úgy kell elkészíteni, hogy abban a tetű el ne 
szaporodhassék. E célból a fészekkészítéshez, föl-
használandó anyagot, elsőbb jó erős lúggal 
dezinficiálni kell. Ha pedig az ólban vesszük 
észre a tetveket, akkor az ólból a földet ki 
kell legalább egy ásónyom mélyen hordani és 
friss földdel pótolni, a falakat bemeszelni és 
az összes fás részeket, különösen az ülő-
rudakat, forró lúggal lemosni. 

Igen célszerű még ezenkívül kénnel az ólat 
jó erősen kifüstölni. Az így kitisztított ólba 
a baromfiakat csak azután eresztjük be, ha 
azok fejét, farktövét és szárnya alját rovar-
porral jól befújtattuk. Petróleummal, hagymás 
zsírral, avas olajjal stb. szintén jó bekenni az 
említett helyeket, mert ezektől is elpusztul a 
tetű, azonban legkönnyebben kezelhető, leg-
jobb és leggyorsabb hatása a rovar - pomak 
van s így ennek a használata a legajánlato-
sabb. Ha azt vesszük észre, hogy tyúkjaink 
tetvesednek, az említetteken kívül gondunk 
legyen a tyúkoknak hamuval kevert porfür-
dőről is, hova az élősdieket kifürödhessék. 

Ha azt látjuk, hogy a tyúkok a fák ágain, 
kerítésen, tetőn stb. szívesebben hálnak mint 
az ólban, ez annak a jele, hogy az ólban már 
a tetvek elszaporodtak. 

A tetünél sokkal veszedelmesebb ellensége 
a tyúkoknak az óvantag vagy tyukpolosku, 
mely aránylag rövid idő alatt képes az állatot 
megölni, azaz a szó szoros értelmében agyon-
csipkedni. 

Az óvantag vagy tyúkpoloska hasonló a 
házi poloskához, annyi különbséggel, hogy 
lába nincsen. Nagyon kicsi, lapos testű élősdi. 
Rendesen éjjel támadja meg a tyúkokat és 
csibéket s a nyakukon és a begyükön igen 
sok vért szí ki. 

Az olyan állat, melyet éjszaka az óvantag 
támadott meg, reggel nagyon levert, bágyadt 
és legtöbbször oly gyenge — különösen a 
csirke — hogy nem képes lábra állni. 
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Ezen veszedelmes élősdiben az a legnagyobb 
baj, hogy amikor észrevesszük, akkor már 
az összes állatokat ellepte és túlszaporaságá-
nál fogva az egész ólat megfertőzte. Amely 
ólban az óvantag föllépett, nincs annak sem 
kívül, sem belül egy repedése, egy hézaga, 
egyetlen zúga, ahova be ne fészkelte volna 
magát. Nappal nem mutatkozik, azonban éjjel, 
amint az apró szárnyas elült, 50—60 is bele-
hull és szívja a vérét egész éjszakán át. Az 
ilyen állat legkésőbb egy hét alatt okvetlen 
elpusztul. Mivel az óvantag téli álmot alszik, 
csak nyári időben támadja meg a tyúkokat. 
A legerősebb hideget is kiállja és tavasszal 
ismét újra kezdi pusztító munkáját. 

Különben az egész élősdi kicsiny és az 
állaton soha sem is található mint kifejlett 
példány, hanem csak a lárvája, amely szintén 
porszemnagyságú. Mivel ennyire veszedelmes 
élősdi, a pusztításánál a lehető legszigoráb-
ben kell eljárni. Ha azt veszszük észre, hogy a 
tyúkok éjjel riadoznak, este nem akarnak az 
ólba menni s hogy reggel alig tudnak a gyenge-
ségtől megállani, nem lehet semmi kétségünk, 
hogy óvantaggal van dolgunk. 

Az így megfertőzött ól tökéletesen ki nem 
tisztítható, mivel annak minden repedésébe 
mélyen behúzódik. Épen ezért nincs más hátra 
ilyen esetben, mint az egész ólat földig rom-
bolni, fás részeit elégetni még ott, vagy ha 
ez nem lehetséges, a fáját alkalmas helyen 
elégetjük, a visszamaradt földes részt vagy 
mélyebb gödprbe hányjuk és eltemetjük, vagy 
pedig oltatlan mésszel behintjük és megöntöz-
zük esetleg a lehető legerősebb lúggal meg-
forrázzuk. Igaz ugyan, hogy ezen eljárás 
hosszadalmasnak és költségesnek látszik, de ha 
meggondoljuk, hogy más módon ezen vesze-
delmes élősdi meg nem semmisíthető, mégis 
meg kell tenni, annál inkább, mivel nemcsak 
a mi baromfi állományunk, hanem az egész 
környéké veszélyeztetve van az ovantagtól. 
Sőt nemcsak az ólat kell megsemmisíteni, 
hanem az udvar miden sarkából, ahol a tyú-
kok fürödni szoktak, a port össze kell seperni 
és az említett módon megsemmisíteni. Mindez 
pedig annál inkább megvalósítandó, mivel 
ellenkező esetben évről évre tönkre megy tyúk-
tenyésztésünk. 

A még nagy mértékben meg nem támadott 
jószágot megmenthetjük, ha begyét és nyakát 
disznózsírral, repceolajjal vagy faolajjal bekenjük 
és a fertőzött ólba nein engedjük. 

Ritkább élősdi betegség a tyúkoknál a riih, 
mit a rüh-atka okoz. Ennek az oka a lehető 
legnagyobb tisztátalanság és gyenge gondozás. 
Ahol az ürüléket az ólakból évekig nem taká-cs 
rítják ki és az állatok gondozásával is nagyon 

keveset törődnek, olyan helyen lehet a rüh 
által megtámadott apró jószággal találkozni. 

Ezen betegség különösen azért veszedelmes, 
mert az ember is könnyen megkaphatja. Gyó-
gyítása hosszadalmas és nehéz, miért is leg-
jobb az ilyen állatot levágatni és mindenestől 
elégetni. Azonban aki ezen állatokkal foglal-
kozik, az a kezét, mielőtt-hozzá nyúlna, zsírral 
kenje meg és ha munkáját végezte, szappanos 
melegvízzel mossa le, mert csak így lehet 
nyugodt, hogy a betegséget nem kapja meg. 

Ha az aprójószág télen kint jár vagy igen 
szellős helyen jár, akkor megtörténik, hogy a 
taraj és a lábak elfagynak. A számító gazdá-
nál ez ugyan nem fordul elő, mert az télen 
is lehetőleg meleg helyen tar t ja a tyúkokat, 
mert ha nem, nem tojnak. Azonban ha megtör-
ténik az elfagyás, gondoskodnunk kell a gyó-
gyításról, mert az nemcsak hogy fájdalmat 
okoz az állatnak, hanem, ha pl. a lába fagyott 
meg, nem tud az ülőre menni. 

A megfagyott testrész gyógyítására legjobb 
a spiritusz vagy borszesz. Ezzel az elfagyott 
végtagot bekenjük és azután gyógyulásig az 
állatot meleg helyen tartjuk. 

A szakáll-lebemyeg- és a taraj-elfagyás, 
különösen piaci nemes baromfiaknál, az érték 
rovására megy s így ezek elfagyását meg kell 
előzni. Ugyanis még gyenge téli időben is a 
szak áll-lebernyeg és a taraj könnyen elfagy, 
mert az állat ivás közben a vízbe mártja; ha 
pedig ezen részeket zsírral vagy olajjal beken-
jük, a víz azokról lefut és nincsenek a meg-
fagyásnak annyira kitéve. 

fíülésből származnak más természetű bajok 
is, mint pl. a nátha, tüdőgyuladás, bélhurut 
és szorulás. 

Legenyhébb mindezek között a nátha, mely 
szeles, nedves időben támadja meg a tyúkokat. 
A nát,ha megismerhető arról, hogy a tyúkok 
orrából sárga, nyálkás váladék jön ki, ami 
gyakran be is dugja az orrlyukakat. Az ilyen 
állat gyakran tüsszent, csőrét lábaval kaparja 
vagy a földhöz dörzsöli, hogy a rászáradt 
nyálkás anyagot lesúrolhassa. Ezen betegség-
ből az állat rendesen kigyógyul, azonban ha 
több állat is benne volna, akkor egy félliter 
vízbe egy evőkanálnyi kátrányt kell tölteni, az 
ólban tüzes vassal kevergetni és az így fejlődő 
gőz hamar segít az állaton. Azonban a kátrány-
ból nem szabad többet alkalmazni, mert veszé-
lyessé válhat. Jó szolgálatot tesz ilyen esetben 
ha az állatot száraz, meleg helyre vihetjük. 

A tüdőgyuladás, ha idejében észrevesszük, 
gyógyítható, ellenkező esetben az állat ment-
hetetlenül belepusztul. Gyógyítás céljából a 
beteg állatot elzárjuk, vizébe literenként két 
gramm vasgálicot adunk és lágymeleg, főtt 
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eleséggel etetjük, miután 4 — 5 nap alatt beáll 
a gyógyulás. 

Igen gyakori és elég veszedelmes baj a bél-
hurut, mely rendesen meghűlésből keletkezik, 
de előáll akkor is, ha fiatal, apró jószágot ren-
detlenül és sokszor etetünk, vagy ha romlott 
pocsolyavizet isznak az állatok. Mivel a has-
menés más betegségeknél is gyakori tünet, 
csak akkor mondható bélhurutnak, ha követ-
kezetesen zöldes színű. Ha nem kezeljük, min-
dig hígabb lesz, az állat nem eszik,' hanem 
csak iszik, elgyengül, bélgyuladást kap s elhull. 

A hasmenést a nagyobb állatoknál úgy gyó-
gyítjuk, hogy az ivóvízbe annyi rézgálicot 
teszünk, amennyi azt gyengén kékesre festi, 
azután a végbél környékét langyos vízzel meg-
áztatjuk, esetleg áz összecsepződött tollakat 
lenyírjuk s az állatot meleg helyen tar t juk. 
Táplálékul köles, kendermag vagy pörkölt 
árpa adandó. Arra pedig gondunk legyen, 
hogy az állat ne tiszta, hanem a föntebb em-
lített módon elkészített vizet kapjon. 

A gyengébb, fiatalabb állatok gyógyítása 
már nehezebb, mert 3 — 4 nap alatt rendesen 
végez ezekkel a betegség. Azért a gyógyítás 
ezeknél is megkísérlendő. Ha nem akarnák a 
gálicos vizet meginni, akkor időnként egy-egy 
kávéskanállal be is adhatunk. 

A bélhuruttal járó hasmenésnek épen az 
ellenkezője a szorulás, mikor az állat minden 
erőlködés dacára sem bír ja kiüríteni a bél-
sarat. Ilyenkor szappanos vizet kell adni, ami 
rendesen segít. 

E helyen említem meg, hogy igen sok belső 
betegségnek lehet elejét venni, ha az ivóvizükbe 
néhány csepp sósavat eresztünk. Ennek a hasz-
nos szernek nem volna szabad egyetlen baromfi-
tenyésztőnél sem hiányozni. 

Gazdasági irodalom. 
Űj olvasókönyv. 

Gazdasági ismétlő iskolai olvasókönyv. Első rész. Fiúk 
számára. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 1902. évi szeptember hó 24-én Gti.5ö9. sz. alatt 
kelt rendeletével kiadott tanterv szerint szerkesztette 
Bárány Árpád kir. s.-tanfelügyelő. Budapest. Az 
Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. kiadása. 1905. 
Ara kötve 1 K 20 fid. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 5.035—190 (. sz. a. kelt rendeletével a gaz-

dasági ismétlő iskolák használatára engedélyezve. 

A fönti cím alatt a sajtót közelebbről egy 
527 lapra terjedő munka hagyta el. Ezen 
munka célja a gazdasági ism. iskola fiú-tanulói 
kezébe egy olyan megválasztott és elrendezett 
tananyagot adni, amely lehetővé teszi a ta-
nulókra a sikert, a tanítóra pedig a tantervben 
előírt tananyag földolgozását. Lássuk tehát, 
hogy ezen két fő és minden tekintetben el-

engedhetetlen kelléknek mennyiben felelt meg 
a szerkesztő? 

Aki ismeri a gazdasági ismétlő iskolák rész-
letes tantervét, az már első tekintetre tudja, 
hogy egy ilyen munkának az általános vagy 
közismeretek és a gazdasági ismeretek enci-
klopédiájának kell lenni. Épen ezért a gazda-
sági ism. iskolák részére olyan könyvet írni, 
amely úgy az általános ismereteknek, mint a 
szakdolgoknak __ tankönyvszerű tárháza legyen, 
vajmi nehéz. És mégis, mint e könyv hivatalos 
bírálata is hangsúlyozza, Bárány Árpád a fönti 
célok elérésére megtalálta a helyes utat. Min-
den szükségesre kiterjedő figyelme, a tárgyak 
tanterv szerinti beosztása, az olvasmányok 
helyes megválasztása, a gazdasági rész bő 
ismertető szakaszai azon előnyei e könyvnek, 
amelyek mintegy nélkülözhetetlenné teszik. 

Uj nyomon halad szerző az anyag elrende-
zésénél. Ugyanis a három évfolyam tananyagát 
osztályonként csoportosította, ami szerencsés 
ötletnek mondható. Szerencsés pedig azért, 
mert így az első osztály a könyv első egy-
harmadában együtt kapja a szépirodalmi, föld-
rajzi, történelmi, mennyiségtudományi stb. olvas-
mányokat, melyek száma 43. Közvetlen ezek-
után teszi a gazdasági olvasmányokat a talaj-
mívelés, növénytermelés, szőlőmívelés, gyü-
mölcstermelés és állattenyésztés köréből. Ezen 
olvasmányok száma 32. így összesen az I. 
osztály 165 oldalon 75 olvasmányt kap. Ugyan-
így következnek a II . és III. osztályok tan-
anyagai. Ennek pedig az az előnye van, hogy 
minden osztály együtt kapja a neki szükséges 
anyagot s így a könyvet nem lapozza s ron-
gálja annyit, mintha össze-vissza volnának az 
olvasmányok. 

Különben pedig, ami az egyes olvasmányok 
nyelvezetét jellemzi, a választékosság és a lehető 
legjobb magyarosság. Elbeszélő olvasmányai 
vonzók, lélekemelők és egy-kettőtől eltekintve, 
tanulságosak. Helyes gyakorlati érzékre vall, 
hogy az egyes olvasmányokat nem ereszti 
hosszú 1ère, hanem tömören, de azért a fölvett 
anyag lehető részletes ismertetésével nyújtja. 
Ennek pedig az ism. iskolában — ahol minden 
órának megvan a maga anyaga — nem kis 
fontosság tulajdonítható. 

Külön kell kiemelnem ama szerencsés körül-
ményt, hogy a földrajz és történelem jelen-
tékenyebb részeit rajzokkal illusztrálja. Ezt 
csak akkor tudjuk méltányolni, ha a szegé-
nyebb iskolák hiányos fölszereléseire gondolunk. 
A rajzok pedig tiszták, határozottak, világosak, 
könnyen áttekinthetők és különösen a törté-
nelmi részben művészi kivitelűek. 

A térképektől eltekintve, hazánk szépségei, 
nevezetességei, népünk szokásai stb. teszik 
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gazdaggá és változatossá a földrajzi részt. A 
történelem nagy alakjaiból Árpád, Szent-István, 
Kálmán király, IV. Béla, Mária Terézia, József 
nádor, Deák Ferenc, gróf Széchenyi István, 
Kossuth Lajos, boldogult Erzsébet királyné és 
0 felsége I. Ferenc József sikerült képei gyö-
nyörködtetik az olvasót. Mi sem természetesebb, 
minthogy így a tanulás lehetőleg szemléltető, 
az eltanultak jobban bevésődnek az emlékezetbe 
és maradandóbbá válnak. 

A mennyiségtanban a leghelyesebb alapra 
helyezkedett akkor, midőn életbevágó gyakor-
lati példákat hozott föl. Különösen a mértan-
ban a földmérésből, amire kisgazdáinknak a 
lehető legnagyobb szüksége van, egyik gya-
korlati példa a másikat éri. Mindezeket egybe-
vetve, a közismereti részről elmondhatjuk, 
hogy az minden részében annyira változatos, 
élvezetes és tanulságos, hogy azt nemcsak az 
ismétlő iskola tankötelesei, hanem még a fel-
nőttek is haszonnal lapozgathatják. 

A gazdasági rész a Magyar G-azda Kincses-
háza nyomán készült. Tekintve pedig azt, hogy 
a Magyar Gazda Kincsesháza című munkát 
- melyet a földmívelésügyi minisztérium adott 

ki — Magyarország gazdasági szakíróinak leg-
jelesebbjei írták, igen természetes, hogy a szó-
ban forgó műnek ez is sikerült része. Meg-O O 
találják ebben nemcsak a gyermekek, hanem 
a szülők is mindazon célszerű utasítást, amelyek 
lehetővé teszik az okszerű gazdálkodást s ezzel 
a termelés fokozását. 

A gazdasági részben az általános és részle-
tes növénytermelés, az állattenyésztés, szőlő-
mívelés és borkezelés, valamint a gyümölcsfa-
tenyésztés vannak a tantervnek és a népélet 
kívánalmainak megfelelően feldolgozva. Itt szinte 
érezzük, hogy az állattenyésztés a baromfi-
tenyésztés nélkül, a kertészet a konyhakerti 
vetemények termelése nélkül nem teljes. Azon-
ban ne feledjük, hogy a tankönyv írásánál 
minden körülmények közt a tantervhez kell 
alkalmazkodni ; a jelen esetben pedig a baromfi-
tenyésztést és a konyhakerti vetemények ter-
melését a tanterv a leánytanulókhoz utalja. 
Mivel a leány-ismétlőiskola tanulóinak más a 
tananyaga, mint a fiúknak, ezek részére a 
szerző külön könyvet írt, amely most van 
sajtó alatt s amelyről annak idején e lap ha-
sábjain szintén meg fogunk emlékezni. Ezen 
munkában lesznek felsorolva a konyhakertre 
és a baromfitenyésztésre vonatkozó összes el-
járások. 

Azonban szerző nem fog véteni a tanterv 
ellen, ha a következő újabb kiadásnál ezen 
részeknek helyet szorít a fiúiskolák tananyaga 
keretében. Ezt megkívánja a gazdasági rész 
egyöntetű kerekdedsége. 

Itt említem meg a 298., 299. és 300-ik 
oldalokon lévő szarvasmarha-ábrákat. Az egyik 
a mokánytehenet, a másik a pinzgauit és a 
harmadik a bonyhádi tehenet ábrázolja. Mind-
annyi a faj jellegét magán hordja, a lehető 
legjobb kivitelben. Szinte sajnálni lehet, hogy 
szerző még egy negyedikkel, a kitűnő iga-
vonó magyar, erdélyi fajjal ki nem egészítette 
ezen képeket. 

Szóban forgó munka az Athenaeum nyom-
dájából került ki. Ugy a papír, mint a betűk 
a lehető legjobbak. Kemény táblával, vászon-
sarokkal és erős kötéssel oly csinos kiállítású, 
hogy az 1 K LO fillér ár határozottan olcsónak 
mondható. 

Ha pedig összehasonlítjuk az eddig megjelent 
hasonirányú munkákkal, azokkal szemben a 
haladást feltétlen el kell ismernünk. Tehát a 
szerző hiányt pótolt ezen munkával, mert úgy 
tartalom, mint kiállítás tekintetében a lehető 
légjobb könyvet adja a tanulók kezébe. Külö-
nösen pedig hangsúlyozni kitűnöm, hogy alci 
ezen könyvet használja, az észrevétlenül is a 
miniszteri tantervet dolgozza fél. En tehát 
ugyanazt mondhatom, amit a hivatalos bíráló 
mondott: „Bárány Árpád (nagyváradi) s-tan-
felügyelő könyvét jó tankönyvnek, a gazdasági 
ismétlőislco'ai oktatásra megfelelőnek találom" 
s így használatra nyugodtan ajánlhatom. 

Mivel az új népoktatási törvénytervezet min-
den községre nézve a kötelező gazdasági ismétlő 
iskola felállítását kimondja, az érdekelt tanítók 
igen jól teszik, ha a nevezett nyomdától mu-
tatványszámot kérnek és így az elmondottak 
valódiságáról közvetlenül szereznek meggyő-
ződést. P. J. 

^Gazdasági Tanácsadó. 
L. J. M.-Vásárhely. Kérelmével forduljon 

közvetlenül a földmív. miniszter úr OExcellen-
ciájához. (1 kor. bélyeg.) — V. Ö. Tolna. 
A földmívelésügyi minisztérium kiadványaiban 
jelent meg. Ameddig a készlet tart, ingyen 
küldik meg. — R. M. Veszprém. Tessék 
megszerezni Herman Ottó: „A halgazdaság 
rövid foglalatja" című kis müvét, mely a 
K. M. Természettudományi Társulat kiadásában 
jelent meg 1888-ban. Tudomásunk szerint 
újabb kiadása nincs. — S. A. Mezőtúr. A 
méhek nem tartanak ú. n. teljes téli álmot, 
hanem egész télen át táplálkoznak, mialatt 
azonban a természetszerű lethargikus álomba 
vannak merülve. Ennélfogva gondosan ügye-
lendő arra, hogy a méheket ezen lethargikus 
állapotukból a kasok netáni megütése, meg-
rázása stb.r esetleg a napfénynek való — kite-
vése által — fölkeltsük és a korai életműkö-
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désre ingereljük. Ezért legyen csend a méhesben 
egész télen át, ha mindjárt ott dolgozunk is. 
Gondoskodjunk arról, hogy a kasok kellően 
legyenek megvédve az erős téli fagyokkal 
szemben, de meg arról is, hogy pl. az egerek 
kárt ne okozzanak méhesünkben, s az elmon-
dottak alapján végre arról, hogy méheseinknek 
elegendő téli táplálékuk legyen. — P . K. 
Sárospatak. 1. A részletesen leírt tünetek 
alapján valószínűnek látszik, hogy az igásló 
tetanus betegségben hullott el. A te tanus 
betegséget a Bacillus tetani nevű gomba idézi 
elő, melynek spórája sok kert i földben, t rá-
gyában, porban, stb. találtatik, innen ju t ember 
vagy ló valamely nyilt bőr sebébe s okozza a 
tetanus traumaticus-t. Csakis a sebben szapo-
rodik, de rendkívül hatásos mérget készít (a 
tetanus-mérget), mely fölszivódva a vérbe, az 
állatot megöli. Ma már ismerjük szérumát, 
mellyel a megbetegedett ember vagy ló gyógyít-
ható. 2. Az állatorvosi vizsgálat okvetlenül meg-
ejtendő, különben pénzbírsággal sújthatják. — 
J. J. Kalocsa. A beküldött búzán a búza-
angolnácska (Tylenchus scandens) nevű féreg 
volt található. Ezt golyóüszögnek nevezik ma-
gyarul. A vetőmag gondos tisztításával véde-
kezhetünk ellene és azzal, hogy búza után 
búzát ne termeljünk. — H. L. Győr. 1. Az ot-
tani viszonyoknak, véleményünk szerint, legjob-
ban megfelelne a következő vetésforgó : zöld 
ugar trágyázva ( takarmány: zabos bükköny), 
búza, Va tengeri és V» répa (vagy V2 burgo-
nya), V2 árpa és V2 zab. H a rozsot is akarna 
termelni, amiről nem szólt, akkor esetleg hosz-
szabb vetésforgót is alkalmazhat, avagy kettős 
fordát, de mindig tartsa irányadóul, hogy az 
ottani viszonyoknak alapja lehetőleg a közön-
séges négyes forda legyen és pedig : zöld ugar 
trágyázva, őszi, kapás és tavaszi. — 2. E^y-
koronás bélyeggel ellátott kérvény alakjában a 
földmívelésügyi miniszterhez címezve. — 0 . D. 
Kaposvár. Az 1—3 éves közönséges magyar 
tyúk élősúlya 0 '8—V4 kg., a kakas élősúlya 
pedig 1"3 —1'7 kg. között váltakozik. A tojá-
sokból körülbelül 18 darab esik 1 kilogramm 
súlyra. A ta ra j lefagyása ellen úgy védekezzék, 
hogy a. tyúkokat (és kakast) igen hideg időben 
ne eressze ki az istállóból azaz az ólból, to-
vábbá olajozza be a tarajukat, mely ekkor 
jobban ellenáll a hidegnek, s így, ha az állatok 
isznak, a vízcseppek könnyebben lefolynak a 
tarajról s azt nem fagyasztják meg. 

V e g y e s e k . 
- Az u g a r . Az ugart ma főkép a trágya-

hiány indokolhatja; de ha a műtrágyákra 
gondolunk, melyek olcsón eljuttathatók a leg-

rosszabb fekvésekbe is és tetszés szerint ada-
golhatok : az ugart elvileg a letűnt mult hagyo-
mányaihoz, vagy a pazarló gazda ismérveihez 
kell sorolnunk. Értelme azért volt és van ; 
mert segít oldékony növénytápsókat fölhalmo-
zódni ; a hő és nedvesség fokozásával a le-
szántott tarlót hamarább elkorhasztja s a benne 
fejlődő szénsav új ásványi sókat tár föl. Télen 
át a hideg s meleg romboló változatai külön-ö O 
ben oldhatatlan ásványokat föltárnak, a gaz is 
ritkul. Tehát a féléves ugar hasznos és aján-
latos, az éves csak zord vagy száraz vidéken, 
ttfágya- és tőkehiány mellett menthető. 

— Tél i vetés gondozása. Ha a gabona 
szépen kitelelt és olyan s ürü, hogy megdőlés-
től kell félteni, akkor ezt a veszélyt háromféle 
módon csökkenthetjük: legeltetéssel, levágással 
és boronálással. Legeltetésre csak a birkát sza-
bad használni, azt is úgy, hogy lehetőleg min-
dig mozogjon, mert ha egy helyben áll, lába 
befúródik a talajba és sok csírát kitapos vagy 
megsért. Ezt a műtétet tulajdonkép csak télen, 
fagyban szabad alkalmazni; akkor pedig még 
nem tudhatni, milyen sűrű lesz a vetés. A leka-
szálást nem szabad mélyre fogni, mert a mélyen 
való vágással megsértjük a búzának kalászt-
nevelő szerveit. Ezen kétséges és kockázatos 
elbánással szemben legtöbbet ér és legbiztosabb 
a boronálás vagy fogasolás, mert ezt tetszés-
szerinti ritkítással végezhetjük és vele úgy kirit-
kíthatjuk a vetést, amint jónak találjuk. Hozzá 
még a legtermészetesebb megtámogatása a buza-
vetésnek úgy biztosítható, ha tenyészterületét 
megnöveljük és ezzel gyökérfogó képességét fo-
kozzuk. Ennél semmivel sem fokozhatjuk job-
ban, hogy aratásig egyenest állva maradjon. 

— A lefölözés helyes aránya. A dánok, 
a tejkezelés nagymesterei, kisütötték, hogy 
vajkészítés céljára a teljes tejnek 16°/e-át 
helyes fölhasználni. Erre úgy jöttek rá, hogy 
a beszolgáltatott nagy tömeg tejszínnel nem 
tudtak már mit csinálni s elkezdték leszállítani 
a tejföl átvételét. Azonban azt tapasztalták, 
hogy így a vaj egyre színtelenebb lesz és 
tejcukorban való szegénysége miatt hiányzik 
belőle az a jó friss savanykás íz. Addig kísér-
leteztek tehát, míg kilyukadt, hogy 16%-os 
lefölözés mellett é rhető 'e l a legjobb vaj. 

Tartalom : Űj irány. Borbély József. - Háziipar 
a gazdasági ismétlő" iskolában. Fejes Aladár. — Az 
útszéli gyümölcsfák vi/delme. Fodor Ignác. — A 
ciroktermelésről. Szenes János. — A kisgazda épít-
kezése. Biedhnayer Sándor. — A baromfiak betegségei. 
(P. T.J — Gazdasági irodalom. - Gazdasági Tanács-
adó. — Vegyesek. 

Fe'elős szerkesztő : JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1905. 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 l ié ten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkapha t j a e l apo t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
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 
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, 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 r d e t é s e k árszabása. — 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 mindenk i által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Esryéb h i rde téseknek az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pet i t nyomású es egyhasábd sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
előre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KE 11., 1ÖÜÖK-LTCA 4. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K essiratolcat nem adixnlc vissza. 

r 

I j állami népiskolák. 
A közoktatásügyi kormány jól át-

gondolt és az életben helyesnek bizo-
nyult tervszerűséggel évről évre szervezi 
az állami elemi népiskolákat, gondosan 
kerülve minden erőszakosságot és szigo-
rúan mérlegelve, hogy a törvényhozás 
által e célra engedélyezett összeg való-
ban odafordíttassék, ahol a magyar 
nemzeti népoktatás állami rendezése 
valódi szükséget képez. 

Az állami elemi népiskolák szervezé-
sénél a közoktatásügyi kormány első 
sorban azon községekre van figyelemmel, 
amelyekben még egyáltalán nincs iskola. 
Azután azon községekre tekint, amelyek-
ben van ugyan iskola, de az iskolafönn-
tar tó hitközség, vagy a polgári község 
önerejéből teljesen képtelen törvény-
szerű népoktatást fönntartani. Nagy 
figyelemben részesülnek azon községek, 
amelyekben magyar nemzeti népoktatást 
s a magyar nemzeti érdekek védelmét 
csakis állami népoktatással lehet bizto-
sítani. Mindig gyámolításra találnak azon 
magyar községek is, amelyekben az 
államfönntartó magyar fajnak művelő-
dését, anyagi vagy más mizériák miatt, 
csak az állami népoktatás mozdíthatja 
elő. A városok és más forgalmi pontok, 
ha rászorulnak népoktatásuk rendezésé-
nél az állam támogatására, kérelmük a 
lehetőségig meghallgatásra talál. 

Szóval, a közoktatásügyi kormány a 
nagy számban beérkező államosítási 
kérelmeket gondosan és lelkiismeretesen 
elbírálja és az 1868 : XXXVIII. t.-c. 
80. §-ában biztosított jogával csak oly 
községekben él, ahol az állami népiskola 
fölállítását nemzeti ós népművelődési 
érdekek szükségessé teszik. 

Berzericzy Albert közoktatásügyi mi-
niszter ilyen . elvek szem előtt tartásá-
val fejleszti az állami népoktatást, épen 
olyan ügyszeretettel és gondossággal, 
mint hivatali elődje : WlassiGS Gyula 
tette. Az állami népoktatás ma mái-
elsőrangú népművelődési tényezővé fejlő-
dött és Berzeviczy miniszternek kiváló 
gondoskodása tárgyát képezi, hogy az 
állami népoktatás a hozzáfűzött vára-
kozásnak minden tekintetben meg-
feleljen. 

Az 1905. évre tervbevett állami elemi 
népiskolák szervezése iránt megindított 
tárgyalások befejeztetvén, Berzeviczy mi-
niszter az 1868 : XXXVIII. t.-c. 80. §-a 
alapján kiadta az 1905. évi új állami 
népiskolák szervezésére vonatkozó ren-
deleteit. Ezek szerint 1905. évben az 
alábbi kimutatásban fölsorolt községek-
ben nyílnak meg az új állami iskolák. 

A jövő évi államosítások között 
különösen figyelemre méltók a Szatmár 
vármegye 24 községében szervezendő 
állami iskolák. Ezek túlnyomó része 
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vagy már eloláhosodott magyar község, 
vagy olyan, amelyekben a magyarságot 
az elnemzetietlenedés veszélye fenyegeti ; 
az állami iskolák tehát ezekben nagy 
nemzeti missziót lesznek hivatva betöl-
teni. Pest vármegyében ismét 10 község-
ben lesz állami kezelésbe véve a nép-
oktatás. A székesfőváros környékén alig 
van már község, amelyben állami nép- ! 
iskola és ezekkel kapcsolatban állami 
kisdedóvoda ne volna. Bizton remélhető, 
hogy a közel jövőben nagy mértékben 
enyhülni fog az a szégyenteljes állapot, 
amit az 1900. évi népszámlálás a székes-
főváros közvetetlen közelében, p. o. a 
pomázi járásban föltárt, ahol a 38.831 
főre menő lakosság közül csak 19.623 
beszéli az állam nyelvét ós csak 24.204 
tud írni, olvasni. És mégis erőszakos 
magyarosítással vádolnak minket. Ennek 
ugyan épen ellenkezőjét bizonyítják a 
közölt adatok. 

Az 1904. évben 123 községben szer-
veztetett állami elemi iskola. Ezek 
közül: a) tiszta magyar lakosságú 30 
község; b) vegyes és részben tiszta 

Kimutatás az 1905. évre szervez 

nemzetiségi 93 község; c) eddig iskolá-
val nem bírt 20 község; d) a községek 
közül telepes község és telep 12 köz-
ség; e) szerveztetett e községekben 
összesen 143 iskola és pedig: 19 fiú-, 
18 leány-, 106 vegyes iskola, ez utóbbiak 
közül egytanítós osztatlan iskola 53; 
f ) rendszeresítetett ezen iskoláknál 297 
tanítói (tanítónői) állomás; g) a 143 
iskola közül 104-nek törvényszerű el-
helyezését az illető községek, vagy más 
testületek biztosították, 39 iskolát a 
kincstár építtet, részben pedig bérhelyi-
ségben helyez el; h) az államosított 
iskolák közül 20 községi, 28 felekezeti 
volt ; amely utóbbiak az egyházi főhatósá-
gok beleegyezésével vétettek állami keze-
lésbe; i) a 143 iskola közül az 1904/5. 
tanévben 16 iskola 31 állással mái-
megnyílt, 127 állami iskola 266 állással 
az 1905/6. tanévben fog megnyílni. 

Az állami elemi iskolák fönntartásá-
hoz a községek vagy más testületek által 
az 5°/o-os iskolai adón fölül biztosított 
hozzájárulások összege: 43.685 koronát 
tesz ki. 

ett állami elemi népiskolákról. 
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igen nem korona 

Abauj-Torna várni. 
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Rákos 
Büttös 
Czekeháza 

Alsó-Fehér várm. 

igen » 
igen vegyes 
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1 
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5°/oés50K 
5°, oésGOK 

5°/o 

Iskolátlan község. 
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» " 

4 
5 

6 
7 
8 

Borbánd 
Miklóslaka 

Magyarherepe . . . 
Ózd 
Marosportus-telep . . 

Arad várm. 

igen 

» 

igen 
» 

igen 

vegyes 
» 

» 
» 
» 

2 
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2 
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igen 
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a tárca 
épít 

bé r l e t 

a tá rca 
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5°/o 

Y) 
« 

Tűrhe te t l en r . ka th . iskola. Az egyh. 
főliat. hozzá já ru l t az á l lamosí táshoz. 
Iskolailag Magyarcsesztvéhcz tarto-
zot t . Kü lön isk. szerveztet ik. 1904/5. 

t a n é v b e n megnyi l t . 
Iskolátlan község. 

Ev. ref . hi tközség képte len iskola-
ügyé t rendezni . 

A r. ka th . iskola állapota t a r t ha t a t l an . 
Egyh . főh. hozzájárul t . 

9 Dézna községhez tar-
tozó Restirata és 
Zugó-munkástelep . igen vegyes 1 igen 100 K 

Iskolátlan. 
(Eloláhosodott magyarság.) 

I ? 
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Á Község neve 
A lakosság 
anyanyelve 
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J e g y z e t 

10 

11 

12 

13 

Csicsér és Mondorlak 
Siklós 

Kars várm. 
Oszlány . . . . 

Báes-Bodrog várni. 

Kiskér 

Bereg várni. 
14 Som 
15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 
30 
31 

Újklenőcz 
Bótrágy 
Felsövereczke . . . . 
Beregszőllős és Cserejócz 

Bihar várm. 
Körmösdpuszta . . . 

Csanád várni. 
Ambrózfalva . . . . 

Csík várm. 
Csíkgyimes, határszél 

Csík m I 

Esztergom várm. 
Bajóth 

Fehér várm. 
Martonvásár . . 

7) 

tlömör várm. 
Yeszverés . . . 

(xyör várm. 
Sövényháza . . 
Ság 

Kujdú várni. 
Egyek 

Káromszék várni. 
Köpecz 
Feldoboly . . . . 
Telek 

igen 

igen 
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igen 

: igen 

j igen 

igen 
5? 

igen 

igen 

igen 
igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

vegyes 
fiú 
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vegyes 
» 
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vegyes 

V) 

vegyes 

vegyes 

föleim, 
tárca 

igen 

igen 

igen 

Bérlőt 
ú t ján 

A tárca 
épí t te t 

Egyelőre 
bér le t ú t ján 

igen I . 
Bérlet 

igen 

Földmívelés-
ügyi tárca 

igen 
• A tárca 

épí t 

A közs. a járu-
lékok terhére 

igen 

igen 

igen 

1.180 K 
240 K 

5% 

5° o 

5»» 

200 K 

5°/o 

5°/o 

5°/o 

5°/o 

5°/o 
820 K 

5°/o 

5°/o 

300 K 

263 tanköt . nem reszesül oktatásban, 

A r . kat l i . l i i tfelekezet nem képes 
i skolá já t fejleszteni. 

Az egyházi főhatóság beleegyezett . 

Mintegy 230 tanköte les nt m já r isko-
lába . Kisdedóvodával. 

100 tanköteles nem iskolázik. 
Helyben nincs iskola. 

120 tanköteles nem iskolázik. ,, ,, ,, 
65 ,, ,, ,, 

Iskolát lan. 19C4/5. tanévben megnyí l t . 

Te lepes község. Ág. ev. egyház fej-
lesz teni képtelen. 

219 t ankö te les nem iskolázik. 
A r . k a t h . isk. tű rhe te t len , me lynek 
rendezésérő l az egyházi főhatóság 

l emondo t t . 

A róm. katl) . iskola t ű r h e t e t l e n ; 
a fe lekeze t kép te l en f enn ta r t an i . 

A községi iskola államosíttatik, annak 
t a r t h a t a t l a n állapota miat t . 

A felekezet i iskolák t a r tha ta t l anok . 

A községi isk. t a r tha ta t l an á l lapotban . 
208 tanköte les re 1 t an te rmes r. ka th . 

iskola van. 

322 t ankö te les nem iskolázik. 

Ev. ref egyház kép te len fenn ta r t an i 
iskoláját . 

Államilag segélyezet t községi iskola 
(817 korona segéllyel). 

Ev. ref . isk. ál lamsegélye 1.400 kor . 
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Heves rárm. 
Gyöngyöstarján . . 

» • • 

llu inad várm. 
Petrilla-Csimpatelep 

Kiskiikiilló várra. 
Harangláb . . . . 
Kóródszentmárton . 
Buzásbessenyő . . 

Kolozs várm. 
Nagynyulas . . . 
Vajdakamarás . . 
Kolozskara . . . . 
Ketesd : 

igen 

Krassó-Szörény várm. 
Remete iunka és Monostor 

Liptó várra. 
Rózsahegy, fonógyár 
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Maros-Torda várm. 
Mezőpanit 

n 

Máramaros várm. 
Leordina 
Alsóapsa 
Oroszkő 
Visooroszi (botgyár) . 

Moson várm. 
Zselyi 

Nógrád várra. 
Kisterenne  

» 

Nyitra várm. 
Alsóvásárd 
Bőfalva 
Vámosfalu 
Újlacska 
Kislehota 
Vágsellye 

n 
Szentistvánfalu . . . 

igen 
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5°/o 

Bérlet 
igen I _ . 

A földmívelés-
ügyi tárca 

igen 

A földmívelés-
ügyi tárca. 

igen 

igen 

Bérlet 

igen 

igen 

igen 

Bérlet 
igen 

5°/o 

50/0 

5°/o 

286 K 

768 K 

50/0 

5%, 1.750 K 

200 K 

Közs. iskola államosíttatik. 

Faipari telep. 

Ev. ref . és u n i t . iskola t a r t h a t a t l a n . 
Az egyb. főla. beleegyezett . 

Tűrhe te t l en 1.971 kor. á l lamsegélyrs 
községi i skola ál lamosít tat ik. 

T ű r h e t e t l e n ev . ref. iskola á l lamosí t -
tatik az egyli. fóliát. ho7zájárulásával 

190 tank. nem iskolázik. 
Ev. re f . i sk . 4 év óta szüne te l . 

Te lepes község. Kisdedóvodával . 
Megnyí l t 1964/5. t a n é v b e n . 

Ev. ref . h i t k ö z s ' g nem képrs t o v á b b 
f enn ta r t an i iskoláját . 

Kincstár i te lep. 1904/5. t a n é v b e n 
megnyí l t . 

Ipar i és nemze t i érdekek k íván ják 
az á l lami iskola szervezését . 

Ev. re f . iskola t ű r h e t e t l e n . 
Egyli. főhatóság hozzá já ru l t . 

Egy t a n t e r m e s gör. katli. iskolára 121 
tanköteles van nt a lva . 

Mintegy 700 tanköteles n e m isko-
lázik. 1904/5. tanévben megny í l t . 

65 tank. nem iskolázik. 
A gyári munkások érdeke. 

Iskolátlan. 

A 2.550 koronával segélyezett közs«;j;i 
iskola n e m t légséges. 278 t ankö t e l e s 

nem iskolázik. 

Iskolátlan. 
Iskolát lan. 11)05 jan . 1-én megnyí l ik . 

Iskolátlan. 
Iskolát lan. 3 901/5, tanévben megnyí l t . 

Iakolátlan. 
Magyar nyelvű határon fekvő, j obbá ra 

tót község. 
1904/5. tanévben megnyíl t , kisdedóvo-

dával. 
Iskolátlan. 
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Pest várni 
57 Aporka . . 
58 ! Isaszeg . . 

59 i Kiskunhalas 
» 

60 Pilisszentiván . 
61 Pilisszentlászló 
62 i Pilisvörösvár . 
63 Szalkszentmárton 

" . 64 Sződrákosi puszta 
65 ; Tass 

76 

66 1 Yecsés 

Pozsony várni. 
Hegysúr 
Bazin  

Szentgyörgy . . . 
» . . . 

Sáros várni. 
Nagysaroä . . . . 
Felsőszvidnik . . . 
Nyársardó . . . . 
Sárosbogdány . . 
Bércalja és Trocsán 

Somogy várni. 
Pálfalu 

Szabolcs várni. 
Pap 

Domahida . . 
Szaniosdob . . 
Szatmárzsadány 
Csengerbagos . 
Vetés . . . . 
Nagykolcs . . 
Hiripi . . . . 
Oláhgyürűs . . 
Komorzsán . . 
Tartolcz . . . 
Bikszád . . . 
Mózesfalu . . 
Kányaháza . . 
Avasújfalu . . 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

Szatmár várni. 

igen 

igen 

igen 

igen 
n 
n 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

vegyes 
fiú 

leány 
fiú 

leány 
vegyes 

n 
fiú 
it 

leány 
vegyes 

tiú 
leány 

fiú 
leány 

vegyes 
fiú 

leány 
fiú 

leány 

fiú 
leány 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

a tá rca 
épí t 

5°/o, 770 K 
5 % és 200 K 

19.000 K 
5°/o 

5°/o és 
1.514 K 

5°/o, 400 K 

134 K 
5°/o és 

2.000 K 
5.940 K 

5°/o, 600 K 
5°/o 

tárgyalás alat t 

2C0K 

5°/o 

5°/o 

igen I . 
tárgyalás alat t 

A r e f . iskolát nom bí r ja a felekezet 
fön tar tani . 

Tú lz sú fo l t községi iskola me l l e t t 114 
tanköte les nem iskolázik. 

Rendk ívü l magas pótadóval t e rhe l t 
magya r község, nem képes iskola-

ügyé t önerejéből r endezn i . 

131 t anu ló 1 t an te rmes r . ka th . is-
kolába j á r . 

Ál lami leányiskola már van. Kisded-
óvodával. 

A községi iskola meg nem felel. 

Iskolátlan. 
A községi iskola meg nem felel . 

T ű r h e t e t l e n népoktatási viszonyok. 

Iskolátlan. 
Államilag segélyezett községi iskola. 

Nemzeti érdek. 
Államilag segélyezett községi iskola, 

fe j lesz ten i a város képte len . 

R. ka th . iskolát fej leszteni a hi t fele-
kezet n e m képes. Egyh. főhatóság 

hozzájárulásával . Kisdedóvodával . 
122 tanköte les nem iskolázik. 

A r , k a t h . hi tközség fe j lesz teni kép-
te len . Egyh. főhatóság beleegyezett . 
E lhanyago l t r . ka th . és ág. h. ev. 

iskola. A r . k. püspök hozzá já ru l t . 
A r . k a t h . iskolát a h i t f . kép te l en 
f ö n t a r t a n i . A püspök be leegyezet t . 

Mintegy 120 tanköteles nem iskolázik. 
A r . k. iskola beleolvadásával. Az 

egyh. főhatóság hozzájárul t , 

170 tank. - re 1 t an t e r em, ev. re f . isk 
egybeolvad, i 904/5. tanévben megnyi l t 

Rohamosan oláliosodó község ; 60 nem 
iskolázó tanköte les . 

Elolál iosodott magyar község, min t -
egy 150 n e m iskolázó tankötelessel . 

E lo láhosodot t magyar község. 

Oláliosodó község, 120 nem iskolázó 
tanköteles . 

A magyarság veszélyeztetve van. 
E r ő s e n oláhosodó község. 

T ű r h e t e t l e n g. kath. iskola, 70 tan-
köte les nem iskolázik. 

175 tanköte les nem iskolázik. 
210 tanköíe les nem iskolázik. 
130 tanköte les nem iskolázik. 

Iskolátlan. 
170 tanköte les nem iskolázik. 
179 
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O 00 magyar vegyes igen nem korona 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

Lippó 
Remetemező . . . . 
Barlafalu 
Nagysikárló . . . . 
Laczfalu 
Kovás 
Kővárremete . . . . 
Nagynyires 
Somkútpataka . . . 
Hosszúfülű 

igen 
ff 
» 

n 
n 
n » 
n 
n 
n 

vegyes 
» 

n 

n 
n 
n 
n » 
n 
» 

í 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

tárgyalás alat t 

ff 

ff 

n 
a tárca épít 

tárgyalás alatt » 
» 
1) 
ff 

5°/o 
n 
n 
n 
n 
7) » 
n 
n 
n 

70 tanköte les nem iskolázik. A ma-
gyarság nagy része e loláhosodot t . 

120 t ankö te les nem iskolázik. 
71 tanköte les n e m iskolázik. A ma-

gyarság megmentése . 
137 t ankö te l e s nem iskolázik. 

G. katli . i skola törhe te t len . 1 tan-
t e r em, 141 tanköteles . 

100 t ankö te les nem iskolázik. 
78 t ankö te les nem iskolázik. 
A g. ka t l i . iskola düledezik. 

122 tanköte les nem iskolázik. 
Ev. ref . iskola ta r tha ta t lan . 80 tan-

köte les n e m iskolázik. 

101 

102 
103 

Szepes várni. 
Szepesbéla 

Szepesteplic . . . . 
Bethlenfalva . . . . 

igen 
» 

» 

fiú 
leány 

vegyes 
» 

4 
3 
2 

1 

igen 
» 

» 

5°/o 
n 

Nemzeti é rdek kívánja a közs. isk. álla-
mosí tását . 1904/5. tanévben megny í l t 

Szegény tó t község, nem képes köz-
ségi i skolá já já t fenntar tani . 

104 
Szilágy váruu 

Mocsolya igen vegyes 1 igen 5°/o Az ev. ref. isk. meg nem felel. 

105 
106 
107 
108 

109 

110 

Temes várin. 
Allios 
Fibis 
Mosnica 
Sztancsófalvi állami 

telephez tartozó 
Lázvölgy 
Andrakavölgy . . 
Bara-dülő . . . . 

Temesgyarmata . . . 
ff . . . 

Kovácsi 

• 

igen » 

» 
» 
» 
» 
» 

n 

vegyes » 

n 
» 

n 
n 

fiú 
leány 

vegyes 

2 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

igen 
n 

n 

földm 

igen n földm 

tárca 

tárca 

5% 
5°o, 100 K 

5°/o 

A községi iskola átvétetik. 
217 tanköteles nem iskolázik. 
Kincstár i t e l epes község. 1904/5. t an-

évben megnyílt . 

Kincstári telep. ?» »? 

Telepes község. 

1 1 1 

112 

Torda-Aranyos várni. 
Marosludasi kincstári 

telepek 
Felsődetrehem . . . 

• igen » vegyes » 3 
1 

földm. tárca 
V 

Kincstári telep. 
1904/5. tanévben megnyíltak. 

113 
114 
115 

Torontál várni. 
Józseffalva 
Újsztiván 
Monostor igen 

igen 
» 

vegyes 
» 

n 

2 

2 

1 

igen 
» 

Y> 

3.500 K 
Kisdedóvodával . Fontos n e m z e t i 

é rdek . Községi iskola 
A község nem képes fejleszteni. 
A községi iskolát nem képes a köz-

ség fenntar tani . 

116 
117 

Trencsén várni. 
Ivanócz 
Nagykolacsin . . . . 

igen 
» 

vegyes 
n 

2 

1 

igen 
n 

5°, o, 120 K 
5°/o, 40 K 

Iskolátlan. 125 tanköteles. 
A községi iskola nyomorul t bér -

helyiségbeu van. 

118 
119 

Udvarhely várni. 
Kőrispatak 
Homoródszentmárton 

igen » vegyes » 2 
2 

igen 
» 

5°/o » 
Áll. segélyezett köz«, iskolát az á l lam 
tar t ja f enn . (1.800 korona ál lamsegély.) 

Községi iskola áKamosít tat ik. 

120 
Ugocsa várni. 

Szászfalu igen vegyes 1 igen 5°/o 90 tanköteles nem iskolázik. 
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igen 1 nem korona 

121 
Ung várni. 

Tegenye igen vegyes 1 bérlet 5°/o A felekezet i iskola megszűnt. (43 
tanköteles.) 

122 
123 

Zemplén várni. 
Mocsár 
Pazdics 

igen 
n 

vegyes 
n 

1 
2 

igen 
» 1 • 

5°/o 
» 

Iskolatlan. (73 tanköteles.) 
204 tanköteles nem iskolázik. 

Az egész országban ez idő szerint, 
beszámítva a fönnebbi kimutatásban 
fölsorolt szervezéseket, összesen 2.439 
állami elemi népiskola van. Ezek az egyes 
vármegyékben a következőképen oszla-
nak szét: 

Abaújtorna 57, Alsőfehér 55, Arad 64, 
Árva 10, Baranya 4, Bars 31, Báes-
Bodrog 20, Bereg 94, B.-Naszód 26, 
Békés 11, Bihar 54, Borsod 5, Brassó 25, 
Csanád 40, Csík 13, Csongrád 88, Esz-
tergom 4, Fehér 8, Fogaras 10, Gömör 26, 
Győr 8, Hajdú 3, Háromszék 72, Heves 
21, Hont 8, Hunyad 65, J.-N.-K.-Szol-
nok 14, Kisküküllő 30, Kolozs 74, Ko-
márom 5, Krassószörény 68, Liptó 12, 
Marostorda 32, Máramaros 66, Moson 
16, Nagyküküllő 28, Nógrád 12, Nyitva 
91, Pest 108, Pozsony 17, Sáros 48, 
Somogy 23, Sopron 12, Szabolcs 10, 
Szatmár 52, Szeben 7, Szepes 10, Szi-
lágy 56, Sz.-Doboka 65, Temes 81, 
Tolna 4, Tordaaranyos 52, Torontál 107, 
Trencsén 52, Túrócz 22, Udvarhely 45, 
Ugoesa 24, Ung 69, Vas 45, Veszprém 7, 
Zala 51, Zemplén 63, Zólyom 27, Bu-
dapest 3, Fiume 6. 

Tankönyv-alap. 
A tankönyvről van szó ismét. Nem arról a 

tankönyvről, ami nem jó, hanem arról, ami 
nincs: a szegény gyermekek tankönyveiről. 

Az állami iskolákban még csak van valahogy, 
mert a szegény tanulóknak — ha nem is min-
dig a szükség mérvéhez képest — kijárnak 
a legszükségesebb tankönyvek. A többi isko-
lákban azonban baj van. (Sokat tudnának erről 

mondani a vidéki tanfelügyelők!) A legjobb 
esetben is csak későn ju tnak a gyermekek 
tankönyveikhez. Ez a legjobb eset — épp azért , 
mert a legjobb — nem épen gyakori. A gyer-
mekek jó részének nincs meg az egész éven 
keresztül szükséges minden tankönyve és esz-
köze, vagy pedig olyan állapotban van meg, 
hogy csak boszankodásra ad alkalmat a taní tó-
nak. Az örökölt tankönyvek tulajdonképen 
széthulló rongyos és piszkos papírlapok, melyek 
tanulásra alkalmatlanok, pedagógiai szempont-
ból meg veszedelmesek, mert azokon tiszta-
ságra és rendre szoktatni képtelenség. 

Miképen lehetne ezen a bajon segíteni ? 
Úgyis lehet, amint sok helyen megkísérlik. 

T. i. beszerzik hitelre a könyveket, szétosztják 
és azok árát közigazgatási xíton beszedik. Jobb 
hiányában ez is alkalmas módja a tankönyv-
beszerzésnek. Csakhogy ehhez folyamodni csu-
pán abban az esetben tanácsos, ha épen el-
kerülhetetlen ; mert sok kellemetlenséggel, 
békételenséggel jár. A pénztelen szegény nép 
az utolsó napokig nem tizet ; vagy mert nincs 
miből, vagy mert nem szeret fizetni, míg nem 
muszáj. Ha pedig kell, ha a nyakán a végre-
hajtás, új és terhes adót lát az exekucióban, 
és szívében idegenkedés támad az iskola iránt. 
Ehhez járul még az a ba j is, hogy némely 
szegény szülőkön még azt a pár fillért sem 
lehet bevenni, amibe gyermekök tankönyve ke-
rült. Ilyen esetben a megrendelő teremti elő 
a hiányt; közpénzből ha lehet, a saját zsebé-
ből, ha másként nem lehet. 

A tankönyveknek hitelre való bevásárlása 
annyi kellemetlenséggel jár, hogy némely he-
lyen ezek miatt felhagytak vele. Mi az ilyen 
megfutamodást nem helyeseljük. Aki bele-
fogott, ne hagyja abba mindaddig, amíg ked-
vezőbb megoldás nem kínálkozik. 

A szegény gyermeknek tankönyvvel való 
ellátása, az eddig szokásos módoktól eltérőleg, 
másként volna biztosítandó. Alapot kellene erre 
a célra teremteni. 
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Ez a gondolat nem líj. Több helyen meg 
van már valósítva. Mi ismerünk több községet, 
melyben a tankönyv-alapból szerzik be a sze-
gény tankötelesek iskolakönyveit és írószereit. 

Keletkeztek pedig ezek az alapok részint 
hagyományozás, részint gyűjtés útján. Ugyanez 
a mód kínálkozik mindenütt az alapképzésre. 

Nemesszívű emberbarátok, akik nevüket, 
emléküket, habár kisebb körben is, jócsele-
kedettel megörökíteni hajlandók, mindenütt 
akadnak. Ha nem is mindennapiak e derék 
emberek, de hol kisebb, hol nagyobb időközök-
ben föl-fölbukkannak. A tanítónak meg az 
iskola helyi hatóságának legyen rá gondjuk, 
hogy az illető gondoljon a népoktatásra is. 
Ahol ügybuzgalom, ügyszeretet vezérli a tanítót 
s a helyi hatóságot, ott az iskola ügye nem 
a tanító ügye, hanem közügy, mely iránt ál ta-
lánosabb érdeklődés keletkezik. A népoktatás 
az ilyen helyen a jótékony emberek előtt sem 
idegen. Nincs tehát más hátra , mint hogy a 
tanító vagy az iskolának valamely más embere 
a szegény tanulók könyveire irányítsa a figyel-
met. Amióta a népoktatás nagy politikai és 
társadalmi jelentősége á tment a köztudatba, 
azóta céltudatos eljárással jelentékeny eredmé-
nyeket érhettünk volna el. Ha a kedvező alkal-
makat elszalasztottuk, tegyük meg a lehetőt 
a jövőben ! 

Az alapítványra azonban egy mindennapi 
szükség kielégítésénél nem várhatunk. Az alap 
alapját tehát másként kell megvetni. Gyűjteni 
kell erre a célra! Asztaltársaságok összejöve-
telei, mulatságok: kedvező alkalmak a gyűj-
tésre, illetőleg a jövedelmeknek a tankönyv-alap 
céljaira való fordítására. 

Az alap gyarapítása aztán már könnyebb, 
mint megteremtése. Ebben a mi tőkeképző 
korunkban a van iránt nagy a bizalom. Ami 
van, az úgyszólva magától gyarapszik. Hogy 
az alap a szükséges mértékig szakadatlanul 
gyarapodjék, azt az ügyet szívén viselő taní tó 
biztosítani tudja. Mely alkalmakkor s milyen 
forrásokból gyarapodhatik, azt előre meg-
mondani nem lehet. A helyi viszonyok í r ják 
elő, mikor, mit és hogyan kell tenni. Mi itt 
pl. csak egy dologra mutatunk rá : az iskolai 
költségvetés keretében eszközölt megtakarítások 
is megnyerlietők erre a nemes célra. 

(Székelyudvarhebj.J Ember János. 

Az „Egyszeregy". 
Az Egyszeregyet minden népiskolai tanulónak 

tudnia kell, különben nem boldogul a szám-
vetésben. Rendszerint bevágatjuk az Egyszer-
egyet, mely iskolai magyar szó annyit jelent, 
hogy addig mondatjuk a gyermekekkel az 

Egyszeregyet karban meg egyenként, kezdettől 
végig és a végéről a kezdetig, közepétől fölfelé 
és lefelé, szóval minden elképzelhető módon és 
furfanggal, míg a gyermekek elméjében meg-
marad. Ám, hogy meddig marad meg az ily 
gépies módon bevágott (a káposztát is bevágják) 
tudás, azt mi tanító-emberek jól tudjuk. Hánv 
gyermek nem győzi a bevágást ? azt is tudjuk. 
Gondoltam hát, nem ejthetnők-e módját, hogy 
valamiképen észbéli dologgá tegyük az Egyszer-
egyet, ne csupán az emlékezet, hanem az érte-
lem is hasson közre az Egyszeregy tanulásánál 
és műveleténél mindenkoron. Teljes rendszerein 
még nincsen, de van mái- néhány kipróbált, 
logikán és lélektani igazságon alapuló tételem, 
ezeket közrebocsájtom. Többen foglalkozván 
vele, ta lán idővel ezen a bajon segíthetünk. 

Első sarktétel, ami különben minden mate-
matikában megvan. Amit páros számmal szor-
zunk, annak az összege mindig páros szám, 
tehát kétszer kilenc se tizenhét, se tizenkilenc 
nem lehet, mert 2 páros szám, tehát a szorzata 
is páros, vagyis 2 X 9 — 18. Épen úgy hat-
szor hét, vagy négyszer nyolc csak páros számú 
szorzatot adhat. 

De nemcsak ha a szorzó páros, hanem ha 
csak a szorzandó páros : háromszor hat, hét-
szer nyolc, akkor is páros a szorzat. Es ez 
természetes, hiszen a szorzót a szorzandóval 
fölcserélhetjük, akár azt keresem, mennyi há-
romszor hat, akár mennyi hatszor három, az 
eredmény, a szorzat ugyanaz. Első sarktéte-
lünket tehát most már így fogalmazzuk : Páros 
szám szorzata mindig páros. Minthogy pedig 
a bölcseség csak akkor fogad el valamely tételt 
igazság gyanánt, ha ezen tételnek ellenkezője 
is igaz, keresnünk kell, hogy áll-e az, misze-
rint: páraüan szám, szorozva páratlan számmal, 
szcrzattd csak páratlan számot ad. 

Persze, hogy áll ! mert 3 X 5 = 1 5 , 3 X 7 = 
21, 3 X 9 = 27, 5 X 5 = 2 5 , 5 X 7 = 35, 
7 X 7 = 49, 7 X 9 = 63 stb. 

Második sarktételünk : Páratlan szám szo-
rozva páratlan számmal, mindig páratlan szá-
mot ad szorzatid. 

Ugy-e, most azt kell megmondanom, hogy 
miképen hasznosítja a tanító ezt a két sark-
tételt az Egyszeregynél? Nohát, köztünk ma-
radjon a szó, van akárhány tanító, aki még 
erre se figyelmeztette a tanulókat. Pedig, mivel 
ezen két sarktételt minden kétséget kizárólag 
lehet bizonyítani, a gyermekeknek szemléletül 
odaállítani és velük kitaláltatni, azaz : a tanító 
a gyermekekkel a szemléletből levonva álla-
píttatja meg, ennélfogva ezen tételek átmennek 
az értelembe és minden nehézség nélkül meg-
jelennek az emlékezetben : 4 X 6 tehát nem lehet 
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23 vagy 27 stb., 7 X 9 nem lehet 62 vagy 
64 stb: 

Harmadik sarktétel : Szabályszerűség van a 
páros számok szorzatai egyeseinek egymás után 
való következésében. 

Tanítsuk a gyermekeket előbb a páros szá-
mokkal szorozni : kettővel, néggyel, liattal, 
nyolccal, mutassuk meg nekik a szorzatokat 
először külön-külön, a szorzatot erősen föl-
tüntetve : 

2 X 1 = 2 4 X 1 = 4 6 X 1 = 6 8X 1 = 8 
2 X 2 — I 4 X 2 = 8 6X 2 = 12 8X 2 = 16 
2 X 3 = G 4 X 3 = 12 6X 3 = 18 8X 3 = 24 
2X 4 = 8 4X 4 = 16 6X 4 = 24 8X 4 = 32 
2 X 5 = 10 4 X 5 = 20 6X 5 = 30 8X 5 = 40 
2 X 6 = 12 4 X 6 = 24 6X 6 = 36 8X 6 = 48 
2 X 7 = 14 4 X 7 = 28 6X 7 = 42 8X 7 = 56 
2 X 8 = 16 4 X 8 = 32 6X 8 = 48 8X 8 = 64 
2 X 9 = 18 4X 9 = 36 6X 9 = 54 8X 9 = 72 
2X10 = 20 4X 10 = 40 6X10 = 60 8X10 = 80 

Most figyelmeztessük a szorzat szabályszerű 
emelkedésére és ismétlődésére ; 5-ig mindig 
fölfelé megy : 2, 4, 6, 8, 0, aztán 6-nál újra 
kezdődik és megy fölfelé: 2, 4, 6, 8, 0. 

Az ember, mondhatnám, be van rendezkedve 
a ritmikusságra és szabályszerűségre, azért a 
gyermeknek is tetszik a vers, szereti a refrént 
és örvendeni fog az itt tapasztalt szabályszerű-
ségeken. A 4 szorzatainak egyesei így mutat-
koznak : 4, 8, 2, 6, 0, 4. 8, 2, 6, 0, tehát 
megint szabályszerűség. A 6 szorzatainak egye-
sei : 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0. A 8 szorza-
tainak egyesei; 8, 6, 4, 2, 0, 8, ö, 4, 2, 0, 
tehát mindenütt szabályszerűség. Ez nekünk 
játéknak látszhatik, de a gyermek csodálkozik 
rajta ; és ezen csodálkozása közben jobban bele-
vésődnek a számok az emlékezetébe, mint a 
lelketlen magolással. így legalább lát, észlel 
valamit. Figyelmeztessük őket arra is (persze 
én nem iigy gondolom, hogy ez mind egy óra 
alatt essék meg, akár 3 hónapot is szentel-
hetünk neki), hogy a 6 szorzatainak egyesei 
épen megfordított rendben következnek egy-
másután, mint a 4 szorzataié. Amott : 4, 8, 2, 
6, 0 ; emitt: 6, 2, 8, 4, 0. 

Nagyon érdekesek a páratlan számok szorza-
tainak egyesei, melyről a következő sarktételt 
állíthatjuk föl: 

Negyedik sarktétel: A páratlan számok 
szorzatai egyesében megvan mind a 'J szám. 
(Csak az 5 szorzódik 5-re vagy 0-ra.) Ugyanis ; 

3 X 1 = 3 7 X 1 = 7 9 X 1 = 9 
3 X 2 — 6 7 X 2 = 14 9 X 2 = 18 
3 X 3 = 9 7 X 3 = 21 9 X 3 = 27 
3 X 4 = 12 7 X 4 = 28 9 X 4 = 36 
3 X 5 = 15 t X 5 = 35 9 X 5 = 45 
3 X 6 = 18 7 X 6 = 42 9 X 6 = 54 
3 X 7 - 21 7 x 7 = 49 9 X 7 = 63 

3 X 8 = 24 7 X 8 = 56 9 X 8 = 72 
3 X 9 = 27 7 X 9 = 63 9 X 9 = 8 1 
3 X 10 = 30 7 X 10 = 70 9 X 10 = 90 

A 3 szorzata mindaddig marad csupán egyes, 
míg önnönmagán túl van, tehát 3 X 3 = 9, 
de 3 X 4 = 1 2 . A 3 szorzatában az 1 tízes 
háromszor fordul elő (12, 15, 18), a 2 tizes 
is háromszor fordul elő (21, 24, 27). Figye-
lemreméltó még az, hogy a 3 szorzatainak 
jegyértéke 3, 6 vagy 9, még pedig mindig 
'ilyen sorrendben: 3, 6, 9 (12, 1 + 2 = ) 3, 
(15, l - f - 5 = ) 6, (18, 1 + 8 = ) 9, (21,2 + 
1 = ) 3, (24, 2 + 4 = ) 6, (27, 2 + 7 = ) 9. 

A 9-nek szorzatai mutatósak, mint az árpa-
kalász szabályos szemei, mint a diófalevél szép 
ereeskéi. Míg az egyesek fölülről lefelé mindig 
egy számmal fogynak (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), 
addig a tízesek alulról fölfelé mindig egy szám-
mal növekednek (1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9). 
A számsor tehát kétszer tűnik föl a 9 szorza-
taiban. De még ennél is vígabb tünemény az, 
hogy a 9 szorzatainak számjegyösszege min-
dig'9. íme: 18, 1 + 8 = 9 ; 27, 2 + 7 = 9 ; 
36, 3 + 6 = 9 ; 45, 4 + 5 = 9 ; 54, 5 + 4 = 
9 ; 63, 6 + 3 = 9 ; 72, 7 + 2 = 9; 81, 8 + 
1 = 9. De most jön még csak a java ! Ha 2-t 
szorzok 9-cel, kapok a szorzatban 1 tízest, ha 
3-at, akkor 2 tízest, ha 4-et, akkor 3 tízest, 
ha 5-öt, akkor 4 tízest, ha 6-ot, akkor 5 tízest, 
lia 7-et, akkor 6 tízest, ha 8-at, akkor 7 tízest, 
ha 9-et, akkor 8 tízest : vagyis teljes bizonyos-
sággal tudom, hogy a 9 szorzata mindig 1 
tízessel kevesebb lesz, mint ahány számot ér a 
szorzó; ezt megjegyezvén, — és hogy könnyen 
megjegyezhetem, arról kezeskedik a szemlélet, 
a gyermeknek önkezével megcsinált szorzó-
táblája, melyből a 9 szorzatait a nagy fali-
táblára íratjuk, de megkívánjuk, hogy minden 
gyermek előtt is meglegyen és rámutasson az 
ujjával, ahogy mi a pálcával a nagy táblára 
mutatunk,—tehát láttam és megjegyeztem, ennél-
fogva tudom (és nem tapogatódzom), hogy p. o. 
7 X 9 okvetetlenül 6 tízest tesz (az egyeseket 
majd aztán fogjuk megállapítani), 3 X 9 biz-
tosan 2 tízest tesz, 8 X 9 biztosan 7 tízest 
tesz stb. Mivel pedig föntebb már azt is meg-
figyeltük, hogy a 9 szorzatainak számösszegei 
ugyancsak 9, ennélfogva a biztosan megtalál-
ható tízesek mellé annyi egyest teszek, hogy 
a két szám összesen 9-re rúgjon; ennélfogva, 
ha 7 a tízes, akkor 2 az egyes, mert 7 + 2 = 9, 
ha 4 a tízes, akkor 5 az egyes, mert 4 + 
5 = 9 stb. 

Eddig azonban csak nyalánkság, édesség az 
egész ; de el ne feledd ám barátom, hogy az 
édesség jól esik ám annak a gyönge gyermeki 
testnek, az édesség ad a testnek melegséget, 
meg ne vond a gyermektől ! 

f f « 

V 
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Amit ezentúl mondok, az a következő föl-
tevéseken — az előírt tanítási anyag tekintetbe 
vételével jogos föltevéseken — alapul. 

1. Hogy a gyermekek a III. osztálytól kezdve 
ismerjék a számoknak fele részét 100-ig. Nekem 
különben csak a teljes tízesekké összegyűlt 
számok felei kellenek, t. i. 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 számok fele részei. 

2. Kell, hogy a gyermekek 2-vel és 3-mal 
hiba nélkül tudjanak szorozni. Ha e két, ismét-
lem, jogos föltétel megvan, akkor az Egyszer-
egyet tisztán az észre alapíthatjuk, még pedig 
következőképen : 

Ezen kérdésemre: „Mennyi 6 X 8 ? " így 
felel a tanuló: „8-nak a tízszerese 80, ennek 
a fele 40, az 5 X 8 és még 1 X 8 = 8, tehát 
6 X 8 = 48." Vagy : „ 6 X 9 ? " „9-nek a tíz-
szerese 90, ennek a fele 45, az 5 X 9 és még 
1 X 9 = 54." Vagy : „ 6 X 7 ? " „7-nek a tíz-
szerese 70, ennek a fele 35, az 5 X 7 és még 
1 X 7 = 42." Yagy : „ 6 X 3 ? " „3-nak a tíz-
szerese 30, ennek fele 15, az 5 X 3 és még 
1 X 3 = 18." 

Tehát 6-tal úgy szorzunk, hogy a szorzandó 
szám tízszeresének a félét vesszük és hozzá-
adjuk a szorzandót egyszer. 

5-tel lígy szorzunk, hogy a szorzandó szám 
tízszeresének épen a felét vesszük. 

4-gyel tígy szorzunk, hogy a szorzandó szám 
tízszeresének a félét vesszük és az összegből a 
a szorzandót egyszer kivonjuk. P. o. 4 X 8 ? 
8 nak a tízszerese : 80, ennek a fele : 40, ebből 
1 X 8 kivonunk, marad 32. íme, már 2, 3, 4, 
5, 6-tal észszerűen tudunk szorozni, gondolko-
dás és számítás alapján tudom a feleletet adni. 

Kissé hosszadalmasnak látszik a 7-tel meg 
a 8-cal való szorzás a fönntebbi eljárás szerint, 
mert a szorzandót 2-szer, sőt 3-szor is hozzá 
kell adnunk a szorzandó tízszeresének a felé-
hez, így p. o. 8 X 7 ? 7-nek a tízszerese 70, 
ennek a fele 35 és még 3 X 7 = 21, 35 + 
21 = 56 ; vagy 7 X 9 ? 9-nek a tízszerese 90, 
ennek a fele 45, az 5 X 9, ehhez még 2 X 9 = 
18, 4 5 + 1 8 = 63. 

Mondom, evvel a két számmal, a 7-tel és 
a 8-cal kissé hosszadalmas, holott a 9-cel már 
nagyon simán megy a dolog, mert a szorzan-
dó tízszeresét meghagyjuk és egyszer vesszük 
el belőle a szorzandót, p. o. 9 X 8 ? 8-nak a 
tízszerese 80, ebből 8-at elveszünk, marad 72. 
Yagy 9 X 6 ? 6 nak a tízszerese 60, ebből 6-ot 
veszek el, marad 54. 

Ajánlom ezen eljárásomat tisztelt kartársaim 
nagybecsű figyelmébe. Minden ellenvetésre kész 
a feleletem, mert én ezt az én iskolámban 
kipróbáltam és bevált, sőt az iparostanonc-
iskolában is jó sikerrel alkalmazom. Ezt tehet-
nék a kartársak a gazdasági iskolákban is. 

Nekem van türelmem, hogy a feleletet bevár-
jam, mert hiszen csak azon fordul meg az 
egész dolog, hogy kissé tovább tart ez, mint 
a bevágott felelet. Szerintem nincs befolyással 
a föld forgására, vájjon a 8 éves Laci Böhö-
nyén vagy Karádon 1 perccel előbb vagy utóbb 
mondja-e meg, hogy mennyi 7 X 8 ? De az 
igenis befolyással van minden Lacira, akár 
Iharosberényben, akár Nyitraszegen vagy bár-
hol lakik, hogy fölérje ésszel azt, amit a szája 
kimond. 

Meg vagyok róla győződve, hogy csak eleinte 
lesz kényelmetlen ezen eljárás, de ha a tanító 
és a tanuló csak eszerint tanulja meg az Egy-
szeregyet, még a számvetésbeli gondolkodásuk 
is meg fog változni, még pedig jobbra válto-
zik ; nem egy nap alatt, vagy egy hét alatt 
kell ezt megtanulni, szenteljünk neki kellő időt 
a JLII. osztálytól kezdve ; már a IV. osztályban 
e tekintetben tisztultabb lészen a helyzet és 
azon tanulók, kik így tanulták az Egyszeregyet, 
életükben soha el nem felejthetik. 

(Budapest.) Schön József. 

— Tanítók Rökk Szilárd-ünnepe. A székes-
fővárosi tanítóság folyó hó 6.-án d. e. nagy 
jótevője emlékére Rökk Szilárd ünnepet tartott, 
melyen az ünnepi megnyitó beszédet Glück 
Frigyes mondotta. A tanítóság érdemeit, úgy-
mond,"nem elég mindig csak emlegetni, hono-
rálni is kéli, amint azt Rökk Szilárd is meg-
cselekedte. Dicséri a fővárosi tanítóságot, mely 
anyagi jutalmát is erkölcsi értékre váltja föl 
és a nagy emberbarát ünneplésére ma is 
összegyűlt. Kéri a tanítóságot lelkesítő szóval, 
hogy Rökk Szilárdnak, az egyszerű polgárnak 
életében megnyilatkozó szerénységet és puri-
tánságot terjesszék el társadalmunkban. Az 
ünnepi beszédet Rákosi Jenő tartotta, aki 
„mint laikus" a szakhallgatóságnak peda-
gógiáról szólt. „Legfőbb elvünk, mondotta, az 
legyen, hogy az elméletet száműzzük a nép-
iskolából ; e helyett emeljük magasra a példá-
kat a gyermek előtt, kivált az olyan nagy és 
önzetlen ember példáját, amilyen a Rökk 
Szilárd élete volt." A szűnni nem akaró 
éljenzéssel fogadott beszéd után még Teres 
Sándor elnök mondott záróbeszédet, Rákos 
István szavalt és a Ganz-gyári daloskör eléne-
kelte Gaál Ferencnek A bilincs című négyes 
karát. Ezzel az ünnep véget ért. 
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Az „oskolamesterekrőK 
Nem érdektelen néha visszapillantani a régi 

világba, melynek szabályai hü tükrét képezik 
az akkori állapotoknak s föltüntetik az akkori 
szokásokat és erkölcsöket. 

Egy érdekes régi könyv akadt kezembe 
(elég nagyszámú százados könyveim közül), 
melynek ez a címe: „Az egyházi jó rendtar-
tásoknak írott törvényi, melyek öt részekben 
foglaltatnak, magyar nyelven pedig az együgyű 
prédikátorokért és azokért is, kik e nyomorult 
földön a külső vagy polgári rendben patro-
nusi az ekklésiáknak, hogy értsék ők is jó 
rendtartásunkat és törvényeinket, kibocsáttat-
tuk Pest, Solt, Pilis, Nagy és Kis Heves, 
Tolna s. a. t. Vármegyékbéli Prédikátoroknak 
költségekkel. Váradon, 1642. eszt. A Váradi 
nyomtatás szoros követésével most újra kia-
dattak. Pesten, 1805." 

E hosszú címből az tűnik ki, hogy a könyv 
az 1642. évi ref. egyházi törvényeket tartal-
mazza. E könyvnek negyedik része szól „az 
oskolákról 

Ebből a részből kívánok közölni néhány 
fejezetet, abban a reményben, hogy aki vala-
mikor fáradságot vesz magának arra a nemes-
és nagyérdekű munkára, mely a nemzet leg-
hatásosabb és legérdemesebb munkát végező 
napszámosainak : a néptanítóknak felettébb tanul-
ságos történetét megírja, annak a részére egy 
pár adatot szolgáltassak abból a korból, 
amikor talán még aunyi fizetése sem volt az 
„oskolamesternek," mint a inult század ele-
jén a gyümölcstermelő hegyvidéki falukban, 
ahol minden gyermekes háznál termő gyü-
mölcsfáról „egy rázintás, két toppant ás* 
gyümölcs jár t az oskolamesternek, ami akként 
történt, hogy a már érett gyümölcsöket tar-
talmazó fára fölment a gazda, a fát egyszer 
megrázta s azután kétszer az ágára toppintott : 
az ekként lehullott gyümölcs aztán az oskola-
mestert illette. (4z aztán megtörtént, hogy a 
gazda nem minden erejét fordította a gyü-
mölcs lehullatására.) 

Íme ! egy pár nevezetesebb törvénycikkely 
az „oskolákról és az oskolamesterekről". 

I. A prédikátorok minemű mestereket fogadja-
nak az Oskolában. 

Mivel pedig az Oskolák az Ekklézsiáknak 

veteményes kertje', a Prédikátorok tiszti az 
Oskolákra való szorgalmatos gondviselés, és 
minden helyekben olly Oskola- Mestereket fogad-
janak, kik a gyermekeket és iffiakat, az Jsten 
félelmében és tisztességes tudományokban épít-
sék, serényen tanítsák. Azért a Mestereknek 
nemcsak a Deáki böltsességnek Nemes mester-
ségit, hanem az Isten félelmére néző dolgokat 
is tanítaniok kell, minémü a tíz parancsolat, 
a hit ágazati, Kátekízmus, a szent írásnak 
Summa szerint való tudománya, a szentséges 
Énekek és 'Soltárok és innepnapokon tsak a 
hit dolgaira tanítsák az ő tanítványaikat és 
a szentséges erköltsre, a mellyekben őket, a 
mennyire tőlük lehet, mind tanítsák, mind 
intsék, sőt erőltessék is, hogy se a könyörgé-
seket, se a prédikátziókat el ne mulassák, se 
a szent erkölts ellen való írásokat, avagy a 
mellyek istentelenségre vonják őket, ne olvassák. 

III. Az Oskola-Mestereknek hűségekről. 
Az Oskola-Mesterek, aminthogy fizetéseket 

a kösségtől törvény szerint veszik, úgy viszon-
tag, az igazságnak közrégulái szerint, tisztek-
ben hívek legyenek, és az Oskolai iffiuság 
tanításában nem annyira nézzék a magok 
épületit és hasznát, mint az ő tanítványokét, 
ne is tsak magok tanulásában töltsék idejöket. 
Es az ő tanítványaiknak értelmekhez és elmé-
jükhez ugy szabják magokat, hogy ha az 
egyszer elkezdett letzkét el nem végezik híven, 
fizetésektől és esztendeig való bérektől, mint 
haszontalan herék, és béresek megfosztassanak. 
A nem tanulók pedig és nem tanítók, a miné-
müek sok falusi és feleséges Mesterek elkül-
dessenek. 

V. Az Oskola-Mestereknek erköltsökről és öltö-
zetekről. 

Nem illik az Oskola-Mesterekhez sem külső 
élet, sem külső öltözet, hanem tisztességes, 
kegyes élet és Egyházi öltözet ; ne adják azért 
e világhoz magokat, se tobzódó borivó iffiak-o O ' 
kai ne társalkodjanak, hogy az Oskola kortso-
maházzá ne légyen. Ha lakodalmi vendégségbe 
hívattatnak, nem szabad nekik hartzolni a 
poharakkal, részegségre és okádásra, sem 
leányokkal, asszonyokkal ugrálni, tántzolni, a 
szent rendnek nagy gyalázatjával ; akik pedig 
Prédikátorjokat megvetvén, effélét merészelnek 
tselekedni, mint az egyházi törvénynek gyalá-
zói és a mi tisztességes állapotunk és szent 
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rendünknek megmotskolói és elfajult fiak, az 
Oskolákból kivettessenek. 

TI . Az Oskola-Mestereknek szerte járásáról. 
A torkos és hasokat hizlaló némelly Mes-

terek, szomszédjokat lakásért, ivásért gyakorta 
látogatják, két, három, sőt több napokon is 
távol lévén Oskolájoktól, még pedig Prédiká-
torjok liíre nélkül, kiket megvetvén, tőlük 
szabadságot nem kérnek. Ez bűn tevésnek 
szabadságát elmetszük, és ugyan valóban 
parantsoljuk, hogy senki Prédikátorja híre 
nélkül Oskolájából kin ne legyen tsak egyetlen 
egy nap is, hogy mikor a szükség kénszeríti 
is őket hoszszabb útra, Prédikátorjuk engedel-
méből legyen arra szabadságok. 

VII. El kell űzni a szerelmeskedőket és a sze-
réleménekeket el kell veszteni. 

Némely buja Mesterek és iffijü Deákok, nem 
lévén jó lelkek esméreti, sem Istent nem félvén, 
sem embereket meg nem betsülvén, nem csak 
szerelem énekekkel, rútul gyönyörködtetik 
magokat, hanem szeretőtskéket találván, éjjel 
nappal azoknak liázoknál vágynák, azért kemé-
nyen parantsoljuk, Istentől az Ekklésiáknak 
hasznos igazgatására vett méltóságunk szerént. ~ o o 
hogy teljességgel elvesztessenek a szerelem 
énekek, és tűzbe vettessenek. Es a Mesterek 
és Deákok tiszta életet éljenek, mert az eb-
természetű szemtelen iffiak, egyszer kivettettek 
lévén az Oskolából, a szent tisztre mint gyalá-
zatos hírűek jövendőben sem vétetnek fel, sem 
iffiuságokban más Oskolák igazgatására nem 
botsáttatnak, mint világ szemeti, és az Ekklé-
siáknak megrothadt tagjai. 

VIII. A Deákoknak erköltsökról és öltözetekről. 
Mivel az Oskolák az Ekklésiának vetemé-

nyes kertjei, kikből Isten az ő aratására mun-
kásokat szokott kihívni : szükség, hogy a Deá-
kok is a kik az Oskolákban a jó tudományo-
kat tanulják, nem tsak erköltsökben, hanem 
még öltözetjekben is, kegyességet és kivált-
képpen való emberséget mutassanak, és olly 
öltözetet és lábbelit viseljenek, mellyet az a 
rend kíván. A kik pedig katona ruhát, haso-
gatott süveget, veres tsizmát vagy sárgát, 
feketén kívül, Török módra felnyírt hajat, és 
egyébb effélét viselnek, és fegyvert, amikor 
nem kell is, viselnek, akár Mesterek, akár Deá-
kok legyenek, az Oskolából kifizettessenek. 

X. Három esztendő engedtetik a Mestereknek. 
Az öreg legények három esztendeig tanít-

tatják az iffiakat, de nagy szorgalmatossággal; 
a tunyáknak pedig tsak két esztendőt sem 
engedünk, ha helyekben másokat találunk : A 

feleséges Mestereknek pedig ne légyen szabad az 
Oskolában heverniek sokáig, a tanuló iffiuság 
kárával, hanem ha semmit serénységekben meg 
nem szűnnek és hátra nem hagynak. 

XI. Egymásnak boszszuságot ne tegyenek az 
Oskola-Mesterek. 

Történik gyakran, hogy tanítása bérit a 
gyermek meg nem fizeti Mesterének, és más 
Oskolába megyen, vagy maga kényén, vagy 
más Mester tsalogatásából : 1 asonlóképpen az 
öreg Deákok is Mesterek boszszúságára gyakran 
tserélik az Oskolákat, még pedig esztendő flott. 
Annak okáért senki a Mesterek közzül más 
tanítványát el ne hitegesse, se, ha maga szerént 
menne is, be ne fogadja, hanem ha az elébbi 
Mesterének megfizet. Az öreg Deákot se fogadja 
be Oskolájába Kommendatoria nélkül, ne 
légyen gonosz versengés a szomszéd Mesterek 
között. A kik ez ellen tselekesznek, ítéletet 
vegyenek előtt ök-járójoktól. 

XII. A bűnbe esett Mestereknek párt jókat 
fogók megintessenek. 

A törvény ellen élőket, és az ő előttök-
járóknak végezéseket semminek tartó Meste-
reket ha valakik oltalmazzák az Ekklésia 
botránkozásával és a szent Presbitériumnak 
boszszuságával, s kárával, az ollyanok a Senio-
roktól megintessenek ugyan valóban: hogy 
magokat fel ne fúják az egyházi hatalom ellen, 
hanem inkább mint engedelmes fiak, minden 
tisztességes dologban, alázatossan engedjenek 
náloknál főbbeknek. 

XIII. A kántorok az éneklésben mértékietlen 
kiáltást ne űzzenek. 

Azok, kik a Templomban énekelni jönnek, 
akarjuk, hogy se rendetlen ne tsevegjenek, se 
természetiek felett ne kiáltozzanak, se egyébb 
illetlenséget ne tegyenek, hanem nagy figyel-
metességgel és szívbéli töredelmességgel nyújt-
sák bé éneklésüket Jstenhez, ki a titkokat 
szemléli. 

XV. Az Oskola-Mesterek megesküdtetcselről. 

Holott ekkedig, nagy szívünk fájdalmával 
láttunk némely Oskola-Mestereket, mint zabo-
látlanokat, kedvek szerént törvény kívül élni, 
illendőnek ítéljük és végezzük, hogy egytül 
egyig minden Oskola-Mesterek, a feljül meg-
írt törvényekhez esküvéssel köteleztessenek az 
ő Prédikátorjoktól, és még akkoron, mikoron 
az Oskolába béiktatnak, a Városoknak és 
Faluknak Bírái, Eskütt Tanácsi és gondviselői 
előtt, hogy ha maguk kényjen nem, illyen nagy 

hi ttel való fogadás tétetik, vigye őket arra, 
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hogy hívek lévén tisztekben, szent életet élje-
nek. 

* 

íme, néhány mutatvány az 1642-ben kiadott 
egyházi törvényekből, az akkori írásmód sze-
rint. 

Ohajtandónak tartanám, hogy mindazok, 
akik a régi tanítókra vonatkozó adatoknak 
birtokában vannak, közöljék, hogy alapul szol-
gáljanak ezek az érdekes dolgok a néptanítók 
történetének megírásához. 

(Budapest.) K. Nayy Sándor. 

I R O D A L O M . 

Érdekes könyv jelenik meg legközelebb a 
könyvpiacon, a Franklin-Társulat kiadásában. 
Makói dr. Mákay Béla miniszteri osztálytaná-
csos, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
egyik főtisztviselője Verőfényben című illusztrált 
müvével egyszerre 3 alakban mutatkozik be 
a magyar vadászoknak és a nagyközönségnek. 
Mint szenvedélyes vadász, szellemes szépíró és 
kész festőművész. Mindhárom minőségében ki-
tűnő mestere volt : a nagy természet S hogy 
hálás tanítvány volt, azt könyvalakban meg-
jelent müve eléggé bizonyítja. Tudomásunk 
szerint egyedül áll a magyar szépirodalomban 
az olyan mű, melynek átélt vadásztörténeteit 
a vadász nemcsak maga írta, hanem maga 
illusztrálta is. Minden egyes^ elbeszéléséből az 
élet frissesége sugárzik. Erezzük müvéből a 
virághímes mező bódító illatát; gyönyörködtet 
a réten játszó napsugár ; merengésbe ringat az 
öreg erdők templomi csöndje és opálos fél-
homálya ; bolyongunk a nádi vágás és zsombi-
kos ezer rejtekében, fölénk boruló haragoszöld 
náderdő rejtelmes útjain, s a fáradalmak után 
pihenő szendergő vadász álma visszavezet az 
ezredéves múltba, midőn fölvonultatja a Csörsz-
árkában Csörsz és Délibáb nászmenetét. Két cik-
kében, melyben kutyáit mutatja be, finom humor 
nyilvánul s kacagtat a kutyáknak színesen, ele-
venen megírt, megrajzolt természetrajza. Álta-
lában minden darabja, minden részlete a mű-
nek élénk bizonyságot tesz arról, hogy az h ó 
és festő rajong a természetért, amelynek min-
den jelenségét teljesen önálló egyéni fölfogás-
sal szemléli és úgy tollal, mint ecsettel briliáns 
színekben rögzíti meg. Illusztrációi elsőrangú mű-
vek és szorosan illeszkednek be a cikkek keretébe. 
Minden kép oly beszédes, mint a cikk, amelyet 
diszít, s minden cikke a könyvnek oly színes, 
mint az illusztráló kép. A gyönyörű munka 
legközelebb megjelenik. Ara kemény kötésben 
5 korona. 

Tief. Zeneközlöny. Első számát kaptuk meg 
egy ily című s havonként megjelenő, egyházi 
ének- és zenemű-folyóiratnak, melynek nemes 
célja a ref. egyházi ének és zene müvelése. 
Az első szám azt bizonyítja, hogy programm-
ját, a ref. egyházi téren ez egészen új közlöny 
fényesen meg fogja valósítani, amennyiben 
mindjárt találunk benne 5 egyházi éneket 
orgonára alkalmazva, 9 orgona elő- és utó-O ' o 
játékot különböző hangnemekben, 1 templomi 
éneket férfikarra s egyet vegyeskarra 2 
temetési éneket, egy Hymnust s egy kuruc-
dalt, férfikarra. Az Iskola-rovat 5 éneket és 
dalt tartalmaz, 2 és 3 szólamban. Az első szám-
ból azt látjuk, hogy a lief. Zeneközlöny kitűnő 
munkatársakkal rendelkezik. Szerkesztője és 
kiadója ifj. Fövenyessy Bertalan sárospataki 
ref. orgonista, aki az igen Ízléses kiállítású 
első füzetet az érdeklődőknek szívesen meg-
küldi. Előfizetési ára 10 korona. 

Megjelentek : Uarda, Éber s világhírű regénye 
Gaal Mózes átdolgozásában az érettebb magyar 
if júság számára, két díszes kötetben, számos 
képpel diszítve, a Franklin-Társulat kiadásában. 
Ara a két kötetnek fűzve 7 korona, vászon-
kötésben 10 korona. — Általános és részletes 
oktatástan férfi- és nőtanítóképz'i-intfzetek szá-
mára. I r t a : Dreisziger Ferenc. — Útirajzok 
és tanulmányok dr. Jászai Rezső a kiváló 
piarista tanártól. Ára fűzve 3 korona, vászon-
kötésben 4 korona 50 fillér. Kiadta a Franklin-
Társulat. — Fehér Rózsa és egyéb történetek 
cím alatt gyönyörű mesekönyvet adott ki az 
idei karácsonyra a Franklin-Társulat serdülő 
lányok számára. Olyan könyv a Mauksch Cor-
nélia könyve, amilyenre réges-régen szüksége 
van épen nagy lányok számára való olvasmá-
nyokban nagyon, de nagyon szegény irodal-
munknak. A díszes könyv ára gyönyörű vászon-
kötésben 8 korona. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és két tanfel-
ügyelőség i kirendeltségnek.) 

Tudomás és miheztartás, valamint további 
intézkedés végett értesítem a tanfelügyelőséget, 
hogy a m. kir. honvédség, a m. kir. csendőrség 
és aközös hadseregben, haditengerészetben tovább 
szolgáló magyar honosságú altisztek gyermekei, 
— ha erre igényüket a beiratások alkalmával, 
vagy a folyó tanévre nézve bármikor bejelen-
tik — szegénységi bizonyítvány felmutatása 
nélkül az állami elemi, állami felső nép- ós 
polgári iskolákban, továbbá az államilag segé-
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lyezett községi polgári iskolákban, tandíjmen-
tességben részesítendők. 

A tanfelügyelőség erről a vezetése alatt 
álló állami elemi iskolák, állami felső nép- és 
polgári iskolák gondnokságait és az államilag 
segélyezett községi polgári iskolák iskolaszékeit 
sürgősen értesítse. 

Budapest, 1904 december hó 27-én. 

Berzeviczy. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: gróf Forgách 
László mándoki nagybirtokosnak, aki a mán-
doki r. kath. felek. isk. építkezési céljaira 
8000 K-t adományozott. 

Kinevezte: gróf Festetich Bennó fejérvár-
megyei kir. tanfelügyelőt a VII. fiz. oszt. 3-ik 
fok.-ba az 1904. évi I. t.-c. értelmében meg-
illető személyi pótlékkal ; Mayer Gyula oki. 
tanítót az erzsébetfalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Brozik Dezső képesített gazd. szak-
tanítót a horgosi áll. el. isk.-val kapcsolatos 
gazd. ism.-isk.-hoz r. szaktanítóvá ; Szécsényi 
Endre oki. tanítót a bátyúi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Horváth Anna oki. tanítónőt a pávai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Taucz Sándor 
oki. tanítót a sztrabicsói áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Gyurkieza Miklós oki. tanítót a 
brestyei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Móricz 
Imre oki. tanítót a bárczai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Pap Jolán ferenczfalvi áll. el. isk. 
állandó helyettes tanítónőt ugyanezen áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Vértes Aladár gyana-
fai áll. el. isk. állandó helyettes tanítót ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Erdélyi 
János oki. tanítót a kiszombori áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Kováts Mária kiszombori áll. 
el. isk. állandó helyettes tanítónőt az ószentiváni 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Pintér József 
oki. tanítót a nagybereznai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Földvári Ferenc kassai kir. javító-
int. családfő, oki. tanítót a dunabogdányi áll 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Grabeldinger Anna 
oki. tanítónőt a majdáni áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Erősy Zoltán oki. tanítót az abrud-
bányai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Szccs 
János oki. tanítót a szászczegői áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Dobos Kornél oki. tanítót a 
torontálalmási áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Gulyánits Mihály oki. tanítót a batarcsi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Massong Ferenc 
oki. tanítót a lázárföldi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Kraehtus Jakab oki. tanítót a szakái-
házai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Paládi 
Erzsébet szatmári áll. el. isk. állandó helyettes 
tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. ta-

nítónővé ; Budaházy Etelka oki. tanítónőt a 
kajdanói áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Dézsi Gergely oki. tanítót az ilosvai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Falaky Ilona mátyás-
földi áll. el. isk. állandó helyettes tanítónőt 
ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Tempfli István gazd. szaktanítót a mezővári 
áll. el, iskolával kapcsolatos gazd. ism.-isk.-hoz 
r. szaktanítóvá ; Csajda Ferenc képesített gazd. 
szaktanítót a kisteleki áll. el. iskolával kapcso-
latos gazd. ism.-isk.-hoz r. szaktanítóvá ; Her-
mann Ilona, peteki áll. el. isk. állandó helyet-
tes tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Ortutay Miklós oki. tanítót a be-
regszentmiklósi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Sebestyén Lajos oki. tanítót a gyöngyösi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Ellmann Erzsébet 
oki. tanítónőt a szolnoki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Bakó Irma oki. óvónőt a vízaknai 
áll. óvóhoz óvónővé; Szvoboda Ödön képesí-
tett gazd. szaktanítót a 'mindszenti áll. el. isko-
lával kapcsolatos gazd. ism.-isk.-hoz r. szak-
tanítóvá; Sztrizu Teokár oki. tanítót az ali-
bunári közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Ludvig 
János, Äledgyes József, Neupauer Mihály, Szvi-
tina András, Bátori Béla, Macsólc Angela, 
Wehoivsky Aurélia oki. tanítókat, ill. tanító-
nőket" a szepesbélai áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tókká, ill. tanítónőkké; Kuliszeky Ernő győr-
vármegyei kir. tanfelügyelőt a VII. fiz. oszt. 
3. fok.-ba, az 1904. évi 1. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal ; Kiss József és 
Beichhardt Lajos oki. elemi isk. tanítókat a 
balatonfüredi Erzsébet-szeretetházhoz család-
tanítókká ; Bányai Ferenc oki. tanítót a kecsedi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Burián 
Albert kilyéni áll. el. isk. tanítót a „Hete"-
telepi áll. el. isk.-lioz ; Horváth Lajos Urmény-
házi áll. el. isk. tanítót a torontálszécsányi áll. 
el. isk.-hoz ; Nagy Sámuel mikefalvi áll. el. isk. 
tanítót a bethlenszentmiklósi áll. el. isk.-hoz ; 
Jancsóné Kapeza Anna marosillyei áll. el. isk. 
tanítónőt a petrozsényi áll. el. isk.-hoz; Stei-
ninger Gyula nagyszelmenczi áll. el. isk. tanítót 
a mindszenti tanyai áll. el. isk.-hoz ; Tibay 
Sándor nagybrezniczai áll. el. isk. tanítót a 
soroksári áll. el. isk.-hoz; Spider Ferenc kata-
linfalvi áll. el. isk. tanítót a pancsovai áll. el. 
isk.-hoz ; dr. Gulyás Ferenc somogyvármegyei 
kir. tanfelügyelőt Moson vármegyébe ; Veress 
István abrudbányai áll. el. isk. tanítót a nagy-
enyedi áll. el. isk.-hoz ; Haekl József fülöpszállás-
kerekegyházai áll. el. isk. tanítót a jászómind-
szenti áll. el. isk.-hoz; SzUtpka Margit kiskun-
dorozsmai és Horváth Mária kaposvári áll. el. 
isk. tanítónőket kölcsönösen ; Láng István 
mosonvármegyei kir. tanfelügyelőt Torontál-
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vármegyébe ; dr. Pacséri Károly torontálvár-
megyei kir. tanfelügyelőt Somogy vármegyébe; 
Kozmáné Séra Anna kaczkói all. el. isk. tanító-
nőt a marosludasi áll. el. isk.-hoz ; Szlatinszky 
Antal orechoviczai áll. el. isk. tanítót a huszti 
áll. el. isk.-hoz; Kiss István és Biró Gizella 
nagyecsedi áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt 
a zólyomi áll. el. isk.-hoz; Adorján Marcelné 
csacza-milosói áll. el. isk. tanítónőt a balassa-
gyarmati áll. el. isk.-hoz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Berzeviczy Albert miniszter be-

szédei. E hó elején kerül könyvpiacra Singer 
és Wol frier könyvkiadók kiadásában Berzeviczy 
Albert Beszédek és tamdmányok című két-
kötetes munkája. E munka dr. Berzevic.zy-nek 
a parlamentben, továbbá gyűléseken és kon-
gresszusokon, valamint ünnepélyes alkalmakkor 
mondott nevezetesebb beszédeit, válogatott 
tanulmányait és értekezéseit foglalja magában, 
megfelelő jegyzetekkel kísérve. Sok százra 
megy azon beszédek, cikkek, tanulmányok 
száma, amiket dr. Berzeviczy immár negyed-
századnál hosszabb nyilvános pályáján mondott 
és írt ; a most kiadásra kerülő műben a lese-7 o 
gondosabb válogatás útján gyűjtötték össze a 
kiadók azokat a beszédeket és munkálatokat, 
amelyek egy vagy más szempontból, különösen 
szerzőjüknek a kulturális kérdésekre vonatkozó 
felfogása tekintetében, eléggé nevezetesek és 
érdekesek arra, hogy könyvbe gyűjtessenek. 
Berzeviczy szónoki műveit szervesen egészítik 
ki e könyvben a jelentékenyebb tanulmányok 
és értekezések, úgy hogy e kétkötetes mű 
tiszta képét adja annak a munkásságnak, melyet 
Berzeviczy a politikai életben, társadalmi téren 
s a publicistikában kifejtett. A két kötet — 
mintegy 60 ív — ára fűzve 10 korona, kötve 
12 korona. Megrendelhető a munka a kiadók-
nál (Singer és Wolfner Budapest, VI. ker., 
Andrássy-út 10. sz. a.) 

— A miniszter elismerése. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1904. évi 
december hó 14-én 5299. ein. sz. a. Égeni 
Sámuel ny. datki áll. el. iskolai tanítóhoz 
a következő elismerő-levelet intézte: „Tudo-
másomra jutott az a sikeres tevékenység, 
melyet tekintetességed a népnevelés nemes 

hivatása terén négy évtizedet meghaladó időn 
át kifejtett. E becsülettel és tisztességgel 
eltöltött munkásságra figyelemmel : buzgó 
szolgálataiért fogadja elismerő köszönetemet. 
K. m. f. Berzeviczy Albert s. k." 

— A „Gönczy-Egyesület" Debrecenben láto-
gatott közgyűlést tartott Kozma László elnök-
lete alatt, ki lelkes elnöki megnyitó beszédé-
ben rámutatott amaz elvitázhatatlan tényre, 
hogy a magyar tanítóság csak akkor lesz ha-
talmas és erős, ha a közös törekvésekben a 
haza minden tanítója között meg lesz a szoli-
daritás. Majd rámutatott a szociális élet terén 
jelentkező nagy átalakító törekvésekre s fel-
hívta társait, hogy minden kulturmunkás legyen 
résen, mert abból a zűrzavaros és hibás hang-
zavarból itt-ott egy-egy igaz hang is emelke-
dik, melynek alapján a magyar néptanító e 
téren reá várakozó nagy munkát sikerrel kezd-
heti meg. A nevelés humán iránya mellett 
üdvözli azokat a nemes törekvéseket, melyeket 
a népiskola a gyakorlati életre vonatkozólag 
sikerrel oldhat meg s nagyon örvend annak, 
hogy ennek a gyakorlati iránynak egy lelkes 
munkása fogja e gyűlésen e kérdésre vonatkozó 
nézeteit — kapcsolatosan az új tantervvel — 
kifejteni. Mély részvéttel emlékezik meg Lakits 
Vendel elhunytáról. Emlékét a közgyűlés jegyző-
könyvében megörökíti s részvétét a gyászoló 
család előtt is kifejezi. A titkári jelentés el-
hangzása után Guttenberg Pál, az országos 
kézügyesítő egyesület igazgatója tartotta meg 
mintegy másfél óráig tartó, nagyszabású elő-
adását „A magyar népiskola jövendő életútja" 
címmel. Guttenl»erg egyenes nyiltsággal mu-
tatja ki a mi eddigi hibás eljárásunk káros 
következményeit ; új irányt jelöl, a munkára, 
öntevékenységre való nevelés helyes irányát s 
úgy a népiskola, mint az ismétlő-iskola köré-
ben ismerteti azon elveket, melyeket ő irány-
adóknak tart. Kimutatja a magyar nemzeti 
népoktatási munka keretében azt a fontos sze-
repet, melyet az ifjúsági egyesületeknek be 
kell tölteniök. Előadása nyomán magas szín-
vonalú vita indult meg a fejtegetett kérdések-
ről. — Simon István tanítónak a törtek taní-
tásit megértető sikerült számológépe ügyében 
a közgyűlés a további lépéseket megteszi. — 
Elhatározta a közgyűlés, hogy a nagy-szünidő 
alatt tagjaival tanulmányútat tesz az Adriára 
és Dunántúlra. — A közgyűlés egy évi meg-
bízással a M. Tanítók Országos Bizottságába 
kiküldötte Kúti Zsigmond titkárt és Lévay 
Imre hajdúböszörményi tanítót. — A gyű-
lésen részt vett Csánky Viktor kir. tan-
felügyelő és Debrecen város képviseletében 
annak kultúrtanácsosa, Oláh Károly. Gyűlés 
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után az „Angol Királyné" termében a fehér 
asztal mellett tovább folyt a tanácskozás. Nagy 
örömet okozott a tagok között, hogy Hajdú-
Böszörményből 15 új tag lépett be az egye-
sületbe. (Nagyon sajnáljuk, hogy ez a kiváló 
egyesület az Eötvös-alapot nem támogatja úgy, 
mint azt elvárhatnék, de talán jövőben más-
ként lesz ez is? Szerit.) 

— Eötvös-alap. 1904 dec. 31-én alapunk-
nak összesen 8.605 tagja volt, még pedig 
6.322 évdíjas, 1.933 részjegyes és 340 örökös 
tag. 1904 január 1-től dec. 31-ig 1.31.1 új 
tag összesen 9-924 K-t fizetett be az alap 
pénztárába. Mivel azonban aránylag sok a 
tagsági díjhátralék, az elnökség lapunk ú t j án 
kéri föl az alap tagjait, hátrálékuk szíves 
befizetésére. A tagsági díjak ily címen külden-
dők be: Tanítók Eötvös-alapja. Budapest. 

— A pestmegyei tanítóegyesület igazgató 
választmánya alakuló ülésén Benedek Sámuel 
elnök örömmel jelentette, hogy a Ferenc József 
Tanítók Házában létesítendő Tótli József-szoba 
alapítványra az erzsébetfalvai áll. isk. tanítók 
200 koronát adtak s még többet is fognak 
gyűjteni ; a kispesti, újpesti és budafoki ka r -
társak pedig jótékonycélú előadásokat rendez-
nek; a gyűjtés rövidesen az egész megyében 
megindul, úgy hogy remélhetőleg az új iskolai 
évre megnyílik a Tóth József-szoba. 

— A Néptanoda, Schneidet István Pécsett 
megjelenő kitűnő tanügyi lapja, most lép 38. 
évfolyamába. Ezalatt a 38 év alatt a Nép-
tanoda sok jó szolgálatot tett a hazai tan-
ügynek és sok kérdésben vezetett is. E r re való 
tekintettel ajánlotta a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter e derék lapot 1899. évi 4.762 
ein. szám alatt az összes iskoláknak niearszer-
ze'sre, majd pedig 1903-ban 563. szám alatt. 
Mi, akik laptársunkat állandó figyelemmel 

. kisérjük, szintén a legmelegebben ajánljuk a 
Néptanodát állami és községi iskolák könyv-
tárainak megszerzésre, de általában fölhívjuk 
e hasznos és tartalmas tanügyi lapra a tanítók, 
gondnokságok, iskolaszékek és kivált a kir. 
tanfelügyelő urak figyelmét. A Néptanodára 
a magyar tanítóságnak szüksége van s így 
azt fönn is kell tartania. 

— Ezer koronás karácsonyfa. Hetényi 
Bódog máv. miskolci állami iskolai igazgató 
buzgólkodására az ottani máv. üzletvezetőség 
ezer koronás karácsonyfával lepte meg a máv. 

állami iskolát. 310 gyermek mesél a fényes 
ünnepségről; 150 fiú- és leánygyermeket ru-
háztak föl teljesen. Az ünnepségen jelen volt 
az üzletvezetőség teljes számú tisztikara, élén 
Görgey László üzletvezetővel ; a vármegyét 
Vadnay Tibor főjegyző képviselte ; a város 
egész vezérlő társadalma, élén Hídvégi Benő 
kir. tanfelügyelő és Soltész Nagy Kálmán 
országgyűlési képviselővel. E nagyszabású hu-
mánus ünnepség, mely, az üzletvezető úr Ígérete 
szerint, most már évenként ismétlődni fog, 
egyúttal lelkes hazafias kijelentések napja is volt. 

- Tanítók névmagyarosítása. Az 1904. 
év december havában belügyminiszteri enge-
delemmel a következő tanítók magyarosították 
meg nevüket: 1. Schwartz Gyula Károly róm. 
kath. elemi iskolai tanító, asszony vásári lakos, 
Széke'y-re ; 2. Steiner Mór tanító, tatai lakos, 
Bérezi-re. (T. S.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: az Eötvös-
alapra: Csont József, Poroszló (1904. évi t. 
díja) 3 K ; Csontné Égető Irma (t. d.) 3 K; 
Székely Miklós, Pa Jánosi (t. d. 1905-re) 3 K .— 
Ferenc József Tanítók Házára : Gyen es Flóra, 
Bezdán (általa rendezett Pásztorjáték jövedel-
méből, bek. : Molnár Ferenc igazgató) 20 K. 
Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Pályatétel. „Bars m. Népn. 
Egyesülete* a következő pályatételt tűzi ki : 
„Az írás- és olvasástanítás módjának legújabb 
állása kritikai világításban". Jutalma 50 kor. 
Határidő 1905 május 31. A jutalom a viszony-
lag legjobb műnek kiadatik. Csak a nevezett 
egyesület tagjai pályázhatnak. Pályázatok az 
egyesület elnökéhez küldendők. Vámosladány. 
Végit, István, e. elnök. — A nagymihályi 
tanítótestület köv. 13 tagja lépett be az Eötvös-
alap kötelékébe: Csuk Amália, Dezső Sarolta, 
Taill Ilona, Gosztonyi Mária, Hunscha Ida, 
Kassay Farkas Emma, Klain Sándor, Kneiszl 
Emil, Láng Géza, Pataky Vilma, Tolnay Jolán, 
Vayné Szentmihály Anna és Vitalay Józsefné. 
Ezeken kívül a tanítótestületnek 4 tagja örök-
alapító tag. 

— Halálozások. Jáky Rezső győri oki. 
tanító, életének 27-ik, tanítóságának 6-ik évé-
ben meghalt. — Gedert János pályi róm. kath. 
tanító életének 29-ik évében jobblétre szende-
rült. Áldás emlékökre ! 

Tartalom : Űj állami népiskolák. — Tankönyv-
alap. Ember Jários. — Az „Egyszeregy". Scliön Jó-
isef. — Tanítók Rökk Szilárd-ünnepe. — Szünóra : 
Az „oskolamesterekről". K. Nagy Sámior. — Iroda-
lom. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Vjváry liéla. 
Segédszerkesztő : dóik. József dr. 

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
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M e g j e l e n i k e l ap m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
in téze t , t e h á t az összes óvodák , e l emi , fe lső nép - é s po lgá r i 
iskolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s e g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
je lö leséve l ) é s az u t o l s ó p o s t a v i l á g o s a n k i i r a n d ó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n egyes szóér t , m i n d e n köz lés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i l y 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e lő re k ü l d e n d ő 
b e . Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t evő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b ú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓ HIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEK. , TÖKÖK-UTCA 4 . SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, l . K E R . , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kézirarokat nem adunk vissza. 

A miniszterelnök a népoktatás 
reformjáról. 

Gróf Tissa István miniszterelnök f. hó 
15.-én egy miskolczi küldöttség előtt al-
kalmat vett magának, hogy a népoktatás re-
formjáról, illetőleg dr.Berzeriezy miniszter 
üdvös törvényjavaslatáról nyilatkozzék. 
Alább szó szerint közöljük a miniszter-
elnök beszédének ide vonatkozó részét. 
Kitűnik *n kormányelnök úr beszédéből, 
amit már előbb is hangsúlyoztunk, hogy 
a népoktatás reformjavaslatát a kormány 
a képviselőház összeillésekor újra be fogja 
terjeszteni s így azt; az ellenkező híresz-
telések dacára, minden tekintetben fönntartja. 

„A magyar nemzeti állam fölépítésé-
nek nagy munkáját, mondotta gróf Tisza 
István miniszterelnök, folytatnunk kell 
az egész vonalon. Hogy megtettük ezt a 
közelmúltban is, arra nézve talán fölös-
leges volna köztudomású tényekre kitér-
nem, csak egyet engedjenek még meg 
(Halljuk ! Halljuk !), hogy ráutaljak arra a 
népoktatásügyi javaslatra, amelyik, azt 
hiszem, méltán képezheti a mi felfogá-
sunk, a mi eljárásunk egyik próbakövét, 
amely szolgálatot tesz a magyar nemzeti 
politikának, de szolgálatot tesz anélkül, 
hogy megsértené nem magyarajkú pol-
gártársaink jogait vagy károsítaná azok 
jogosult érdekeit. Igen széles agitáció 
alapjául használták fel ezt a javaslatot, 
de meg vagyok róla győződve, igen 

alaptalanul. Mert hiszen miről van i t ten 
szó, t. uraim? A törvény 1879-ben 
rendelte, el a magyar nyelv kötelező okta-
tását a népiskolákban. Ez a törvény 
írott malaszt maradt, A semmivel 
határos az az eredmény, amit, kivált 
az ország magyar gócpontjaitól kissé 
távolabb eső nemzetiségi vidékeken 
elért. (Igaz! IJgy van!) Ezt, az állapo-
tot tovább nem lehetett és nem is volt sza-
bad tétlenül nézni. (Igaz! Ugy van!) Az 
állam tekintélye, a törvény tekintélye köve-
téli meg azt, liogy egy 24 év óta törvénybe 
iktatott diszpozíció végre-valahára kellő szank-
cióról láttassék el. (Igaz! Úgy van!) 

E szankciót kívántuk megadni akkor, 
midőn precízebben formuláztuk a ma-
gyar nyelv tanításának méretére vonat-
kozó diszpozíciókat, midőn a magyar 
nyelv kellő megtanulására vonatkozólag 
garanciákat kerestünk a tanítóképzés 
reformjában és* midőn végre fegyelmi 
jogkört adtunk az ország közhatóságá-
nak a népiskolai tanítók oly cselek-
ményeivel szemben, melyek ezen szem-
pontból és speciálisan magyar nemzeti 
szempontból kifogás alá eshetnek. Hát, 
t. uraim, én nyugodtan állíthatom, 
hogy míg egyfelől ezen törvényjavas-
lat, amdyet az új országgyűlés elején 
változatlanul fog a kormány újból be-
nyújtani, igenis fontos és sikeres a ma-
gyar nemzeti politika terén (Úgy van ! 
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Ugy van!), de épen olyan határozot-
tan merem állítani azt is, hogy ez 
semmi irányban sem képes jogos sérel-
met a nemzetiségek szempontjából. (Igaz ! 
Úgy van !) Hiszen engedelmet kérek, 
maga az a tény, hogy az államnak 
minden polgára megtanulja a ma-
gyar nyelvet, nem foszthat meg senkit 
a maga nemzetiségétől. (Igaz ! Ugy van !) 
Hiszen nézzük meg, a legszenvedélyesebb, 
a legtúlzóbb agitátorok olyan gyönyö-
rűen beszélnek magyarul, hogy nagyon 
meg volnánk vele elégedve, ha az ország 
románsága csak félannyira bírná a ma-
gyar nyelvet. Vájjon vesztettek-e ezáltal 
ők valamit román jellegükből? (Igaz! 
Úgy van !) Általában nézzük meg, hogy 
az a körülmény, ha e hazában lakó 
összes honpolgárok a magyar nyelvet 
megtanulják, ha ezáltal könnyebb a 
megélhetésük, lia ezáltal meg van szá-
mukra az érintkezés az ország minden 
polgáraival könnyítve és biztosítva van, 
el van érve, hogy sehol sem érzik ma-
gukat izoláltnak: vájjon mindez gyen-
geség vagy erőforrás-e rájuk nézve? 
(Úgy van! Úgy van!) Vájjon az élet 
küzdelmeit nem könnyebben veheti-e föl, nem 
jobban érvényesül-e, aki a magyar nyelvet 
megtanulja anélkül, liogy ezáltal a maga 
saját anyanyélvét bármi tekintetben elhanya-
golná? (Igaz! Úgy van! Lelkes éljenzés.) 

Es ami a tanítóképzést és a fegyelmi 
jogkört illeti, nézzenek széjjel azok az 
urak mindenütt széles e világon, van-e 
egyetlenegy állam, amely meg ne kí-
vánná, hogy garanciái legyenek aziránt, 
hogy a tanítói kar az állam nagy cél-
jaival ellentétbe ne helyezhesse magát ? 
(Úgy van! Úgy van!) Es vájjon azon 
változások után is, amelyek e törvény-
ben kontemplálva vannak, van-e még 
egy példa bárhol, hacsak nem ott, ahol 
a „szabad egyháznak szabad államban" 
teóriájára lehetett helyezkedni, de van-e 
bárhol másutt példa arra, hogy a nép-
iskolai ügyre és különösen a népiskolák 
tanítóira vonatkozólag egyes felekeze-

tek oly széleskörű autonómiával ruház-
tat tak volna fel, mint minálunk? (Igaz! 
Úgy van!) Hát t. uraim, ebből nem 
szabad jogsérelmet kovácsolni, és én 
nagyon hiszem és nagyon remélem, 
hogy az országban lakó idegen polgár-
társaink, ha objektíve és higgadtan 
fogják fel a kérdést, meg fogják látni, 
hogy a törvényjavaslatnak az életben való 
átmenetéle nem kárt és veszélyt, de egye-
nesen lmsznot hoz rájuk (Igaz ! Úgy van !), 
hogy akkor mindazon izgatottság el 
fog simulni, amelyet az ezen törvény-
javaslattal szemben felhozott agitatórius 
jelszavakkal előidézni sikerült. (Igaz! 
Úgy van!)" 

Népoktatásunk 1003-ban. 
Kétszeresen szükséges és kétszeresen 

tanulságos, hogy ma, midőn népoktatá-
sunk minden tagozatára kiterjeszkedő, 
nagyjelentőségű reformok küszöbén va-
gyunk, a magyar nemzeti népoktatás 
új, korszakos fejlődését jelentő változá-
sok előtt népoktatásunk állapotára egy 
áttekintő és összefoglaló tekintetet ves-
sünk. Nem azért, mintha ezzel a refor-
mok szükségessége mellett érveket kí-
vánnánk kovácsolni, hanem, hogy ezzel 
mintegy reflektorral, visszafelé belevilá-
gítsunk a múltba, hogy annál világo-
sabban lássunk előre: a jövendő amaz 
elsőrangú teendőire, melyeket a dr. Ber-
zeviczy Albert miniszter által kezdemé-
nyezett nagy reformok megjelöltek. 

Előttünk fekszik „Magyarország köz-
oktatásügye 1903. évben", mint külön-
lenyomat „A m. kir. kormány 1903. 
évi működéséről és az ország közálla-
potáról szóló jelentés- és statisztikai" 
évkönyvből. 

Berzeviczy Albert miniszter ennek első 
felében részben hivatali elődének, rész-
ben már saját magának 1903-ik évi 
tevékenységét ismerteti, nagy voná-
sokban. 

Hogy azt lássuk, hogy a kultuszmi-
nisztérium mindenkor mily intenzív 
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munkát végez, hogy a magyar népok-
tatásügyet állandóan, belterjesen fej-
lessze és egyúttal, hogy a magyar nép-
nek mentül nagyobb tömegét vonja a 
magyar népoktatás és nevelés egysége-
-sítő és fölemelő körébe: elég, ha a je-
lentés ezen részének főbb pontjairól 
«emlékezünk meg. 

íme: a népiskola felölelte az alkoho-
lizmus elleni küzdelmet, — fölszólítot-
ták a törvényhatóságokat, hogy a 15 
éven alul, tehát tanköteles korban levő 
gyermekeknek korcsmáztatása ellen sza-
bályrendeleteket alkossanak; kiterjesz-
t e t t e a kormány az ifjúsági egyesületek 
munkakörét, bevonta azokba a tanköte-
les koron túl levő leányokat is, és az 
ifjúsági egyesületek céljai közé a tűz-
oltás tanulása is fölvétetett. 

Az ifjúsági könyvtárak ügye nagy 
lépést te t t 1903-ban, a Népiskolai Ifjú-
sági Könyvtárakat Intéző Bizottság ezen 
évben készítette el az ifjúsági könyv-
tá rak jegyzékébe fölveendő művek bírá-
latát és beszámolt a miniszternek azok-
ról a valóban értékes tapasztalatokról, 
miket ifjúsági irodalmunk mai anyagá-
nak teljes áttekintésével szerzett. 

Ez év történetébe tartozik az iskolai 
helyesírásról szóló szabályzat kibocsá-
tása. 

Szorosan vett tanügyi rendelkezések 
voltak : a magyar nyelv oktatásának szi-
gorúbb végrehajtására vonatkozó körren-
delet, — a kir. tanfelügyelők számára 
a népoktatási törvények végrehajtása 
tárgyában készített új utasítás, melynek 
kibocsátása azonban az új népoktatási 
törvényjavaslattól té te te t t függővé; a 
polgári iskolák számára ú j rendtartási 
szabályzat készült, amely jelenleg az 
Országos Közoktatási Tanácsnál van; a 
tanítóképzés terén a szünidei tovább-
képző tanfolyamok tar ta t tak, kimonda-
to t t ezek állandósítása már működő 
tanítók részére, azzal a főcélzattal szer-
vezve, hogy azok jótékony hatásukat 
tárgyaik helyes csoportosításával két 

irányban érvényesítsék: a) az iskola bei-
életében és b) az illető résztvevő ta-
nító működési helyének anyagi és er-
kölcsi életében. 

íme, nagy vonásokban való összefog-
lalása annak a munkának, amiből még 
kihagytuk itt a szorosan vet t kultúr-
politikai tevékenységet, 40 — 50 állami 
kisdedóvoda, 200 állami elemi népiskola 
és állami polgári iskolák szervezését és 
azt az adminisztratív munkát, ami 5000 
állami tanító személyi és anyagi ügyé-
vel, 18.000 iskola felügyeletével, az 
1893. évi XXYI. t.-c. végrehajtásával 
jár; mely utóbbinak során közel 3 millió 
korona utalványoztatott az 1903. év 
végéig fizetéskiegészítésre és évötödös 
korpótlékokra. 

Ezek után nézzük, hogy a népokta-
tás egyes tagozatainak állapota mily 
eredményeket tüntet föl az 1903-ik 
évben. 

Magyarország területén az 1902/903-ik tan-
évben 2742 kisdedóvó-intézet volt : 1519 ren-
des kisdedóvó, 238 állandó és 985 nyári gyer-
mek-menedékház. A rendes kisdedóvodák száma 
54-gyei emelkedett az előző évihez képest. 
E számból az államiakra 49 esik. Ezen kis-
dedóvó-intézetek 87"5°/o-ában kizárólagos, 8"2 
%-ában pedig párhuzamos foglalkoztatási nyelv 
volt a magyar nyelv. A rendes kisdedóvók sze-
mélyzete 60 fővel szaporodott. 

A 2742 kisdedóvó-intézetet összesen 247.780 
gyermek látogatta, 3111-gyel több, mint az 
előző évben. 

Óvodákat általában az állam szervez, figye-
lemreméltó arányban. Az állam, ahol nagyobb 
állami népiskola mellett kielégítő óvoda nincs, 
ott szervezi az állami kisdedóvodát, teljesen 
szerves kapcsolatban az elemi népiskolával. 

Az óvónőképző-intézetek száma még mindig 
túlsók az óvónői szükséglettel szemben : egy 
állami, hét felekezeti és két egyesületi, tehát 
összesen tíz kisdedóvónőképző-intézetből özön-
lenek ki az okleveles kisdedóvónők, oly szám-
ban, — 1903-ban 263-an — hogy a társada-
lom, községek és állam nem képes azok 
elhelyezéséről gondoskodni; emellett az 1903 ik 
évben magánúton készült és szerzett kisded-
óvónői oklevelet még 96 nő. 

A népiskolai tankötelesek száma 1903-ban 
a 3 milliót meghaladta és 32.600 zal volt több, 
mint az előző évben. Ezek közül mindennapi 

1* 
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iskolaköteles volt: 35-65% fiú és 35-19% 
leány; ismétlő-iskolaköteles volt : 14'8 9% fiú 
és 14*27% leány. Az összes iskolába járók 
száma volt 2,495.319, az összes tankötelesek 
82*29%-a. 

A mindennapos tankötelesek közül tényleg 
iskolába járt 1,878.695: azaz 87'46%, és pe-
dig: 1,837.150 (85'52°/o) elemi iskolába, 20.352 
(9.95%) felső nép- és polgári iskolába, 1949 
(0.09%) felsőbb leányiskolába és 19.244 
(0.90%) középiskolába. 

Az ismétlő-tankötelesek közül iskolába járt 
616.624, vagyis az ismétlő-tankötelesek 69'73 
%-a (az előző évben 69'56%). 

Az összes iskolába járó mindennapi tanköte-
lesek száma 32.490-nel emelkedett az előző 
évihez képest. 

Az összes tankötelesek közt 52'59%, tehát 
az abszolút többség magyar anyanyelvű volt, 
német 11-25° o, tót 12 :18%, oláh 16*24%, 
ruthén 2*91%; az iskolába járók között pedig 
54'52"/o volt magyar anyanyelvű, 12*90% 
német, 12-97% tót, 12*69% oláh, 2 '18% 
ruthén volt. Tehát a magyarok, németek és 
tótok az iskolába járó tankötelesek között 
nagyobb arányban vannak képviselve, mint az 
összes tankötelesek között, az oláhok és ruthé-
nek ellenben kisebb arányban. A német anya-
nyelvű tankötelesek közül 94*36%, a tótok 
közül 87 63%, a magyarok közül 85'31%, a 
szerbek közül 83*13%, a horvátok közül 
76'64%, az oláhok közül 64*31%, végül a 
ruthének közül 61*6% járt iskolába. Tehát a 
német-, tót- és magyarajkú iskolába járók lépik 
túl az iskolába járók országos átlagát : a 
82*29%-ot. 

Országrészek szerint a most említett átlag-
nál magasabb volt az iskolázási arány : a Duna 
jobbpartján (93*85%), a Duna balpartján 
'(88-83%), a Tisza jobbpartján (84-76%) és a 
Duna-Tisza közén (82*53%), vagyis az ország 
nyugoti felében. A Tisza-Maros szögén mái-
nem éri el az országos átlagot (81'50%), még 
alacsonyabb a Királyhágón túl (72-21%) s 
legalacsonyabb a Tisza balpartján (71*84%). 

Mint általános érdekű adatot, megemlítjük 
itt még, hogy az elemi és ismétlő-iskolákat és 
iparostanonc-iskolákat együttvéve, magyar anya-
nyelvű volt: az ev. ref. iskolák tanulói közt 
97*8%, az unitáriusoknál 87*1%, az izraeli-
táknál 86*7%, a magánjellegűeknél 75*1% ; a 
községi iskolák tanulói közt magyar anyanyelvű 
volt 62*9%, a róm. kath. iskolákban ÜO'2%, 
az egyesületieké közt 55*7 %, az állami iskolák 
tanulói közt 53*6%, legkevesebb volt az ág. 
ev. (27*0%), a gör. kath. (11*5%) és a gör. 
kel. felekezeti jellegű iskolák tanulói közt 
(0-9%). 

A népiskolák száma 17.342 volt, 43-mal 
emelkedett. Ezek közt volt 16.984 elemi (-f- 33), 
29 felső népiskola és 329 polgári iskola (-}- 10). 
Az elemi iskolák közt volt 14.799 vegyes, 

. 1068 fiú- és 1117 leányiskola. 
A 16.984 elemi iskola közül 1818 (10*7%) 

állami volt (1903. évi június hó végén), 1597 
(9*4%) községi, 84 egyesületi, 192 magánjel-
legű, a többit hitfelekezetek tartották fönn. 
Legtöbbet tartott fönn a róm. kath. felekezet : 
5458-at, az összes elemi iskolák 32*1 %-át , 
2067-et (12*2%) a gör. katholikusok, 1792-t 
(10*6%) a gör. keletiek, 1381-et (8-1%) az 
ág. evangélikusok, 2071-et (12*2%) az ev. 
református, 486-ot (2*9 %) az izraelita fele-
kezet. 

Egytanítós osztatlan iskola volt az elemi 
iskolák közt 69*43 %, osztott, többtanítós iskola 
volt 30*57%. Legnagyobb a többtanítós elemi 
iskolák aránya az állami iskoláknál (55*33%) ; 
az 1818 áll. el. iskola közt 1006 osztott volt. 

A teljesen kiépített, vagyis hatosztályos elemi 
iskolák az összes elemi iskolák 76"88%-át 
tették; 1903-ban 341-gyel volt több a teljes 
hatosztályos iskola, mint az 1902. évben; emel-
lett megemlítjük, hogy 1903-ban 188 elemi 
népiskola mellett szerveztetett gazdasági irányú 
ismétlő-iskola, úgy, hogy a gazdasági ismétlő-
iskolák száma 1903-ban 2166-ra emelkedett. 

Tannyelvre nézve az 1902/3. évben örven-
detes haladás konstatálható, amennyiben a nép-
iskolák 62'74%-ában, számszerint 10.881 iskolá-
ban, kizárólag magyar tannyelven folyt az 
oktatás, az iskolák 19*31 %-ában, vagyis 3349 
iskolában magyar nyelven is. Együtt 14.230 
népiskolában (82*05 %) részesültek a gyermekek 
magyarnyelvű oktatásban, míg az előző tan-
évben a népiskoláknak csak 80*68° o-ában volt 
magyarnyelvű az oktatás. 

A 2754 nem-magyar tannyelvű iskola közü[ 
53 községi, 320 róm. kath., 428 gör. kath., 
387 gör. kel. és 160 ág. ev., összesen 1348 
elemi népiskolában nem taníttatott a magyar 
nyelv a törvényben megkövetelt eredménnyel. 

A népiskolák tanítóinak száma 30.092 volt 
(22.982 férfi és 7110 nő). Legtöbb a nő az 
áll. iskoláknál (37*23%). Az elemi iskolákra 
esett a néptanítók összes számából 27.417, a 
felső népiskolákra 116, a polgári iskolákra 2675. 
Okleveles volt a tanítók közt 28.258 (93*9 %), 
magyar anyanyelvű volt 70*10% és a 8996-
főnyi nem-magyar anyanyelvű tanító közül 
82*97% tökéletesen, 12*97% keveset, 4*06% 
pedig semmit sem tudott magyarul. A ma-
gyarajkú tanerők száma 1903-ban 480-nal 
több lett. 

Dacára a kormány erélyes intézkedéseinek, 
1 melyekkel a tankötelezettség szigorú végrehaj-
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tását munkálja : az előző évinél 0'3 millióval 
többre, tehát majdnem 9'8 millióra rúgott az 
•igazolatlaniü mulasztott félnapok összege. Ez a 
körülmény egymagában is elég ok arra, hogy 
a beiskolázás új alapon, újabb szankcióval és 
szigorúbban végrehajtassék. 

Meg kell még itt külön emlékeznünk az 
állami elemi népiskolákról. 1903-ban 1818 áll. 
«1. iskola 2512 községben: 4242 tanteremben 
313.426 tanköteles oktatását látta el; a ta-
nulók számában a 30.000-et meghaladta a szapo-
rodás, a tantermek számában 422 volt az 
«melkedés. A tanulók közt 52'21% volt magyar 
anyanyelvű. E körülményből egymagában is 
következtetni lehet az állami elemi népiskolák 
nagy nemzeti missziójára; ha még hozzátesz-
szük, hogy az áll. el. népiskolákban úgy a 
magyar, valamint a nem-magyar anyanyelvű 
tanulók száma állandóan szaporodik, akkor az 
állami elemi népiskolák nagy nemzeti fontos-
sága és súlya kétségen fölül áll. Az állami 
iskolák fönntartási költsége már 7'2 millió 
koronára rúgott 1903-ban; ebből a személyi 
kiadásokra 5"6 millió*korona (77 7%) esett. 

A polgári iskolák száma az 1903. évben 
10-zel szaporodott. Yolt 117 fiú- és 212 leány-
iskola; 37'08°/o-uk állami, 27'36%-uk fele-
kezeti, 24'62°/o-uk községi, 8"81°/o-uk magán-
jellegű és 2'13°/o-uk egyesületi jellegű volt. 
Ezen iskolákban rendes tanuló volt 19.405 fiú 
•és 28.682 leány, összesen 48.087 ; magántanuló 
volt 2239 fiú és 1565 leány, összesen 3804. 
A tanítók száma a fiúiskolákban 923, a leány-
iskolákban 1636, összesen 2559 volt. Ezek 
közül középiskolai képesítésű volt 208, felső 
nép- és polgári iskolai oklevéllel bírt 1948. 

A tanítóképző intezetek száma 86 volt, és 
pedig 27 állami, 58 felekezeti, 1 egyesületi. 
Tanítóképző volt 49, tanítónőképző 37. Elemi 
iskolai tanítóképző volt 79, polgári iskolai 
fokozatú volt 7. A tanítónőképzőkben 4480, a 
tanítóképzőkben 3038 tanuló fejezte be az 
1902/3. tanévet. Kiadtak: elemi tanítói ok-
levelet 1184-et, elemi tanítónői oklevelet 1234-et, 
együtt 2418 elemi oklevelet. Továbbá felső 
nép- és polgári iskolai tanítói oklevelet 41-et, 
tanítónőit 130-at, együtt 171-et. 

Küzdelem az alkoholizmus ellen. 
Széles e világon folyik immár ez a küzde-

lem. Megindult nálunk is. Sikerei azonban 
mindezideig vajmi szerények. S ez nem is igen 
lehet másként, mert mi magyarok, sajnos, e 
téren sem vagyunk kezdeményezők. Mások 
előbb kezdték, tehát tovább is haladtak. Mi 
csak utánuk haladunk. S bizony e téren is 
megesik velünk, hogy akkor utánozunk vala-

mit, amikor az már másutt meghaladott állás-
pont. így például nálunk még ma is igen sok 
híve van a mértékletességi irányzatnak, holott 
másutt ez már rég meghaladott álláspont, 
mert a tapasztalat beigazolta, hogy a „mérték-
letesség" mellett vígan tenyészik az alkoholizmus 
burjánja. 

Az alkoholizmus leküzdésére csak az absti-
nens mozgalom bizonyult életképesnek. 

Erős szervezetű társadalmi mozgalom szük-
séges, mely az abstinensek lassan gyarapodó 
elemeit egyesíti, céltudatos tevékenységre buz-
dítja, segíti. 

Maga az oktatás nem elég. Mennyire nem 
elég, példa rá Franciaország. Sehol a világon 
nem ismertették behatóbban szóban, írásban, 
képben az alkoholizmus végzetes következmé-
nyeit, mint ebben az országban és az iszákos-
ság nagyobb rombolást sehol sem okoz, mint 
épen Franciaországban. Itt a legnagyobb az 
alkoholfogyasztás széles e világon, amennyiben 
sehol sem esik egy személyre oly nagy meny-
nyiségű abszolút alkohol, mint ebben az ország-
ban. (16"5 liter.) 

Nálunk ez idő szerint három egyesület 
működik az alkoholizmus leküzdésén. Egyik az 
„ Orsz. alkoholellenes egyesület ", a másik a „ Good-
templar'-rend magyar osztálya, a harmadik a 
„Magyarországi alkoholellenes munkás-egye-
sület". 

Még eddig nagyobb erőkifejtést egyik egye-
sület sem tanúsított, ami nem is csoda, mert 
hiszen még mindig a kezdet nehézségeivel küzd 
mind a három. Tekintettel azonban arra a 
rendkívül káros hatásra, melyet az alkoholiz-
mus a mi nemzetünkre is gyakorol, remél-
nünk kell, hogy a fölsorolt egyesületek által 
kezdeményezett s immár némi eredményt hozó 
mozgalom terjedni fog és nagy fordulatnak 
leszen kiindulása, mely fordulat szegény népünk 
vállairól a legsúlyosabb anyagi és erkölcsi 
terhet elemeli. 

Egy nagyszabású és minden tekintetben 
céltudatosan vezetett mozgalomban bíznunk 
kell. Nagyszerű példák vannik immár előttünk, 
melyek bizalmunkat igazolják, reményeinknek 
szilárd alapot adnak. E példák legszembetűnőbb-
jeit Norvégia és Finnország mutatják. Ezek 
voltak Európának az alkohol-méreg által leg-
erősebben megtámadott országai. S egy ember-
öltőre terjedő abstinens-mozgalom megváltotta 
őket ; úgy, hogy ma ebben a két országban 
fogyasztanak az emberek legkevesebb alkoholt. 
Norvégiában 3 litert fejenként, Finnországban 
V» litert! 

Nálunk 9'5 liter esik egy lélekre, pedig 
még nem jutottunk a csúcspontra. Rohamosan 
emelkedünk. S ha így haladunk, egy pár év 
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alatt utóiérjük, sőt talán le is főzzük Francia-
országot. 

Hát nekünk magyar tanítóknak sem szabad 
összedugott kézzel néznünk azt a rettenetes 
pusztítást, melyet az alkohol népünkben vég-
hez viszen. A fajszeretet egyenesen kötelez 
bennünket arra, hogy az alkoholellenes moz-
galomban részünket az apostolkodás munkájá-
ból derekasan kivegyük. Senki sem látja köze-
lebbről az alkohol romboló hatását, senki sem 
szenved egyénileg is többet — leszámítva az 
alkoholfogyasztókat és családjaikat — az alko-
hollal való visszaélés miatt, mint a tanító, 
senkinek sem áll tehát jobban érdekében, hogy 
a baj leküzdése érdekében aktív szerepet 
vállaljon. 

Az alkoholizmus rendkívül káros hatásáról 
mindenki meg van győződve, hogy azonban 
senki se vádolhassa magát azzal, hogy hátha 
tiíloz, íme egy pár adat az alkoholizmus vég-
zetes hatására vonatkozólag. 

A jövendő szempontjából legkárhozatosabb 
hatása az alkoholizmusnak, hogy megrontja, 
ellentállásra úgy a fertőző bajokkal, mint az 
életküzdelmekkel szemben képtelenebbé teszi a 
jövő nemzedéket. A degenerálódás nem áll 
meg egy bizonyos határnál, hanem fokozódik 
nemzedékről nemzedékre, mert az alkoholizmus 
öröklődik és romboló hatása fokozódik, miután 
az ellentálló erő minden nemzedéknél kisebb. 

Az iszákos férfiaknál beálló bla&tophtoria 
(csiraomlás) gyengébb, ellentállásra képtelenebb 
embernek ad életet. Ha aztán a gyengébb 
emberanyag az alkoholizmus hajlamát is örökli, 
sorsa (és övéinek a sorsa) meg van pecsételve. 
Elete lassú halódás, melynek a legtöbb esetben 
a tuberkulózis vagy más fertőző baj vet véget; 
mert egészségtelen, beteges vére az inficiálást 
megakadályozni, a vészes mikroorganizmusok-
kal megküzdeni képtelen. Be van immár bizo-
nyítva, hogy a szeszes italok élrezői, külö-
nösen mértéktelen élvezői között bővebb ara-
tása van minden fertőző betegségnek, mint az 
abstinensek és csak ritkán ivók között. 

A mi foglalkozásunk szempontjából szembe-
tűnő s bizonyára minden figyelő tanító által 
észlelt rossz hatása az alkoholizmusnak a 
blastophtoriában szenvedő apa gyermekeinek 
szellemi gyengesége, erkölcsi defektusokra való 
nagyobb hajlandósága. 

Az alkoholizmus nemcsak szellemileg, erköl-
csileg, testileg degenerálja az embert, hanem 
még a káros következmények leküzdését is 
megnehezíti. Nemcsak a leendő apákra, de még 
a leendő anyákra is degenerálólag hat. 
Bunge, a nagy tudós és emberbarát bebizo-
nyította, hogy a blastophtoriás apa leány-
gyermekei elveszítik szoptatóképességüket. S 

ez a baj öröklődik. A szoptatóképességüket 
elveszített nők leánygyermekei szintén képte-
lenek a szoptatásra. Hogy ez mit jelent a 
jövendő nemzedékre nézve, erről fölösleges-
beszélni. Beszéd nélkül is tudja mindenki, aki 
látja a csecsemők legtermészetesebb táplálá-
sának hiánya folytán előálló emberpusztulást. 

Ami magát az egyént illeti, arra nézve az. 
alkoholizmus hatása ugyanaz, ami a fajra,, 
csakhogy természetesen a hatás gyorsabb,, 
mivel az egyén élete csak pillanata a fa j éle-
tének. Erről a romboló hatásról sem kell 
szólani. Hiszen szemünk előtt vannak ezek a 
borzasztó hatások. 

Az alkoholizmus társadalmi hatását magya-
rázzák a börtönök, szegényházak ; szeretetlensé-
gek, villongások. Magyarázza az emberi munkaerő-
nagy hanyatlása, ezen munkaerő jó részének 
inproduktiv célokra való lekötése. Bunge sze-
rint a kultúrnépek egész munkaerejének Vio-e-
a szeszes italok termékeinek és ezen termékek 
földolgozásának esik áldozatául. Bátran számít-
hatunk ugyanennyi munkaerő - veszteséget a 
szeszes italok fogyasztása folytán beállott 
munkaerő-csökkenés révén. A legcivilizáltabb 
emberiség munkaerejének tehát csaknem a féle 
ennek a telhetetlen molochnak a torkába kerül.. 
Az emberi munkaerőnek ily nagymérvű elfe-
csérlése ma még eléggé számba nem vett 
egyik oka a tömegnyomornak s mindannak 
az átoknak, ami a tömegnyomort vallja szülő-
anyjának. 

Az alkoholizmus főbb okai: az örökölt ha j -
lam, az ivási kényszer, az előítélet és a csábítás. 

E kis közlemény szűk keretében nem szólok 
róluk tüzetesebben (talán más alkalommal), most 
csak annyit mondok, hogy az örökölt hajlam 
a család bűne és bünte ése; az ivási kényszer 
a nyomor szülötte, melynek az ivás egyik 
tápláló dajkája; az előítéletet az elfogult vagy 
megfizetett orvosok táplálják ; a csábítást a 
szesztőkések és a társadalmi élet végzik. 

Mindezek ellen az okok ellen a legteljesebb-
sikerrel lehet küzdeni, amint azt külföldi példák 
bizonyítják. 

A küzdelemhez semmi sem kell egyéb, mint. 
elszánt akarat, a magyar nép igaz barátai 
részéről. 

A küzdelem módja : szervezkedés abstinens. 
alapon. 

A felvilágosítás, a tanítás nem elég. Emellett 
vígan növekszik az alkoholizmus. Küzdelem, 
tettek kellenek. Az elsatnyult vagy nem elég-
erős akaratra kell hatni a sikeres társadalmi 
küzdelem legfőbb föltételével, a szervezkedéssel,, 
az erők egyesítésével s közös nagy célra vald 
működésbe hozásával. 

A küzdelem megindult. Lehetetlennek tartom. 
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hogy a magyar tanító más nemzetek tanítói-
nál kevésbé szeretné nemzete fiait és ki ne 
venné a maga részét ebből a küzdelemből. Én 
biztosra veszem, hogy mi magyar tanítók nem 
maradunk a nyugati kultúrnemzetek tanítói 
mögött s meg fogjuk teremteni a küzdelem 
hatalmas szervét, a magyar abstinens tanítók 
országos egyesületét. Erre kérem e lapok útján 
a magyar tanítóságot. Bizalommal, szeretettel 
s abban a meggyőződésben kérem, hogy e 
küzdelemben való részvétel olyan .társadalmi 
kötelesség, melynél előbbvaló és a tanítói 
hivatással közvetlenebbül összefüggő nincsen. 
Ezen összefüggés nagy bizonysága vallás- és 
közoktatásügyi miniszterünknek a mult nyár 
folyamán megjelent ama nagyszabású körren-
delete, melyben az alkoholizmus leküzdése 
érdekében kifejtendő tevékenység is egyenesen 
kötelességévé tétetik a tanítók tekintélyes 
részét tevő állami tanítóságnak. 

Ha a mozgalomnak egyelőre nem is lenne 
más eredménye, mint, hogy a tanítók kivétel 
nélkül példás, józan életét eredményezné s ezzel 
közvetve hatna a népre, akkor is érdemes 
lenne az abstinens tanítók csoportosulása s apos-
tolkodása. Ámde lesz egyéb eredmény is, 
mert hiszen ez előföltétele a szélesebbkörű 
hatásnak. 

Arra kérem tehát a mozgalom iránt komo-
lyabban érdeklődő pályatársakat, hogy enge-
met csatlakozásukról értesíteni szíveskedjenek, 
hogy a szervezés iránt a kellő lépéseket meg-
tehessem. 

(Székelyudvarhely.) Ember János. 

Az újkor pedagógiája felé. 
(Dr. Ranschburg Pál műve nyomán.) 

A jelenkorban az emberi elme a kémia, a 
technika, a távolságok legyőzése, a kutatások 
és tudományos vizsgálódások terén óriási ha-
ladást tett. Világra és korszakokra szóló vív-
mányok, a világosság szövétnekével bevilágít-
ván minden sötétségbe, bíztató perspektívát 
nyújtanak az emberiség haladásának és a töké-
letesség felé való törekvésének. 

Ámde mindezen vívmányokkal szemben a 
gyermeki lélek fejlődésének törvényeit és fázi-
sait nem ismerjük még kellőképen. A test 
fejlődésének törvényeit jobban ismerjük, mint 
a leiekéit. Pedig az utóbbiak ismerete nélkül 
biztos és rendíthetetlen alapon nyugvó és mű-
ködő pedagógia nem gondolható. 

Eddig csak a tapasztalat, a hagyomány, a 
példa és az okoskodásból merítettük oktató 
és tanítói el járásunk elveit, de minden e téren 
fölmerülő kérdésre a lélektani okot nem tud-
tuk megadni. 

Azonban míg a gyermeki lélek fejlődését 
teljesen nem ismerjük, míg a testileg és szel-
lemileg normális és abnormális gyermek testi 
és szellemi erejét minden részletében és fejlő-
désének minden egyes időszakában nem ismer-
jük, addig tanítói és nevelői működésünknek 
okát és eredményét határozott bizonyossággal 
nem vagyunk képesek megállapítani. 

Ennek a nehéz, de egyúttal legfontosabb 
kérdésnek a megfejtése még mindig a jövőre 
vár. Szélesebb és behatóbb kutatások és meg-
figyelések szükségesek arra, hogy ezt a célt 
elérjük. Amerika e téren is vezet, mert ott az 
utolsó évtizedekben ez irányban sokkal nagyobb-
szabású és behatóbb megfigyelések és kutatá-
sok történtek, mint Európa kultúrállamaiban. 
Máris nagy irodalom foglalkozik ott is, meg 
itt is a fölvetett kérdéssel, de hazánknak ide-
vágó irodalma még mindig igen szegény. Egy-
két kezdő kísérleten kívül terjedelmesebb mű 
még nem jelent meg a gyermeki lélekbe vilá-
gító kérdésről. 

Azért örömmel kell üdvözölnünk e nagy 
kérdést behatóan tárgyaló és nem rég meg-
jelent új művet, melynek teljes címe a követ-
kező : A gyermeki elme fejlődése és működése. 
Különös tekintettél a lelki rendellenességekre, 
ezek elhárítására és orvoslására. Pedagógusok, 
orvosok, jogászok és a müveit közönség szá-
mára a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megbízásából ír ta dr. Ranschburg Pál ideg-
orvos. 27 ábrával. Budapest. Athenaeum. 1905. 
Ára 4 korona. 

Dr. Ranschburg négy évvel ezelőtt mint a 
Lelki gyógymódok c. mű szerzője tűnt föl. Ujabb 
időben pedig e tárgyra vonatkozó értekezései, 
pszichológiai laboratóriumában tett kísérlete-
zései, idegorvosi gyakorlata, nagyszámú nor-
mális és abnormális gyermekeken végzett vizs-
gálatai által, továbbá a fővárosi tanítóság 
előtt e tárgyról tartott előadásai által szak-
tekintéllyé küzdötte f'öl magát. 

Szerző „A gyermeki elme1' c. müvében is 
mint a mai kor magaslatán álló tudós, peda-
gógus és pszichiáter mutatja be magát, ki az 
idevágó modern szakirodalmat teljesen ismeri 
s rendkívül becses észleletekkel, sajátszerzette 
tapasztalatokkal rendelkezik. E mű, tömör és 
kiválóan tanulságos tartalmánál fogva, mint alap-
vető munka készíti elő a jövő, enemű magyar 
irodalmat. Minden tanítónak, tanárnak, egyszóval 
a tanítás és nevelés iránt bármily rangú és 
rendű érdeklődőnek tanulmányoznia kellene e 
művet, hogy behatolhasson a gyermeki lélek 
titkaiba, melynek nyilvánulásait ismertük csak 
eddig, de titkait nem. E könyv nyomán tanítja 
a tanítót, hogyan lehessen az épelméjű és 
szellemi fogyatékos gyermek szellemi világát 
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tanulmányozni, mert minden gyermek külön-
külön egyed, külön megfigyelést, észlelést és 
kísérletezést igényel. A mai iskolai rendszerről 
szóló fejtegetésében pedig mint reformátor 
beszél és indokolja, liogy „a mai iskola nem a 
gyermeki lélek fiziológiai alapjainak és fejlő-
dési meneteinek ismerete alapján fejlődött". 
Mintha azt mondaná, hogy a mai tanító legyen 
antropológus, fiziológus és pszichológus, továbbá 
alapos szakismeretekkel bíró, de egyszersmind 
művészetének : a tanításnak és nevelésnek 
mestere legyen. Azonban sok helyen értjük 
azon intencióját is, miért szánta művét még 
az orvosoknak és jogászoknak is. 

Ismerkedjünk meg hát közelebb e jeles mű-
vel. A munka Ndray Szabó Sándor dr. mélyen-
járó előszavából és a szerzőnek 4 fejezetre 
osztott előadásaiból áll. 

Az I. fejezet foglalkozik az idegrendszerrel, 
mint a lelki működések szervével. E fejezet 
illusztrációkkal van ellátva és annyit nyújt a 
lélek kohójának ismertetéséből, mint amennyit 
a mai kor magaslatán álló pedagógusnak e 
tárgyról tudnia kell. A fejezet végén szól az 
agy elváltozásairól a gyermekkor elmebeli 
fogyatkozásainál. 

A II. fejezet ismerteti a lelki működés fej-
lődését, lélektanát és zavarait. Ez a rész külö-
nösen fontos azért, mert képben és leírásban 
ismerteti az érzékek szerveit, amelyek jófor-
mán mint a lélek kapui beeresztik a külvilág-
ból ingerként ható benyomásokat, hogy ott 
benn töldolgoztassanak és elraktároztassanak. 
Fontosak a lélek háztartásában főleg azért, 
mert ezen szervek minéműségétől függ a lélek 
ereje vagy gyöngesége. 

A működő tanítóra azért oly tanulságosak 
e fejtegetések, mert ezek révén tiszta fogalmat 
szerezhet a beszéd- és a képzetek fejlődéséről, 
a képzetek társításáról, a felfogás, az emlékezés 
és a tanulás, meg az ítélő-, következtető- és 
ke'pzelőtehetség munkájáról. 

Áttér majd az érzelem világ, az akarat, az 
utánzás, a játék, a szuggeszció, a rajz és az írás 
fejlődésének ismertetésére. Itt is mindenik érzék-
szerv és működésének zavarait tárgyalja a 
szerző. 

E helyen találhatja tehát a tanító alkotó és 
teremtő erejének: a tanításnak lélektani indo-
kolását. Elavult pedagógiai nézetek megdönté-
sével találkozik itt az olvasó, sőt új világításba 
helyezett újabb tanítási elvekkel. Sok angol, 
francia, német és olasz kutató és megfigyelő 
pszichológus vizsgálódásainak eredménye van itt 
összehordva és a szerző által elbírálva. 

Álljon itt mutatóba egynéhány, a kellő he-
lyen megokolt és a megfigyelők észleleteiből a 
szerző által levont alapigazság. Legjobb mód-

szer valamely munka megismertetéséhez, ha 
magát a szerzőt megszólaltatjuk. 

„A képzettársítás a gondolkodás, emlékezés, 
képzelőtehetség és ítélőképesség közös alapja. 
A falusi gyermek képzetvilága a természet tár-
gyaira vonatkozólag jóval gazdagabb a városi 
gyermekénél. Az a föltevés, hogy a gyermek 
emlékezőképessége jobb, mint a felnőtté, ala-
posan megingott. A fölfogó- és emlékezőképes-
ség fokozatosan fejlődik, és pedig előbb az 
érzékelt tárgyakra, mint alanyokra néz re, majd 
ezek cselekedeteire s végül tulajdonságaikra, 
idő- és térbeli viszonylataikra nézve. 

Minél apróbb részekre bontjuk az anyagot, 
annál több lesz a fölösleges és káros társítás. 
A betanulás nemcsak gyorsabb, ha egészben 
végezzük, de maradandóbb is. Általában kiderült, 
hogy hasonló képzetek egymás tudatosságát 
gátolják, ami épen ellenkezője a Herbart által 
matematikai szerkesztések útján fölállított té-
telnek. Szükség van a gondolkodással párosult 
tanulásra, melynél a részek ertelmi, okszerá 
összefüggése támogatja a mechanikai emléke-
zést. A tanuló a betanulandó leckét olvassa el 
egynéhányszor meggondoltan s előbb értse meg 
teljesen, csak azután emlézze be mechanice. 

A mindennapos tapasztalat is amellett bizo-
nyít, hogy a fájdalmas emlékek iránt emlé-
kezetünk általában gyenge, (londokkal, kelle-
metlen érzésekkel erősen elegyített, elmúlt 
évekre, mint „a régi jó időkre" emlékezünk 
vissza. Különösen gyönge a testi fájdalmakra 
való visszaemlékezés, mely csak addig tart. míg 
a fájdalmat okozó inger fönnáll. A lelki fáj-
dalmak megtapadó és fölújuló képessége arány-
talanul erősebb. E körülmény is ellene szól a 
testi büntetés nevelő hatásának. A hála érzelme, 
mint Jodl igen helyesen kimutatja, csak nagyon 
későn ébredezik s nem gyökerezik túhnélyen 
az emberi természetben. Föltűnő jelenség, hogy 
a zenei érzék fejlődése határozottan megelőzi 
a beszélőképességet. A figyelem mértéke az el-
végzett szellemi munka mennyisége és hibát-
lansága. A munkaszüneteket időpontjukra és 
tartalmukra nézve úgy válasszuk meg, hogy 
azok a tényleg beállott kifáradást enyhítsék, de 
ne gyöngítsék egyszersmind a megszerzett gya-
korlat hatását. Maga az izomszövet a kifára-
dást igen könnyen bírja és kiheveri, míg az 
idegállomány nehezen fárad, de ha kimerült, 
akkor csak nagyon nehezen és igen lassan tér 
magához. 

A szuggeszció pedagógiai jelentősége nagy. 
Ezen alapszik az az aranyszabály is, hogy a 
gyermek erkölcsi érzését minél kevesebb szóval 
s minél jobb példánkkal fejlesszük. A szó a 
gyermekre nézve sokkal üresebb valami, mint 
az, amit igazán érzékelt. (A szemléltető oktatás 
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ala] (igazsága.) A gyermek természeténél fogva 
hajlandó az utánzásra, de épen nem a szófoga-
dásra. Erre neve ni kell, midőn ugyanis érzel-
meire hatunk. A nevelés célja csak az lehet, 
hogy a gyermek a jót, a helyeset saját szabad 
elhatározásából cselekedje. " 

Szerző eddig leginkább a normális eszű gyer-
mek lelkének fejlődésével foglalkozott. A III. 
fejezetben rátér a gyermeki elme hibáira és 
rendellenességeire. Ez, meg az utolsó fejezet, a 
gyógypedagógiának úgyszólván alapiskolája, a 
mű legnagyobb része, és rendkívüli érdekesség-
gel íródott. Ha csak e fejezet egyes részletei-
nek címeit átvizsgáljuk, látjuk, hogy mily rész-
letességgel hatol szerző tárgyába s mily lelki-
ismeretességgel, de mégis tömörséggel tárgyal 
minden kérdést. It t is szaktekintélyekre hivat-
kozik tételeinek megbizonyítására. Látszik, hogy 
ő. mint idegorvos, e téren saját birodalmában 
mozog s számtalan megfigyeléssel rendelkezik. 
Az alábbiakban kiemeljük a fejezetből a követ-
kező mozzanatokat. 

Anyagát a következő főbb tételek alatt dol-
gozza föl : A gyermekek lelki hibái. Az abnormis 
(idegesen terhelt, pszichopathiás, fogyatékos) 
elméjű gyermek. A szellemi rendellenességek 
•okai és nyilvánul ásuk formái. Az ideges és a 
hisztériás gyermek. A gyermekek és serdülő 
kornak öngyilkossága. Az epilepszia. A vitustánc. 
A gyermekkori (világra hozott vagy korán 
szerzett) gyöngeelméjüség. A gyöngeelméjűség 
lélektana : képzet- és szókincse, fölfogó-, emlé-
kező- és számolóképessége, érzelmi élete és 
akaratvilága stb. Ehelyütt ismerteti a saját 
szerkesztette mnemométert, mely a fölfogó-, 
emlékező- stb. értelmi képességek megmérésére 
szolgál. 

A gyermekek lelki hibáit 8 csoportba osztja : 
a) az érzelmi élet terén, b) az ösztön és aka-
rat, mozgás és cselekvés terén és c) az értelmi 
működés terén mutatkozó hibák. Ezek a hibák 
részint a terheltség folyományai, részint szer-
zettek. Az előbbieket útravalóul kapják a gyer-
mekek szülőiktől, örökség gyanánt vagy meg-
terheltség alakjában. Mintha a biblia szavát 
hallanók: „Megbüntetem az apák bűneit gyer-
mekeikben hetedíziglen." 

Javításuk dolgában kifejti, hogy „a fölsorolt 
hibákkal szemben első sorban a jó példa ha-
tásos. Kétségtelen, hogy a hibák nagy részé-
nek megszokásában, állandósulásában a fő okozó 
tényező a rossz példa". Ugyancsak gyatra 
eszköz a lelki hibák leszoktatásánál a testi 
büntetés, mely ellen épen a normális gyermek 
egész lénye eleinte föllázad, idővel eltompul, 
makaccsá és minden büntetés iránt érzéketlenné 
válik. A gyermekek engedetlensége és sok 
egyéb hibája bizony fölötte gyakran műtermék. 

Értelmes szülő a fegyelmi eszközök egész soro-
zatában fog tudni válogatni. Ott, ahol sem a 
jó példa hiánya, sem kényeztetés, sem a kör-
nyezet helytelen beavatkozása nem oka a gyer-
meki hibáknak, igen gyakran a türelem a leg-
jobb gyógyítószer. 

A gyermekek és serdülő korúak öngyilkos-
ságának kiváló kedélyi okai szerinte a követ-
kezők : a ) felelem a büntetéstől, b) szegénységből, 
nélkülözésekből eredő elkeseredés, c) az isko-
lával kapcsolatos izgalmak, főleg a középiskolák 
felsőbb osztályaiban, d) a kor társadalmának 
uralkodó szelleme: a materiálizmus, a vele j á ró 
önzéssel, e) a serdülő korban alkalmi ok a 
szerelem, f ) elmezavar, életunottság, különösen 
a jómódúaknái. 

Amit pedig szerző e téren c) alatt a szel-
lemi túlerőltetésről, a mostan dívó osztályozási 
és vizsgáló-rendszer helytelenségéről, az indi-
vidualizáló oktatás hiányáról, a tanítás legkivá-
lóbb elvéről: az érdekkeltésről mond, az fölemeli 
szerzőt a mai pedagógusok igazi magaslatára. 
Azok a tételek mindmegannyi aranyigazságok, 
amelyeknek bármelyrangú iskolák számára írt 
tanítás- és módszertanában helyet kellene fog-
lalniok. 

A gyöngeelméjüség lélektana c. cikkel kezdi 
előadásait a gyöngeelméjüek iskoláztatásáról. 
Bemutatja a kisegítő-iskolák mivoltát, ismer-
teti a bizonyos pozitív célra szolgáló vizsgálati 
módszereket, azok számszerinti eredményét, a 
gyöngeelméjüek más irányban való foglalkoz-
tatását, úgy, hogy az olvasó biztos lítmutatást 
nyer a velük való bánásmódról a tanítást és 
nevelést illetőleg. 

Itt a normális és abnormális gyermekeken 
végzett vizsgálatok eredményeiil levonja a töb-
bek közt azt az alapigazságot, hogy „milyen 
fontosságú az elemeknek lehető legcélszerűbb 
módon való oktatása, hogy minden szellemi 
munka, még a legelemibb egyszerűségű is, 
munkába, tehát időbe kerül, mely idő egyénen-
ként s a gyakorlottság foka szerint változó s 
hogy mennyire különböző munkaképességűek 
az egyes tanulók, még ha azokat tehetségük 
szerint csoportokba is foglaljuk, e csoportokon 
belül is". (Individualizálás.) 

Igen érdekes fejezete a műnek, különösen 
azoknak, akik a gyöngeelméjüek kérdésével 
még nem igen foglalkoztak, az ú. n. erkölcsi 
gyöngeség (insania morális). A buták (hülyék) 
nem képesek a társadalom cselekvő tagjaivá 
válni : extraszociálisak ; az erkölcsileg elmegyön-
gék azonban ellenségei, veszedelmes kártevői 
a társadalomnak : antiszociálisak. Kitünteti, 
hogy a büntető-törvénykönyvvel való számtalan 
összeütközésük folytán mennyire csapásai az 

I ftUMiTSi L I 
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emberiségnek, m e r t , a rosszat nem külső, de tény-
leg,belső kényszerűségből cselekszik". 

Altalános érvényességű tételeket állapít meg 
szerző a IV. fejezetben is a gyermeki elme 
védelme tárgyában. Ami pedig a normális gyer-
mek szellemi fejlődésének a szülői házban való 
elősegítését illeti, igen praktikus tanácsokat ad 
a szülőknek. Az iskolásgyermeknek szellemi 
fejlődésének elősegítése címén előadja, hogy „a 
pedagógus kiképzésekor — a legújabb időkig — 
a nevelés és oktatás tételeit nem a gyermeki 
lélek tanulmányozásából tanulta meg levonni, 
hanem legjobb esetben a teljesen kifejlődött 
emberi lélek tapasztalati lélektanával ismerke-
dett meg. Ezenfelül a pedagógia legutolsó 
időkig nem fektetett elegendő súlyt az egyéni-
ségek lélektanára. A mai tanítás tömegoktatás, 
mely voltaképen föltételezi, hogy minden gyer-
mekben meglegyen a teljesen és egyenlő gyor-
sasággal kibontakozó szellemi fejlődés lehető-
sége." Ez pedig lehetetlenség a gyermekek 
különböző tehetségeinél fogva. Más osztályo-
zási rendszert is javasol, végül a kérdésre vo-
natkozó nézeteit a következőkben foglalja össze: 
„Amíg az osztályokat a kórosan gyöngetehet-
ségűek ólomsúlyként reájuk nehezedő terhétől 
föl nem szabadítjuk, amíg azonfelül a tanulók 
számát egy-egy osztályra lényegesen le nem 
szállítjuk, addig bármily képzett tanítók mel-
lett is az individualitások tekintetbe vétele lehe-
tetlen. Mindaddig pedig mesterségesen szapo-
rítjuk a figyelmetlen, hanyag, értelmileg és 
erkölcsileg könnyen is elzüllő tanítványok 
légióját. I t t csakis kellő számú kisegítő-osztály, 
iskola és internátus a kórosan gvöngetehetsé-
gűek részére, valamint kellő számú tanintézet 
fölállítása nagyobbszámú parallel-osztályokkal 
s megfelelő tanerők képzése a rendes képes-
ségűek részére segíthet. I t t is a józan számí-
tás azt parancsolja, hogy inkább iskolákra, 
mintsem javító-intézetekre költsünk. A tanító 
ugyan nem orvosa, de igenis őre a reábízott 
gyermeki elmének. Tudnia kell, hogy butaság-
nak, rosszaságnak ne nézze azt, ami betegség, 
s hogy büntetésekkel, nem helyén alkalmazott 
szigorral elő ne mozdítsa az elme súlyosabb 
elfajulását." 

Végül szól még a züllésnek indult és billi-es r, 
tettes gyermekek védelméről s itt ismerteti 
az állami gyermekmenhelyek intézményét és a 
javító-intézetek szervezetét. 

Végére értünk e nagyszabású mű ismerte-
tésének. Lépten-nyomon látjuk a szerző vezér-
elveit kidomborodni. Mint pedagógus-orvos 
megállapítja a tényt, föltárja a helyzetet, kide-
ríti a bajt, a hibát, de menten orvosságot is 
ajánl a baj elenyésztésére, sőt utasítást is ad 
a bajnak jövőben való elhárítására s így, mint 

az emberiség igazi jóltevője, jó szolgálatot tesz: 
embertársainak. 

íme, látjuk a jövő pedagógiai fejlődésnek a 
perspektíváját. Az orvos a tanítóval karöltve-
jár a tudományok csarnokaiban, míg a fejlő-
désnek legmagasabb fokán a teljesen kiképzett 
pedagógus vezeti és intézi majd a tanítás és. 
nevelés ügyét. 

Ha azonban futó visszapillantást vetünk szer-
zőnek a gyöngeelméjüekre és az erkölcsileg 
züllött gyermekekre vonatkozó előadásaira, 
mélyen bevésődik lelkünkbe az a tudat, hogy 
a humanizmus mai korszakában az azokkal 
való foglalkozás egész életerőt, teljes életkort 
követel, hogy sorsuk javítása érdekében minél 
nagyobb szolgálatot tehessenek az e térre hi-
vatottak az emberiségnek. 

Végezetül nem fojthatunk el egy kis meg-
jegyzést. A magyar tudományosság büszke 
lehet dr. Ranschburg úrra. Igaz, hogy a tudós 
és a művész hazája az egész világ, de magyar 
tudóst nem igen engedhet el a magyar nem-
zet. Mivel a németek minden némethangzású 
nevű embert maguknak vindikálnak, ami ter-
mészetesen téves nézeten alapszik, büszkeségünk 
tudatában igen kívánatos volna, hogy dr. Ransch-
burg német nevét jó magyar névvel cserélné föL 

(Budapest.) Almási János. 

Még egyszer a népoktatás 
reformja. 

A Néptanítók Lapja 1904. évi 53. számában 
szóvá tet tük az Allgem. deutsche Lehrerzeitung 
51. számában megjelent szerkesztői üzenetet, 
amelyben azt olvastuk, hogy Schlosz kartársunk 
cáfolata ellenében a lap még egy cikket f o g 
közölni az ú j magyar népiskolai törvényjavas-
latról. Ez a cikk a német lap mult évi utolsó 
(53.) számában meg is jelent. Azt hisszük, hogy 
a magyar tanítóságot érdekelni fogja, hogy 
minő okoskodásokkal érvel egy (erdélyrészi) 
szász tanító a Berzeviczy-féle törvényjavaslat 
ellen, s mivel többször a Néptanítók Lapjárra. 
is hivatkozik, azért a következőkben ismertet-
jük a cikket: 

„A magyar képviselőházban kitört obstrukció-
miatt a föntnevezett törvényjavaslatot vissza-
vonták, de ismét a „tisztelt ház" elé fogják 
hozni, mihelyt rendezett állapotok fognak vissza-
térni. A javaslat elfogadására a többség bizto-
sítva van, mert a magyar (magyarischen) pár-
tok ujjongása mellett, kik máskülönben tel jes 
harci dühvel törnek egymásra, ez esetben 
azonban valóban megindító egyhangúságot tanú-
sítottak, terjesztette Berzeviczy közoktatásügyi 
miniszter m. é. október 20-án ezt a törvény-
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javaslatot a ház elé. Ilyen izgalmat és ilyen 
aggodalmat 1864 óta még egy törvényjavaslat 
sem keltett a nem-magyar (nichtmagyarisch) 
népek között, hiszen nemzeti kultúrájuk gyöke-
rére irányították a fejszét, mert ez a kultúra 
népiskolájával áll és bukik, amely népiskolára 
nyelvi tekintetben ismét súlyos csapást akarnak 
mérni. Bizonyára legjobban érzi ezt az erdélyi 
szász nép, a nem-magyar nemzetiségek között 
a legkisebb. E napokban tehát minden érző 
erdélyi szász szív legbensejében megremeg. Es 
mégis vannak még emberek Magyarorszá-
gon, akik azt a szomorú bátorságot tanú-
sítják, hogy a magyarság eljárását ebben a 
fontos dologban igazolni akarják, mint többek 
között Schlosz tanító úr Rimaszombatból, az 
Allgem. deutsche Lehrerzeitung 1904. évi 43. 
számában. Fölkacagna az ember, lia nem volna 
oly szomorú az a körülmény, hogy itt bebizonyí-
tani akarják, hogy nem annyira a nem-magyarok 
(Nichtmagyaren), kiket minden kíméletlenséggel 
magyarosítani akarnak, hanem a magyarság 
(Magvarentuin) forog abban a veszélyben, hogy 
nemzeti létét elveszítse. Ki nem emlékszik itt 
a farkas és a bárány meséjére? Vájjon „a né-
metség Marcheggtől a Keleti tengerig" valaha 
tett-e kísérletet arra, hogy megakadályozza 
Magyarország egész nyilvános életének, köz-
igazgatásának, törvényszékének, törvényhozási 
nyelvének stb. magyarosítását, habár a magya-
rok Magyarország lakosságának íiiég mindig 
felét sem teszik ki ? A szegény magyarok (Ma-
gyaren) ! Ok saját országukban, melyben persze 
csak az ő nyelvük és kultúrájuk emberei lak-
nak, a legnagyobb veszélyben vannak, hogy j 
germanizáltassanak! Igen, ha van ember, aki 
ezt elhiszi ! Itt nálunk bizonyára egyetlen elő-
ítélet nélküli s tárgyilagosan gondolkodó ember 
sem. ,A népiskola nem magyarosít!" állítja 
Schlosz tanító úr. Kérdezzük : mire való akkor 
ez az egész lárma a szóban forgó törvényjavas-
lattal? Hiszen ez azt rendeli el, ha törvénnyé 
lesz, hogy az ismétlő-iskola egész tanítása 
(12—15. év) magyar legyen! „A magyar nyelv 
tanulása által a gyermekek a magyar nemzet-
hez való tartozásuk tudatára hozassanak." 
Mintha az anyanyelvükben való oktatás által 
e tudatra nem jutottak volna! 

„Az állam és közigazgatása természetesen 
magyar!" Óh nem, természetellenesen az ! (Ej, 
e j! Szerk.) Az állam as legyen, ami a nép, 
amely az államot alkotja s nem valami más. 
(Tehát magyar, mert az államalkotó elem a 
magyar. Szerk.) Bábeli nyelvzavar Magyar-
országon sohasem volt és nem is lesz, erről 
csak hadd gondoskodjanak maguk a népek. 
Mit tegyenek az Alldeutschok, ezek a legjobban 
gyűlöltek Magyarországon, a Bácskában ? Épen 

az ellenkezőjét fogják ott tapasztalni annak, 
mint ahogy Schlosz úr azt előadja. Igenis, az 
öregek ott még svábul beszélnek ; de hiszen 
épen ennek akarnak véget vetni s épen az 
iskola által ! Ezeknek a sváb parasztoknak 
szándékosan küldenek oly tanítókat, kik 10 
német S2Ót sem tudnak ; ők tehát magyarul 
Lanítanak s annyira viszik a gyermekeket, hogy 
ezek végre a szüleikkel sem tudják magukat 
megértetni. 

„Magyarországon gyenge az állam, törté-
nelmi élete a hatalmi eszközök alkalmazásában a 
türelmesség és tartózkodás praxisára utalja", írja 
Schlosz űr. Nem, mindenható a magyar állam 
(der Staat Ungarn), t. i. a magyarság, és kímé-
letlen a nem-magyarokkal szemben (Ezt ugyan 
senki sem hiszi el ! Szerk.), kik egyebet sem 
akarnak, minthogy nemzeti alapon, de épen 
nem magyar alapon, fejlődjenek, ami által a 
magyarság kárt nem szenved ! És ezek a nem-
magyarok nem tiirélmességet akarnak, hanem 
jogukat kívánják anyanyelvük használatában az 
államban, egyházban és iskolában, amint azt 
évszázadokon keresztül bírták és akadálytalanul 
gyakorolták. (Senki sem akarja elvenni tőlük. 
Szerk.) 

„Magyarországon a germanizálás organikus 
processzusa még mindig erősebb, mint a magya-
rosítás kis és elégtelen eszközei, melyeket 
hellyel-közzel alkalmaznak." íme, az egyik ol-
dalon tagadják, hogy Magyarországon magya-
rosítás van s a másik oldalon beismerik. Ejnye! 
Még tovább is vitatkozzunk, Schlosz úr ? Azt 
hiszem, hogy nem. Mindazok, kik tárgyilagosan 
és pártatlanul ítélni tudnak, be fogják látni, 
hogv kettőnk közül kinek van igaza. 

Az új törvényjavaslatról írt első cikkünket 
(e lapok 38. sz.) a magyar közoktatásügyi 
minisztérium közlönye, a Néptanítók Lapja is 
hozta szószerinti fordításban, melyhez a szer-
kesztőség csak néhány ironikus, de keveset 
mondó megjegyzést tett. Mivelhogy a cikkben 
közölt tények közül egyetlen egyet sem tud 
megcáfolni, azzal segít magán, hogy állításainkat 
alaptalan lamentáeióknak nevezi. (Mi ugyan 
eleget és behatóan foglalkoztunk a törvény-
javaslattal ! Szerk.) 

Egy később megjelent cikkben a Néptanítók 
Lapja azt igyekszik bebizonyítani, hogy Magyar-
országon a nem-magvarok magyarosítása époly 
jogosult, mint a lengyelek germanizálása Pózen-
ben, habár szász részről százszor kimutatták, 
hogy a lengyeleket s az erdélyi szászokat pár-
huzamba állítani nem lehet, mivel az uttóbbiak 
törvényeken és szerződéseken alapuló elidegenít-
hetetlen jogokkal bírnak, jogokkal a német 
anyanyelvnek az államban, egyházban és iskolá-
ban való használatát illetőleg, míg a lengyelek 
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egy Poroszország által meghódított országban 
laknak, akiknek az egykori lengyel államban 
gyakorlott jogait a porosz állam sohasem is-
merte el, amint ez egykor Magyarországban a 
király és állam által az erdélyi szászokkal 
szemben megtörtént. (Tehát : status in statu ! 
Szerk.) 

A szóbanforgó törvényjavaslat a magyar 
képviselőház oktatásügyi bizottságában még 
szigoríttatott, amennyiben egy nem-magyar 
iskolában, ahol 20 magyarajkú gyermek van, 
a magyar nyelv mint tanítási nyelv alkal-
mazandó, míg az előadói javaslat itt csak 
20°/o-ot követelt. (A képviselőház közoktatás-
ügyi bizottsága még nem is tárgyalta a javas-
latot. íme, a német alaposság ! Szerk.) Sok 
szász iskola van, különösen a városokban és 
nagyobb helységekben, ahol igen könnyen 20 
magyar gyermek látszik beírottnak, amikor 
például minden zsidót és cigányt azonnal ma-
gyarnak nyilvánítanak. Megtörténhetik már 
most az, hogy a 20 magyar közül egy osz-
tályban csak egyetlen gyermek van, és mégis, 
ebnek az egynek a kedveért, minden tantárgyat 
magyarul kell tanítani. Hogy ezáltal a szász 
népiskolai tanulónak szellemi képzése és tudása 
jelentékenyen megkárosul, azt a magyar nyel-
vet illető sok évi tapasztalat alapján (1883 óta) 
bebizonyíthatjuk, mert idegen nyelven ötödrész 
annyi tudást sem lehet a gyermekekkel elsajá-
títtatni, mint mikor kizárólag anyanyelvükön 
tanítják. " 

Ezekben ismertettük az erdélyrészi szász 
tanító gyönge cikkét, melynek nem a legszebb 
vonása az, hogy a külföldön panaszolja be a 
magyar kormányt. S vájjon miért ? Mert, köte-
lességéből kifolyólag, módot akar nyújtani a 
nem-magyar ajkú magyaroknak is arra, hogy 
az állam hivatalos nyelvét elsajátítsák. A nem-
magyar ajkú nép azonban már tudatában van 
annak, hogy ez a magyar kormány kötelessége 
s örvend annak, ha fiai a magyar nyelv elsajá-
tításával a létért való küzdelemben hatalmas 
eszközt nyernek. Aki látni és hallani akar : 
láthatja és hallhatja ezt a nem-magyar ajkú 
nép lakta vidékeken. 

Csakhogy az izgatók és a külföldre szalad-
gáló vádlók se látni, se hallani nem akarnak. 

Külföldi szemle. 
Az erkölcstélen irodalom ellen. Nem hiszem, 

hogy volna e magyar földön tanító, aki a 
Néptanítók Lapja december 8.-iki számának 
2. cikkét : Kétezer könyvtár — benső, lelki 
örömmel ne olvasta volna. Hazánkban, hazánkon 
kívül is tanácskoznak, vitatkoznak affölött, 
hogy miképen lehetne a serdülő ifjúságot meg-

óvni az erkölcstelen, szívet-lelket megmételyez® 
irodalomtól. Azt már belátták mindenütt, hogy 
rendőri beavatkozással alig lehet a piszok-
irodalom terjedésének elejét venni. Nézetünk 
szerint erre csak egy mód van, az a mód, 
amelyet most hazánkban dr. Berzeviczy miniszter 
kezdeményezett, kétezernél több iskolai ifjúsági 
könyvtárnak létesítésével. Az ifjúságot kell 
ránevelni a jó olvasmányra, a szívet-lelket 
nemesítő, az elmét művelő olvasmányra s akkor 
nem fogja megkívánni a rosszat, az erkölcstelent, 
a veszedelmest. Ennek az álláspontnak helyes-
ségét belátta a Rajna melletti Kölnben ez évi 
október 5. és 6.-án tartott nemzetközi kongresszus 
is, mely az erkölcstelen irodalom ellen kifej-
tendő eljárás ügyében ülésezett. Külön előadója 
nem volt az ifjúsági olvasmányok kérdését 
illetőleg, de némely pontban ezt a kérdést is 
érintették. A kongresszus egyik tagja a követ-
kezőket mondta : „ A legtöbb faluhelyen nincse-
nek népkönyvtárak. Egy jól berendezett és jól 
vezetett iskolai könyvtár ezt a hiányt nagyrész-
ben pótolhatja. A tanító ismeri és szereti 
könyvtára könyveit. A gyermekek is megszeretik 
s a könyvek iránti szeretetet beviszik a szülői 
házba." És igaza van. A népet előbb nevelni 
keil a nemes és erkölcsös olvasmányok élve-
zetére. És ez csak az iskolai könyvtár segít-
ségével lehetséges. A német lap „Jugendschriften-
Warte" (Ifjúsági irodalom őre) azt mondja, 
hogy a kölni nemzetközi kongresszus eszméi-
ket pozitive nem mozdította elő, de örül annak 
is, hogy elveiket ott szóvá tették. — Annál 
inkább örülhetünk mi, hogy Berzeviczy miniszter 
minden kongresszus nélkül egy hatalmas lépést 
tett a cél eléréséhez. A tanítók ügyszeretetén 
fordul meg, hogy ez iskolai könyvtárak a 
szellemi és erkölcsi nemes cél mellett azt a 
hazafias célt is szolgálják, amelyre szánva 
vannak. Akkor az iskola útján fognak kiszorulni 
lassanként azok a rossz könyvek, amelyek selejtes, 
erkölcstelen tartalmuknál fogva sok kárt tesznek. 

IRODALOM. 
Megjelentek : Az Olcsó Könyvtár új fü-

zetei. E Gyulai Pál szerkesztette jeles gyűj-
temény néhány ujabb értékes füzettel gyara-
podott. Lecheit Henrik tartalmas kis essayjét 
közli az 1360 —1361. sz. A görög szobrászat-
ról, Berkovics Miklós magyaros, szakavatott 
fordításában. Bogdánfy Lajos, Manuel Jenő-
nek, a francia irodalom eme jelesének néhány 
szép költeményét fordította le költői szárnya-
lással. Ez az O. K. 1359. száma. Egy-egy 
szám ára 20 fillér. Kapható bármely könyv-
kereskedésben. — A Franklin-Társulat kiadá-
sában megjelenő, Peez Vilmostól szerkesztett 
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Ókori Lexikonnak megjelent a 37-dik és 38-
«lik, kettős, s egyszersmind utolsó füzete, mely 
á munka II-dik kötetének 73—79-dik íveit 
foglalja magában. 

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

Kinevezte: Hütter Adolf oki. tanítót a 
jászómindszenti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá és 
az igazgatói teendők ellátásával megbízta ; 
Jurka Péter oki. tanítót a visó-oroszi botgyári 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Badoszavlyevics 
Vera oki. tanítónőt a gályái közs. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Schwetz 
Vilmos, nógrádvármegyei kir. tanfelügyelőt 
Esztergom vármegyébe ; Háda József mezővári 
áll. el. isk. tanítót a belényessonkolyosi áll. el. 
isk.-hoz ; Sziklavári János jászómindszenti áll. 
el. isk. igazgató-tanítót a soroksári áll. el. O Ö 
isk.-hoz; Maar Károly pomogyi áll. el. isk. 
tanítót az oreehoviczai áll. el. isk.-hoz ; Szijártó 
György csempeszkopácsi és Zechmeister József 
újfalusi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Popescu Porfir 
kovasziezi munkaképtelen gör. kel. tanítónak 
évi 1340 K- t ; Bahéry József pohorellai r. kath. 
el. isk. tanítónak évi 960 K-t ; Stöckert Károly 
malomházai r. kath. tanítónak évi 880 K-t ; 
Tóth Nándor márialigeti pusztai el. isk. tanító-
nak évi 1280 K-t ; Jurecz Ferenc ljeszeki 
munkaképtelen r. kath. el. isk. tanítónak évi 
700 K-t; Axmann Jánosné, szül. Álmos Irén 
módosi r. kath. munkaképtelen el. isk. tanító-
nőnek évi 580 K- t ; Hadzsega János falucskai 
g. kath. el. isk. tanítónak évi 680 K-t ; Leber 
János Csákvárhoz tartozó fornapusztai el. isk. 
elaggott tanítónak évi 1100 K-t ; Petonszky 
József szabadkai munkaképtelen közs. isk. ta-
nítónak évi 1180 K-t ; Csekey Péter ráczpetrei 
munkaképtelen r. kath. el. isk. tanítónak évi 
720 K-t; Korpos Mihály nyíregyházai munka-
képtelen g. kath. el. isk. tanítónak évi 860 K-t ; 
Gábor Elizeus m.-gyerőmonostori munkaképte-
len gör. kel. tanítónak évi 540 K-t. 

Segély-, i l l . gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Gyipkó Károly aranyosi r. kath. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Ileffer Karolinának évi 
300 K-t; néh. Winkler Zsigmond soproni volt 
izr. tanító özv., szül. Schwartz Anna Nettinek 
évi 720 K-t, Ilka, Kornélia, László és Dénes 
nevű kkorú árváinak egyenként 120 K-t, együtt 
480 K-t, mindössze 1200 K- t ; néh. Vigh Fe-
renc békési nyug. r. kath. tanító özv., szül. 
Horváth Juliannának évi 524 K-t ; néh. Schidcz 
Mihály tiszaszentmiklosi nyug. r. kath. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Konrád Teréznek évi 

520 K-t ; néh. ifj. Kada József volt faeskói 
r. kath. el. isk. tanító Hona nevű kisk. árvá-
jának évi 120 K-t ; néh. Orosz Józséf mun-
kácsi áll. el. isk. tanító özv., szül. Henig Fran-
ciskának évi 720 K-t, Imre és Béla nevű kkorú 
árváknak egyenként 120, együtt 240, mindössze 
960 K- t ; néh. Mihajlovits János óbecsei gör. 
kel. szerb el. isk. tanító özv., szül. Emerity 
Katalinnak évi 630 K 40 f-t és Mária nevükkorú 
árvájának évi 105 K 06 f-t, mindössze 735 K 
46 f-t ; néh. Pernál Antal mélykúti nyug. r. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Latinovits Ju-
liannának évi 450 K- t ; néh. Burai János de-
recskei ev. ref. tanító négy kkorú árvájának 
évi 618 K 64 f- t ; néh. Viszlay György hód-
mezővásárhelyi áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Hajdú Juliannának évi 600 K- t ; néh. Schill 
Fülöp újpanáti nyugalm. közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Baumann Máriának évi 487 K-t, 
Katalin nevű kisk. árvájának pedig 81 K 16 f-t ; 
néh, László Elek bétái közs. el. isk. volt ta-
nító özv., szül Simó Honának évi 439 K-t, 
Géza és Erzsébet nevű első házasságból szüle-
tett két kkorú árvájának egyenkint 71 K 66 f-t, 
együtt 143 K 32 f-t, mindössze 573 K 32 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
F. J. A megérdemelt tiszteletdíj kiutalványo-

zására nézve az adóhivatalban keressenek föl-
világosítást. — Baráthy Mihály. Ha nem 
protestáns iskolában működik, akkor tartozik 
a tanítói földbirtok után adót fizetni. — 
„Eta." 1. Az állam az óvodai külön heti ta-
karításra nem ad külön összeget. 2. A gond-
nokság vagy iskolaszék kötelessége figyelemmel 
kísérni, hogy az óvoda a körülményekhez ké-
pest gazdasági szempontból állandóan elegendő 
tiszta-e? Ugyancsak neki kötelessége intézkedni, 
há rendkívüli teendőkről van szó. 3. Az az 
óvónő, aki állítólag 10 év alatt kizárólag a 
Frőbel féle 8 hasábbal foglalkozik, azzal is a 
játszóterem közepén, a földön, meleg szobában 
télikendővel betakarva a gyermeket, nem tel-
jesíti kötelességét. Szinte hihetetlen ez az eset. 
Ilyen dolgot az iskolafönntartónak, iskolaszék-
nek be kell jelenteni, mert ez nemcsak az 
óvónő kényelmére, hanem a növendékek testi, 
szellemi és erkölcsi kárára is történik. —-
R. E. Részint az illendőség, részint az iskola-
fönntartó hatóság iránt való figyelem kívánja, 
hogy ha ön téli estéken fölolvasásokat akar 
tartani a nép számára az iskolában, jelentse be 
ezt az iskolaszéknél. Ha olvasókört akar alapí-
tani, ennek elhelyezése iránt is az iskolafönn-
tartó hatósághoz, illetve az iskolaszékhez kell 
fordulnia, mert hiszen a helyiség, fűtés, világítás 
kérdésében az iskolafönntartó is érdekelt fél. — 



1 4 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 3 . SZÁM. 

T. A. A rendelet értelmében a tanítói lakás-
hoz egynegyed kat. hold kert is jár fizetés 
fejében, akár van benn a díjlevélben, akár 
nines. Kérje ennek a megadását vagy a meg-
felelő pénzértéket. Ha fölszólítás alapján nem 
hajlandó az iskolafönntartó ezt megadni, folya-
modjék a kir. tanf.-ség útján a közig, biz.-hoz, 
az van hivatva ilyen kérdésben eljárni. — 
Hiliczák Mihály. Dugványozásra alkalmas, 
szép vesszőket, azt hisszük, a bács-bodrog-
megyei egyesület faiskolájában, Baján is lehet 
szerezni ; ha ott nem volna, az illető tanár úr, 
aki kezeli, bizonyosan szívesen ad alkalmas 
más eímet. Esetleg forduljon Molnár F. tanító-
egyesületi elnökhöz, Bezdánban. — Ablonczy 
Sándor. Adjon be folyamodványt a földműve-
lési minisztériumhoz, ingyenes népkönyvtár 
ügyében. Természetesen igazolni kell, hogy az 
iskolafönntartó olyan szegény, hogy maga ere-
jéből ilyen könyvtár fölállítására nem képes. — 
P. J. A tanítói oklevél alapján nem számítják 
adóját kétszeresen a választók összeírásánál. — 
„Tanító." 1. Felekezeti iskolánál a lelkészt 
megilleti az iskolaszéki tagság, hivatalánál fogva. 
Ha nincs rendes plébános, akkor a helyettes 
plébános (adminisztrátor) tagja az iskolaszék-
nek. 2. Mint iskolaszéki rendes tag, a lelkész 
is jogosult az iskolák látogatására. Ha gyakori 
látogatást tesz, azt nem lehet ellenszenvnek 
minősíteni. 3. Az iskolafönntartó a káplánt is 
alkalmazhatja hittantanításra, ha ez a kötelesség 
nem a felekezeti tanítót illetné. 4. Sorozáson 
még nem volt tanító, kivételes engedély nélkül, 
nem nősülhet. Ilyen engedélyért a honvédelmi 
minisztériumhoz kell folyamodni. — L. I. 
A magániskola-tulajdonos 3-ik osztályú kere-
seti adó alá esik, és e tekintetben közte vagy 
más privát egyén között nincsen különbség. 
Az adótörvény nyiltan kimondja egyebek közt 
azt is, hogy 3-ik osztályú kereseti adó alá 
tartoznak mindazok, kik évi vagy havi fizetés-
sel, vagy tiszteletdíjjal egybe nem kötött, szel-
lemi, értelmi vagy művészi foglalkozást űznek 
(úgymint : magántanárok, magán népisk. tulaj-
donosai, magántanítók és írók, művészek, orvo-
sok, ügyvédek stb.)Megjegyezzük,hogy a gabella-
jövedelmek nem tartoznak kereseti adó alá. — 
C. K. A tanítói nyugdíj-intézeti kérvényre 
kell 1 koronás bélyeg s a mellékletekre, ha 
rajta egyébként nem volna, 30 filléres. — 
T. Ii Ha jónak látja, megpróbálhatja a folya-
modványt beadni. De mondhatjuk, hogy rend-
kívül kell takarékoskodni a gazdasági ismétlő-
iskolai kiadások megállapításánál, mert a 
költségvetésnek ez a tétele hihetetlen vagy 
előre nem látható módon igénybe vétetett 
már a fölmerült sürgető okoknál fogva. — 
V. B. A tanításszabadság elvénél fogva minden 

szülő abban az iskolában nevelteti gyermekét, 
amelyikben neki tetszik, esetleg magánúton tanít-
tatja. Korlátozzák ezt a szabadságot a helyi és isk.-
fönntartói viszonyok, például bizonyos felekezet 
önrendelkezési jogánál fogva kimondja, hogy 
minden szülő köteles az illető felekezet iskolá-
jában ennyi meg ennyi tandíjat fizetni. — 
K. A község nevét úgy kell írni, amint azt a 
a belügyminisztérium már megállapította és 
közzétette, esetleg közzé fogja tenni. A hely-
ség nevére vonatkozó megállapításokat a Nép-
tanítók Lapja is közölte. — K. K. Az iskola-
szék tudtával és engedelmével a korosabb 
ifjak is tehetnek utólagosan, magánúton vizs-
gát az elemi iskola 5—6. osztályából, esetleg 
a kir. tanfelügyelő engedelmével. Végtére is 
az életben, bizonyos kenyérkereseti ágaknál 
megkövetelik, hogy a pályázó az elemi iskolát 
teljesen elvégezze. 2. A 6. osztályú bizonyít-
vánnyal közvetetlenül nem lehet belépni a pol-
gári iskola második osztályába csak fölvételi 
vizsgálat alapján. Bármely polgári iskola 
igazgatója szívesen ad fölvilágosítást a föl-
vételi vizsgálaton követelt tudnivalókról. — 
JÓ hazafi. Ha isk.-ját államosítják és ön ellen nem 
forognak fönn gátló okok: átveszik önt is. Üresedés-
ben levő áll. isk. tanítói állásra is folyamodhatik. — 
Fölvidék. A plébános úrtól megtudhatja, 
hogy mi okból törölték a tiszteletdíjat. — 
Sóvárad. Ha külön jegyzik a hittani meg 
külön más tárgybeli mulasztásokat, akkor az 
illető hitoktató jegyezze a saját noteszéba. — 
Langa Kornél. 1. Jó lesz, ha már most beter-
jeszti a folyamodványát a korpótlékjának esedé-
kes, jövő évi kiutalásáért. 2. On maga volt az oka, 
hogy csak 1902 jan. 1-től számítva vették föl 
a nyugdíjalapba. Ez szabályszerű eljárás. — 
Érdeklődő. Senkit sem lehet kántori terhekre 
kötelezni, ha a díjleve'ének, illetve választási 
jegyzökönyvének elfogadásától ezt az illető maga 
el nem fogadta. — Peták. I. Az egyetemes 
gyűlés naplója még nem jött ki a sajtó alól. — 
Beke M. A pénzügyigazg.-hoz forduljanak, ha 
bélyegügyben leletezés miatt panaszuk van. — 
U. A. Püspökladány. Dr. Oláh Gyula: Az 
ember és az egészség c. munkája az Athenaeum 
könyvkiadóhivatálában szerezhető meg, 5 K-ért. 
— R. E. Egyházas fil lu. 1. Az if j. egyes, alapsza-
bály-mintája megjelent lapunkban is, annak idejé-
ben ; az egyet, nyomdában megszerezhetik. 2. Az 
iskolafönntartótól kell engedélyt kérni az isko-
lában való fölolvasás tartására. — Sz. I. Kecs-
kemét. Csak a rendes álláson véglegesen alkal-
mazott tanító vehető föl e nyugdíjintézetbe. — 
P. Fr. Rendek. Az egyetemre rendes hall-
gatónak csak középisk. érettségi bizonyítvány 
alapján lehet beiratkozni ; tanítói oklevél alap-
ján nem. — B. J. B. Ez az egész ügy nem 
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„A" felekezetre, hanem a kir. tanfelügyelő-
ségre, illetőleg a várm. közig, bizottságra 
tartozik. — R. J. Vilmény. Ha a díjlevélben 
is benne van s ezt az uradalom aláírta : köteles 
fizetni. Forduljon esetleg a közig, bizottsághoz. 
— Sztapári tanító. Ezen a helyen már több 
ízben megüzentük, hogy most minden kérvényre 
kell 1 K-s bélyeget tenni. Kérheti a bírság 
elengedését a pénzügyigazgatóságtól; az illetéket 
meg kell fizetni. — G. J. K.-Yiss. A 7i hold 
kert a fizetésen fölül törvény szerint megilleti ; 
ha nem adják meg, fölebbezhet a közig, bizott-
sághoz. — D. J. Bicske. A nyugdíj intézeti 
ügyek a minisztérium XI. ügyosztályába tar-
toznak. Főnöke : Klauzál G., osztálytanácsos. — 
Tóni. Állami tanító kellően megokolt esetben, 
például ha súlyos betegség fordult elő vagy 
valami elemi csapás rendkívül sújtotta, kaphat 
előleget beszámított fizetése egyharmad része 
erejéig. Ezt, a körülményekhez képest, 12 
havi vagy 20 havi részletben vonják aztán 
le a fizetéséből, a visszatérítésig ; kamatot 
nem számítanak. A közoktatásügyi minisz-
tériumhoz kell eziránt folyamodni, kellő meg-
okolással. Tehát meg kell mondani az igazat : 
mi célra szükséges a kért előleg ? — 
P. J. M. tanító azt óhajtja tudni, hogy mely 
rendeleten alapul az az intézkedés, hogy az 
oly népoktatási tanintézetek mindennapi növen-
dékeitől is szabad legyen 30 filléres jutalékot 
szedni, amely intézetek tanítói nem tartoznak az 
Országos Tanítói Nyugdíj kötelékébe? Ez esetben 
a begyült összeget az iskolafönntartó saját 
iskolája céljaira fordíthatja-e?—1893. évi már-
cius hó 18-án kelt 8.376. sz. rendelet 4-ik 
bekezdése alapján. 

KÜLÖNFÉLEK. 
— A polgári iskolák szakfelügyelete. 

Berzeviczy Albert kultuszminiszter valamennyi 
tanfelügyelőhöz körrendeletet intézett, amely-
lyel életbeléptette a polgári iskolák tanul-
mányi szakfelügyeletét. A királyi tanfelügye-
lőkre amúgy is nagy föladatot ró az elemi 
népoktatás vezetése ; ezért a kultuszminiszter 
a polgári iskolák felügyeletére külön meg-
bízást adott, egyelőre tizennégy szakférfiúnak. 
Már néhány év előtt nagyon föllendült a 
polgári iskolák ügye, amikor a gondnokságok 
és iskolaszékek laikus vezetése alól szaba-
dultak. A mostani rendelet tanulmányi szem-
pontból is hasznára lesz a polgári iskoláknak. 
Kultúrális és nemzeti fontossága mellett a 
kultuszminiszter reformintézkedése nemzetgaz-
dasági érdeket is szolgál, mert a rendelethez 
csatolt utasítás kötelességévé teszi az iskola-
látogatóknak, hogy gondjuk legyen arra, hogy 

a fölszerelés és a tanulók iskolaszerei magyar 
ipartermékek legyenek. A kultuszminiszter 
ezúttal a következőket bízta meg három évre 
a polgári iskolák felügyeletével : Boldis Ignác, 
túróczszentmártoni igazgatót a vágmenti és 
nyitrai iskolákhoz, Greizinger István, újpesti 
iskolaigazgatót a honti és barsi iskolákhoz, 
Gyöngyössy István, segesvári igazgatót a maros-
menti iskolákhoz, Killényi Endre, hosszúfalui 
igazgatót a székelyföldi iskolákhoz, Krammer 
József, kismartoni igazgatót a moson-, sopron-
és vasmegyei iskolákhoz, Mihalik Sándor, 
orsovai igazgatót a temesi és krassószörényi 
iskolákhoz, Nagy Lajos, orosházi igazgatót a 
csongrád-békési iskolákhoz, Pásthy Károly, 
kecskeméti igazgatót a pestvármegyei és szol-
noki iskolákhoz, Koleszár Lajos, bánffyhunyadi 
igazgatót a szilágyi és bihari iskolákhoz, 
Perjéssy László, seegedi igazgatót a bácskai és 
csanádi iskolákhoz, Lád Károly, budapesti 
iskolaigazgatót a budapest-környéki és a tolna-
vármegyei, pápai és kaposvári polgári iskolák-
hoz, Kovács János, pedagógiumi tanárt a hajdú-
sági iskolákhoz, Volenszky Gyula, budapesti 
tanárt az ung-beregi polgári iskolákhoz és a 
központból Kirchner Béla főigazgatót, a kul-
tuszminisztérium polgári és kereskedelmi iskolai 
ügyosztályának tagját, néhány dunántúli és fel-
vidéki város polgári iskoláihoz. A kiküldött 
iskolalátogatók egyenként mintegy 10—14 
iskolát tartoznak évenként meglátogatni. A 
többi polgári iskola ellenőrzésére még az ez 
iskolai évben újabb megbízásokat adnak ki. 

— íté let dr. Wecliselmann Ignác hagya-
téka ügyében. Néhai Wechselmann Ignác 
végrendeletileg két millió koronát hagyomá-
nyozott arra a célra, hogy annak évi kamatai-
ból fele részben keresztény, fele részben zsidó 
vallású szegény tanítók s özvegyei .élethosszig-
lan segélyt kapjanak. Az illetékkiszabási hiva-
tal ezen alapítvány után kétszázezer korona 
illetéket szabott ki. Ez ellen az alapítványt 
kezelő pesti izr. hitközség nevében dr. Fraenkl 
Sándor ügyvéd a közigazgatási bírósághoz 
panaszt adott be. A közigazgatási bíróság dr. 
Wekerle Sándor elnöklete alatt ma a panasz-
nak helyt adott és az alapítványt a követelt 
kétszázezer korona illeték fizetése alól fölmen-
tette. Ezzel harmincnyolc szegény tanító jutott 
élethossziglani segélyhez. A pályázati hirdetést 
annak idejében köz"lni fogjuk, addig fölösle-
ges a kérdezősködés. 

— Az Eötvös-alap közgyűlése. Az Eötvös-
alap (országos tanítói segélyegyesület) f. évi 
február hó 2-án, délután 5V2 órakor tartja a 
Tud. Akadémia kistermében rendes közgyűlé-
sét, melyre az Eötvös-alap minden tagját tiszte-
lettel meghívjuk. Tárgyak: 1. Elnöki bejelen-
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tések. 2. Titkári jelentés. 3. Az Eötvös-alap 
mult évi számadása és jelen évi költségvetése. 
4. A Tanítók Ferenc József Háza és a Taní-
tók Hunyadi-Háza mult évi számadása és jelen 
évi költségvetése. 5. Fölmentvények megadása. 
6. A jótéteményekre vonatkozó pályázatok 
kihirdetése. 7. Esetleges indítványok. Buda-
pest, 1905 január 16-án. Ujváry Béla elnök, 
Kapy Rezső titkár. — Az Eötvös emlékünnep 
febr. 2-án d. u. 4 órakor lesz ugyanott ; az 
emlékbeszédet dr. Márki Sándor kolozsvári 
egyet, tanár fogja tartani, alkalmi verset 
Tarcsafalvi Albert kolozsvári kartársunktól 
szavalnak. 

— „A Magyar Korona Országainak Le-
írása" címen Légrády János poroszlói tanító 
február 10.-én füzetes vállalatot indít meg, 
melynek célja: segédeszközül szolgálni a hazai 
földrajz tanításához. Erinek föladatnak úgy 
törekszik megfelelni, hogy egyrészről alkalmat 
ád a tanítónak az önképzésre, másrészről hasz-
nálható anyagot nyújt a földrajzi tanítás von-
zóbbá, érdekesebbé tételére s képeivel a szem-
léltetésre. A tudomány mai színvonalán állva 
és a legújabb adatokra támaszkodva ismerteti 
hazánk természeti, közgazdasági, közművelődési 
és politikai viszonyait általában, azután át tér 
a megyék és városok ismertetésére, szem előtt 
tartván mindenkor a tanítás érdekét, tehát 
tovább időzve a tanítás szempontjából fonto-
sabb részleteknél, de nem hanyagolva el az 
önképzés szolgálatát sem. A képek pedig nem 
annyira a munka díszéül, mint inkább a szöveg 
magyarázása céljából fogják az egyes tájakat , 
városokat és ezek nevezetesebb épületeit be-
mutatni. Ehhez kéri kartársai szellemi és 
anyagi támogatását. Nevezetesen, hogy szíves-
kedjenek saját helységük népességének nemzeti-
ségét, vallását, főfoglalkozását, határnknak ter-
mékenységét, főterményeit vele megismertetni. 
Összevonva, kisebb helységeknél az egész ráfér 
egy levelezőlapra, az ügynek pedig hasznos 
szolgálatot tesznek, amennyiben egy-egy vidék 
képének megrajzolásához igen fontos és hasz-
nálható részleteket nyújtanak. Még nagyobb 
köszönettel fog adózni azoknak, kik valamely 
nagyobb város, történelmi vagy földrajzi szem-
pontból nevezetes hely vagy vidék leírásával 
Örvendeztetik meg. Az ilyen dolgozatokat 
— amennyiben a munka terjedelme meg-
engedi — a maguk egészében, szerzőjük neve 
alatt fogja közölni. így nem egyes ember, 
hanem a hazai tanítóság munkásságának ered-
ménye lesz e mű. Az illusztrációk kiválogatá-
sában is kéri a kartársak szíves segítségét. Ha 
találnak egy-egy találó képet valamely helyről, 
figyelmeztessék őt rá. Igen jó szolgálatot tesz-
nek a látképes levelezőlapok. Ne sajnálják azt 

a néhány fillérnyi áldozatot, amibe ezeknek 
címére való küldése kerül. Kéri az an vasi 
támogatást is az előfizetések által. A mű 30 — 32 
nagy nyolcadrétű füzetben fog megjelenni. 
Havonként két 32 oldalas füzet kerül az elő-
fizetők kezébe. Előfizetési ár hat füzetre 3 K, 
egyes füzetek ára 60 f. Előfizetések és minden-
nemű megkeresések a szerkesztő és kiadó címére 
(Poroszló, Heves m.) küldendők. Hogy a nyoma-
tandó példányok számát meghatározhassa, a 
megrendeléseket folyó hó (január) 31.-ig ke'ri 
beküldeni. 

— Gazdakörök. Az ország legfelsőbb gazda-
társadalmi testületei s ezek elismert vezérei 
ismételten hangoztatták a falusi gazdakörök 
szervezésének szükséges voltát s azt, hogy a 
szövetkezetekkel kapcsolatban gazdasági olvasó-
körök létesítendők, melyek aztán a toldmíve-
lők kulturális érdekeit hasznosan munkálhat-
nák. A gazdaköri munkásságnak leghivatottabb 
vezérei a lelkészek, jegyzők, tanítók, földbir-
tokosok és gazdatisztek lehetnének, mert az 
állandó közvetlen érintkezés folytán ők tudják 
legjobban, mennyire szükséges a falu népét 
társadalmilag irányítani s mennyire kívánatos, 
hogy a falusi népélet erkölcsi és szellemi 
tekintetben tartalmasabb legyen. A Magyar 
Gazdaszövetségnek egyik első feladata a gazda-
körök szervezése s azok támogatása, kik ezen 
nemes munkásságban részt venni óhajtanak. 
Hogy a nép között élő "intelligens egyének föl-
világosítást nyerhessenek a gazdakörök fontos-
sága felől s hogy megismerkedhessenek azon 
jótékony hatással, melyet ezek a földnn'ves" 
nép erkölcsi és anyagi helyzetére gyakorolnak. 
Neskó Pál, a Magyar Gazdaszövetség titkára, 
készséggel fog erről előadást tartani minden 

oo o 
olyan megyei központon, hol az azon vidéken 
lakó lelkész, tanító, jegyző, birtokos és gazda-
tiszt urak érdeklődést mutatnak ezen kérdés 
iránt s ahol legalább 40—50 hallgató meg-
jelenése biztosíttatik. Akik tehát ilyen ingyenes 
előadás megtartását óhajtják, szíveskedjenek 
soraikkal fölkeresni Neskó Pált, a Magyar 
Gazdaszövetség titkárát (Budapest, Vas-utca 
15/a. sz.). Kívánatos természetesen az előadás 
helyének és idejének megjelölése is. 

Tartalom : A miniszterelnök a népoktatás reform-
járól. — Népoktatásunk 1903-ban. — Küzdelem az 
alkoholizmus ellen. Ember János. — Az újkor peda-
gógiája felé. Almási János. — Még egyszer a népokta-
tás reformja. — Külföldi szemle. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — Küiön-
félek. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : (iööz József dr. 

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A À V A L L Á S - Ë S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e l ap m i n d e n hé ten egyszer, csü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarország i népok ta t á s i 
intézet , teliát az összes óvodák, elemi, fe lső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - intézetek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i r án t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l l e fékes kir. tanfelügyelő által l á t t amozo t t 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együ t t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesz tősegéhez küldendők. A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós t a világosan k i i randó . 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre •"> korona, 
negyedévre '2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i rde t é sek á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i dí j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Eiryéb 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 pét i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSEG: KIADÓHIVATAL: 
IUI DA PEST, 11. h Eli . , ' lÖl tÖK-lTCA 4. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. K E ß . , ISKOLA-TÉR 3. 

ríe^iratolcat n«r*i a.<Iu.iilc vissza,. 

KerzeTiczy miniszter programja. 
Dr. Berzevcizy Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszteri , hó 21-én józsef-
városi választói előtt részletesen nyilat-
kozott a tárcája köréhe eső ügyekről, 
köztük a minket közelebbről érdeklő 
népoktatásügyi kérdésekről is. Berzevirzy  
miniszter ismét fölhasználta az alkalmat, 
hogy. mint már egy ízben tet te , ismételten 
kijelentse, hogy a népoktatás reform-
jára vonatkozó törvényjavaslatot az ú j 
országgyűlésnek is változatlanul be fogja 
terjeszteni. 

Dr. Berzeviczy miniszter beszédéből 
közöljük a népoktatásügyi kérdésekre 
vonatkozó részeket egész terjedelmükben. 

„Tárcám ügykörében - mondotta 
Berzeviczy miniszter — elsőrendű felada-
tomnak tekintvén kezdettől fogva a 
népnevelés terén szükséges reformok 
végrehajtását, az erre vonatkozólag már 
a mull országgyűlés végén benyújtott törvény-
javaslatot az új országgyűlésnek is mindjárt 
elején változatlanul be fogom nyújtani. 
(Éljenzés.) A javaslat maga eléggé 
ismeretes. Csak arra az ellenmondásra 
akarok utalni, amely abban rejlik, hogy 
egyfelől ágy tüntetik föl e javaslatot, 
mint amely ki nem elégíti a magyar, 
nemzeti érdeket s a nemzetiségeknek 
kedvez, másrészt mindig ezt a reformot 
jelölik meg azon kompenzaciónáiis ob-
jektum gyanánt, amelyet a kormány 

az örökké emlegetett s állítólag a 
románokkal megkötöt t paktum értel-
mében a nemzetiségeknek föl fog 
áldozni. (Igaz! Úgy van! Derültség.) 

A nemzetiségekkel kötö t t paktum 
vádja meg lett már mindenkép cáfolva; 
én valóban csodálatosnak találom, hogy 
egyáltalán fölmerülhetett. (Igaz ! Úgy 
van!) Csak a szenvedélyektől elhomá-
lyosított elme (ügy van! Ugy van!) 
képes befogadni oly logikát, amely úgy 
okoskodik, hogy. mivel ezeli kormány 
ellen a nemzetiségi túlzók oly harcra 
szervezkednek, aminőnek megindításától 
évtizedeken á t tar tózkodtak (Igaz! Ugy-
van!), ebből az következik, hogy t ehá t 
ez a kormány paktál a nemzetiségekkel. 
(Tetszés és helyeslés.) Nem, tisztelt 
uraim, ebből egészen más következik; 
az t. i., hogy a nemzetiségi izgatók, látván, 
mily ádáz dühhel tör magyar magyar 
ellen, látván, hogy annak a parlamen-
táris szervezetnek, mely a magyarság 
jogosult és természetes hegemóniáját, 
a magyar nemzeti eszme, a magyar 
államiság megerősítését biztosította eddig 
(Igaz! Ugy van!), annak a parlamentáris 
szervezetnek eredményes működése, hi-
tele, léte van kockán (Igaz ! Úgy van !), 
fölbátorodtak oly követelések támasz-
tására, oly irányok kitűzésére is, aminők 
eddig parlamentünkben megszólalni sem 
mertek. 
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Visszatérve a népiskolai törvényjavas-
latra, meg kell emlékeznem annak a 
tanítói fizetések szabályozására v o n a t k o z ó 
rendelkezéseiről, melyek legkevésbé ked-
vező megítélésben részesültek. (Halljuk! 
Halljuk !) Nem szabad azonban felednünk, 
hogy az ezek ellen való hangulatkeltés-
ben s a tanítók igényeinek mind feljebb 
fokozáséiban előljártak oly egyének, akik 
maguk viszonlag fényesnek mondható 
illetményekben részesülvén, e kérdés 
megoldásánál egyáltalában nincsenek 
érdekelve. Másodszor nem szabad feled-
nünk, hogy a tanítók országos gyűlése 
által formulázott igények és a törvény-
javaslatba foglalt fizetésszabályozás kö-
zötti távolság még nem bizonyíték^ 
annak, hogy ez csakugyan szűkkeblű 
(Igaz ! Ugy van !), mert hiszen kétséget 
nem szenved, hogy ha bármely szolgá-
lati ág tisztviselőit a fizetésszabályozás 
előtt gyűlésre hívták volna össze s őket 
kívánságaik formulázására hívták volna 
föl, oly kívánságokkal állottak volna elő, 
amelyeket azok, kik az állani összes 
szükségleteivel számolni kénytelenek, 
egész terjedelmükben nem teljesíthet-
nének. (Igaz! Ugy van!) 

Ezt nekik senki sem veszi rossz néven, 
de ők se vegyék ám rossz néven, ha a kor-
mány felelőssége tudatában egy bizonyos 
ponton megáll ésazt mondja: ennél tovább 
most nem mehetek. A jelenlegi kormány a f rfe-
Jcezeti és állami tanerők fizetéseinek lehető egyen-
lősítésében messzebb ment minden megelőzőnél 
(Élénk tetszés), de sajnálattal kell látnia, 
hogy ez csak még messzebbmenő köve-
teléseknek adott tápot. (Igaz ! Ugy van !) 
Azelőtt sokan követelték a népiskolaügy 
államosítását; most már nem ezt köve-
telik; most már azt követelik, hogy az 
iskola maradjon a felekezetek kezében, 
de a fizetés államosíttassék. Ezt így 
megvalósítani nem lehet ; az államnak 
garanciákat is kell követelnie az iskolától, 
amelyre pénzét költi és másrészt ott, ahol 
az állam a tanítóval nem rendelkezik, 
a tanító fizetésével is csak mint segítő 

jelenhet meg, nem veheti annak egész 
gondját magára. 

Az országos gyűlés a fizetési mini-
mumot úgy kívánta megállapítani, hogy 
az 1400 koronával kezdődjék s a közép-
iskolai tanárokéval egyenlő kétszáz ko-
ronás korpótlékokkal 2400 koronára 
emelkedjék ; tessék már most elképzelni, 
hogy mikor a jelenlegi fizetések mellet t 
nem tudjuk a jelentkező okléveles taní tó-
nők sokaságát elhelyezni, hová jutnánk, 
ha minden falusi tanítónőnek oly fize-
tést adnánk, mely végfokozatában pél-
dául az ot t helybeli plébános kongrua-
szerű illetményét 800 koronával haladná 
túl? (Derültség. Mozgás. Igaz! Úgy van!) 
Én azt hiszem, hogy a szóban forgó 
törvényjavaslat a tulajdonképen 1000 
kormára tehető minimumra nézve eltalálja 
a helyes mértéket, de azt is kétségtelen-
nek tartom, hogy idővel a tanítói állások egy 
nagy részét fog kelleni a minimálisnál nagyobb 
díjazással ellátni ; amint azonban erre a 
térre lépünk, elkerülhetetlen lesz a tanítói 
állások között kategóriákat állítani föl, mint 
ahogy az úgyszólván az egész világon 
található : kategóriákat a helyek, — neve-
zetesen a könnyebb vagy nehezebb megélhetés 
szerint — s esetleg kategóriákat a családos 
és nem családos tanítók, vagy a férfi- és 
nőtanítók szerint. 

Mi abban a tekintetben, hogy a tanító-
nőket a tanítókkal egészen egyformán 
díjazzuk s a taní tónőket férjhezmene-
telük u tán is korlátlanul megtar t juk 
állásukban, a világon a legliberálisabb 
s a nőnem iránt legelőzékenyebb álla-
mok közöt t sorakozunk. (Tetszés.) 

Nemsokára befejezhetni remélem a 
pénzügyminiszter úrra l folytatott tár-
gyalásokat a néptanítói nyugdíjtörvény 
revíziójára nézve, (Halljuk! Halljuk!) A 
revíziónak oly irányban kell megtör-
ténnie, hogy egyfelől a nyugdíjalapnak 
az utolsó matematikai mérleg tanúsága 
szerint megingott egyensúlya lielyre-
állíttassék és biztosíttassák, másrészt 
a tanítók és családjaik részére a végellátás-
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nalc lehetőleg ugyanolyan föltételei és módo-
zatai nyújtassanak, minőket az állami nyugdíj-
törvény biztosít az állami alkalmazottaknak. 
(Élénk helyeslés.) 

Az iskolai téren a már jelzett leg-
közelebbieken kívül egyéb feladatok is 
foglalkoztatnak. Igen előhaladott stá-
diumban van s már bizonyos, az egy-
éves önkéntességi joggal összefüggő 
Tíérdések végleges tisztázását igényli 
•a polgári fiúiskolák reformja. (Tetszés.) 

Az elősorolt iskolaügyi reformok 
végrehajtásának idejéig előkészíteni sze-
detném a felsőbb oktatásnak a jogi 
képzésen túlmenő rendezését is. (Hall-

juk!) I t t főleg az lebeg szemeim előtt, 
hogy Oroszország után mi vagyunk 
Európának egyetemekben legszegényebb 
•országa s hogy meg nem feledkezve 
létező egyetemeink folytonos tovább-
fejlesztéséről — mert e téren meg-
állapodás nincs — okvetlenül szüksé-
gesnek tar tom egyetemeink számának még 
legalább eggyel való szaporítását. (Helyeslés.) 
A harmadik egyetem fölállítása, melyre 
— nézetem szerint — nem távoli jövő-
ben rá kell a sornak kerülnie, szük-
ségessé fogja tenni a felsőbb oktatás 
szervezetére vonatkozó legfontosabb 
kérdésnek törvényhozási rendezését, a 
viszonyainkhoz alkalmazott egyetemi 
rendszer alapul vételével." 

— A népoktatás reformjára vonatkozó 
-törvényjavaslatért a Hevesmegyei Alt. Tanító-
egyesület melegen üdvözölte dr. Berzeviczy 
minisztert, kiemelve e törvényjavaslatnak min-
den magyar ember és minden magyar tanító 
által támogatandó hazafias célzatait. Heves-
megyei kartársaink üdvözlő iratára dr. Berze-
viczy miniszter következő levélben válaszolt: 

• „ k népiskolai közoktatási törvények módosí-
tásáról szóló törvényjavaslat-tervezet készítésé-
nél azon cél vezetett, hogy a népoktatás egy-
felől a tankötelezettség szigorú érvényesülése, 
másfelől a tanítóképzés színvonalának emelése, 
az állami felügyelet behatóbbá tétele és kiter-
jesztése által fejlesztessék, és a népoktatás a 

gyakorlati élettel összhangzásba hozassék. Má-
sik célom az volt, hogy a nemzeti szempontok 
a népoktatás minden tagozatában és az oktatás 
minden irányzatában teljesen érvényesüljenek; 
hogy a magyar nyelv elsajátítása minden hon-
polgárnak saját jól fölfogott érdekében lehe-
tővé tétessék. Mindezen célokat azon vezető 
gondolat foglalja össze, hogy a magyar nem-
zeti népoktatás éltető és vezető ereje biztosít-
tassék, hogy az egységes és a nép szellemi és 
anyagi érdekeivél összhangzó népoktatás legyen 
ama forrás, melyből Magyarország minden 
polgárának szellemi és anyagi erői fakadnak. 
Meg vagyok azonban győződve, hogy a mon-
dott törvényjavaslattal célba vett eredmények 
csak abban az esetben fognak valóban bizto-
síttatni, ha a magyar néptanítók a törvény inten-
cióit teljesen átértve és átérezve, mindig tapasz-
talt buzgalommal fognak annak végrehajtásá-
ban közremunkálkodni. Épen ezért jóleső 
megelégedést és őszinte, hazafias örömet okozott 
a Hevesmegyei Általános Tanítóegyesületnek 
hozzám intézett üdvözlő fölirata, mert ebben 
biztosítékát látom annak, hogy a hevesmegyei 
tanítóság teljes lélekkel fog a népoktatási tör-
vényjavaslat célzatainak megvalósításán közre-
munkálkodni. Fogadja ez okból a Hevesmegyei 
Általános Tanítóegyesület hazafias üdvöz-
letem és őszinte köszönetem nyilvánítását. 
Budapest, 1905. évi január hó 19-én. Ber-
zeviczy s. k." 

Fölhívás hazánk népnevelőihez. 
Hazafias magyar szívvel hívom hazánk 

tanítóságát egy nemzetsorvasztó kór 
ellen. 

Segítsék az elnökletem a l a t t álló 
József főherceg Szanatórium-Egyesületet 
a tüdővész elleni küzdelemben. 

Minden, még oly kevés fáradozás a 
humanizmusért, égbeszálló ima. Mert 
harangszónál, zsolozsmánál is szebb imád-
ság: az emberi jó te t t . 

Olyan jótet t re hívom a magyar tanító-
ságot, mely rendjüknek szolgál. Ismere-
tes, hogy a tüdővész épen a tanítói 
karból szedi legjobban áldozatait. Mennyi 
derék népnevelő már t í r j a hivatásának: 
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az iskola porában, romlott levegőjében, 
hivatása közben befészkeli magát tüde-
jébe a kór, s ha idején nem jut szana-
tóriumi kezelés alá, elpusztul. 

A József főherceg Szanatórium-Egye-
sület tavasszal fölépíti első népszanatóriumát 
s ebben a magyar tanítóságnak ágy-
alapítványt ajánlok föl a Tanítók Országos 
Bizottságának gondozása alá, ha most az 
alaptőke egy részének megszerzésé-
ben támogatnak. A támogatás módjá-
ról utalok ar ra a levélre, melyet az 
ország minden egyes tanítójához inté-
zek : kérem fölhívásomat jelentősége 
szerint teljes figyelembe venni és haza-
fias áldozatkészséggel, szeretettel fogadni, 
ísem direkt támogatást, hanem erkölcsi 
segítséget kérek. Azt kérem levelemben, 
hogy a jótékonycélú sorsjátékot, mely-
nek minden fillérje az alapot gyarapítja, 
a könnyen megszerezhető pártoló tiszt-
viselők összegyűjtésével gyarapítani szí-
veskedjenek. 

Hetven-hetvenötezer ember pusztul 
el hazánkban évente tüdővészben. A 
tüdovész pusztítása az összes elhalálo-
zások egynyolcad részét teszi ki. A tüdő-
vész egymaga kétszerannyi életet ragad 
el évente, mint az összes fertőző beteg-
ségek együttvéve. Az áldozatok átlag 
hat-nyolc éven át sínylődnek, amíg 
megváltja szenvedésüktől a halál. Állan-
dóan félmillió tehá t a tüdővészes bete-
gek száma szegény hazánkban. Ennek 
a félmillió embernek egyharmada telje-
sen munkaképtelen, kétharmada nagyon 
korlátolt munkabírással rendelkezik. Mi-
csoda sok könny,bánat okozója! Milliók-
ban mennyi veszteség! Szülők keserve, 
hitvesek zokogása, elárvult gyermekek 
kétségbeesése, óh ! semmi sem oly szív-
repesztő, mint az a nagy tragédia, melyet 
a. tüdőbetegség idéz elő. 

Szabad-e közönnyel tűrnünk, hogy 
ezt a kevés magyart is megtizedelje a 
kór, hiszen az orvosi tudomány fényes 
példákkal mu ta t j a ki, hogy igen nagy 
százalékát a tüdőbetegeknek meg lehet 

gyógyítani: ha kellő időben szanató-
riumi kezelés alá jut ta t juk. 

Ezt aka r j a a József főherceg Szana-
tórium-Egyesület. 

Ezt akar ja , a magyar tanítóság közre-
működésével. 

Nem kér ellenszolgálat nélkül : a 
tavasszal épülő alföldi szanatóriumban 
egy állandó ingyenes hely áll rendel-
kezésre azoknak a taní tóknak és család-
jaik tagijaiknak, akiket a kór megtáma-
dott. És minden ezután épülő szanató-
riumban, melynek építésére az alapszabá-
lyok köteleznek: egy-egy ágyalapítványt 
létesítünk. 

Országos, nemzetsorvasztó kór ellen 
küzdve, a magyar tanítóság a maga 
testületi érdekeit mozdítja elő, amidőn 
nem is oly nehéz társadalmi munkával 
egy-két koronás hozzájárulásra hívja a 
községében tehetősebbet. 

Áldjon meg az Isten minden nép-
nevelőt, ki fölhívásomat szívébe fogadja, 
célunk i ránt lelkesül és tanácsával, 
munkájával gyámolít ! 

Lukács György, főispán, 
a József főh. Szan.-Egyes. elnöke. 

* 

Lukács György főispán úr fölhívását 
melegen ajánljuk t. kartásainknak föl-
karolásra s meg vagyunk róla győződve, 
hogy a Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága 
támogatni fogja a főispán úr ember-
baráti egyesületét nemzetmentő munká-
jában. A tüdővész elleni védekezéssel 
már mi is foglalkoztunk s foglalkozott 
vele az utóbbi egyetemes tanítógyűlés 
is. Hisszük, reméljük, hogy a hazai 
tanítóság nemcsak viszonzásul, de e 
fontos emberbarát i ügyért magáért is 
egy szívvel-lélekkel fog eleget tenni e 
fölhívásnak. Szerkesztő. 

«D^IOe  
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Ncvcl-e a népiskola? 
A nevelés folytonosan működő szellemi erő, 

mely fejleszti, fönntartja és ápolja a civilizáció 
összekötő idegszálait. Amint Bagehot, ez a 
tudós angol nevezi: „az a folytonos erő, mely 
az emberiség életében korszakot korszakhoz 
fűz". Erő, mely a maga soha nem szűnő 
tevékenységévei alkalmassá, esetleg alkalmat-
lanná tesz úgy egyeseket, mint tömegeket, csa-
ládokat, nemzeteket, hogy hivatásukat koruk-
hoz, helyzetükhöz mérten, képességeikkel be-
töltsék. 

Nevelés nélkül nincs fejlődés, nincs élet, 
nincs civilizáció, nincs valódi műveltség, nincs 
erkölcsi fejlődés s az erkölcsi ember csak hal-
vány szín, puszta fogalom marad, a hazafias 
érzületet kozmopolitizmus, az erkölcsi fönséget 
az önzés váltja föl. Az a nép, melynek neve-
lése alárendelt kérdés, nagy eszmékért, nemzeti 
nagy ideákért harcba, tűzbe sohase megy. 

Anélkül, hogy az öröklött hajlamokról szóló 
tanok létjogát tagadnám, kifejezést adok ama 
nézetemnek, amit egyébként a tapasztalás is 
bizonyít, hogy az einher se jónak, se rossznak 
nem születik, nevelés teszi azzá, amivé lesz. 
A jó nevelés az öröklött rossz hajlamokat is 
többnyire legyőzi s erkölcsileg jó embert nevel 
a büntanyán születettből. A rossz nevelés ellen-
ben a legnemesebb hajlamokat is semmivé teszi 
s a befolyása alá került egyén, illetőleg tömeg 
romlására, veszedelmére lesz önmagának, kör-
nyezetének, hazájának s nemzetének. 

A neveiéinek melegágya <P család, virágos-
kertje az elemi (nép-) iskola, gyümölcsöző tere 
a társadalom s a nemzeti állam; kertészei a 
szülők, tanítók, tanárok, papolr, a társadalom 
és az állam minden rendű és rangú tisztviselői, 
kivétel nélkül. Ügy a családnak, valamint az 
államnak és társadalomnak megvannak a saját 
céljai, követelményei s föladatai a nevelés és 
tanítás alatti egyén, illetőleg tömeggel s a 
népiskolával szemben. Mindenik a maga szá-
mára kívánja elkészíteni a fejlődő egyént, az 
alakuló tömeget. Hozzánk csatlakozik, sőt meg-
előzi őket a sokféle jellegű egyház a maga 
elméletével, nem ritkán elfogult egyoldalúságá-
val, részt követel, részt is vesz a nevelés 
munkájában az egész civilizált világon. 

Mindnyájan a népiskolára néznek, attól vár-
nak mindent, mert — szerintük — az föltét-
lenül köteles az ő érdekeiket szolgálni. 

De hát van-e a népiskolának ennyi külön-
böző igénnyel szemben is öná'ló célja, föladata, 
hivatása ? 

Igenis van, kell lennie ! 
A családi nevelés a gyermek jövőjéről, ké-

nyelméről óhajt s akar mindenáron gondos-

kodni s a gyermek vágyait, hajlamait a leg-
kényelmesebb s legjövedelmezőbb állás felé 
irányítja. Ezt várja a népiskolától is. Hivatott-
ság, képesség, hajlam ritkán jönnek figyelembe. 
Az iskolai neveléstől a társadalom és az állam 
értelmes, hasznos tevékenységű, tanult polgáro-
kat, hazafiakat, jó adófizető individuumokat 
vár. Ezért azt egy csomó ismeretet és tudást 
tartalmazó dologgal látja el. Az egyház hit-
buzgó, adakozásra hajló, áldozatkész egyház-
tagokat követel, emiatt előír jó adag dogma-
tikus dolgot, bibliát, éneket, imát stb. A sok 
kívánalom a népiskolát lassanként egy kis 
egyetem jellegével ruházza föl. Ennyi kívá-
nalommal szemben vájjon lehet-e helyesen meg-
állapítani a népiskola valódi célját, föladatát 
máskép, mintha azt mondjuk : a népiskola első 
sorban embernevelő intézet, olyan alapvető 
munkát végez, melyre építsenek egyház, társa-
dalom, nemzet, állam. Eszményi hivatása a 
népiskolának : az erkölcsi ember, az erkölcsi 
jellem kifejlődését elősegíteni. Ezeket kívánja a 
népiskolától és pedig — szerintem — teljes 
joggal az egyetemes emberi művelődés, a civi-
lizáció, mert ezek nélkül nincs, nem is lehet 
valódi tökéletesedés. 

Tagadhatatlan, hogv a népiskola par excel-
lence nevelőintézet. így fogták föl hivatását a 
régebbi pedagógusok, ez róla ma is az általá-
not nézet, meggyőződés, noha vannak néhá-
nyan, akik az ellenkezőjét szívesen vitatnák. 

Tegyük föl a kérdést : nevel-e a népiskola ma ? 
Ha alaposan tanulmányozzuk a mai nép-

iskola helyzetét, föladatait, tevékenységének 
körét, eszközeit, ha gondos körültekintéssel 
vizsgáljuk, hogy néptanítóinkra mi minden és 
mennyi kötelesség vár, ha a népiskola valódi 
céljaira való tekintettel bírálat tárgyává tesz-
sziik tanterveinket, tankönyveinket, a népiskolák 
számára előírt tananyag mennyiségét és minő-
ségét, azok földolgozási rendszerét, ha nézzük 
néptanítóink nyomorúságos anyagi és társadalmi 
helyzetét, arra a sajnos tapasztalatra jutunk, 
hogy a mai népiskola csak részben felel meg 
nevelői föladatának. 

Nem mondható, hogy nem nevel. Nevel 
annyiban, amennyiben egyik-másik tantárgya, 
egyik-másik ténykedése önmagában is nevelő 
hatású. A történelem, földrajz, bibliai történet, 
versek, énekek, dalok, imák, az olvasmányok 
nagy része, lia azok értelmileg és érzelmileg, ' 
ethikailag jól dolgoztatnak föl, valamint a ter-
mészettudományok is nevelnek, mert nevelő 
hatásúak. Nevel annyiban is, amennyiben a 
tanító saját példaadásával hat. Ha van az 
iskolában rend, tisztaság, fegyelem, ezek által 
nevelnek fegyelemre, rendre, tisztaságra, mert 
a tanítvány szíves készséggel alkalmazkodik 
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mesteréhez, környezetéhez. De annyit, amennyit 
tôle nevelésügyi tekintetben várunk, nem tehet. 

Igen, csak részben felel meg a mai népiskola 
nevelői föladatának, mert sok tekintetben túl 
van terhelve a tudást, az ismeretet szolgáló 
dolgokkal. A jellem és szívképzés, a kedély, az 
erkölcs, az igazság- és szabadságszeretet, a köte-
lességérzet, szóval az erkölcsi ember majdnem 
háttérbe szorul. Emiatt aztán, az emberiség 
általános jobbulása szempontjából mérlegelve, 
valami szembetűnő, valami örvendetes haladás 
alig tapasztalható. Pedig rég megmondta Locke : 
„akinek hajója a túlterhelés miatt sülyed el, 
ha mindjárt arannyal és drágakövekkel van is 
megterhelve, csak a célttévesztett rendszernek 
lesz szomorú bizonysága". 

Népiskoláink ma a tudásnak, az ismeretnek 
majdnem minden ágával foglalkoznak, habár 
nem is nagyban. Nagyon is sok gondot fordí-
tanak az észre, a tudás, az ismeret sokoldali'i-
ságaira s keveset a szívre, a kedélyre, a szere-
tetre. Az értelmes, az okos ember a fő, az 
erkölcsi, a jó ember csak annak kísérője, 
pedig v hát megfordítva kellene lennie. A kor 
szelleme nagyon is Talleyrand és társainak 
hatása alatt áll ma is, kik azt mondották : 
„Kötelessége minden polgárnak tanultnak és 
fölvilágosultnak lenni!" Pedig még inkább 
kötelessége becsületes, igaz embernek lenni. 
Feledi a kor Comeniusnak ama szavait: „vi-
gyázni kell, hogy az ifjúság a tudományoktól 
tengeri betegséget ne kapjon!" Nem méltatja 
kellőképen azt sem, amit a régi rómaiak mon-
dot tak: „a társadalom alapja nem a tudomány, 
hanem az erkölcs". 

A kor anyagisága, a sivár jelen előtérbe tolja 
minden téren az ismeretet, a tudást s ennek 
nyomán népiskoláink is eltávolodnak eszményi 
föladatuktól, céljaiktól s a mindent tudni akarás 
sivár, száraz mezejére tévednek, pedig nyilván-
való, hogy mindenttudás és tudatlanság egymás-
tól csak egy hajszálnyira vannak. Plutarch azt 
mondotta: „az emberi lélek nem edény, melyet 
meg kell tölteni, hanem tűzhely, melyen lángot 
kell gyújtani11. 

Sajátságos, de igaz, hogy a népiskola, annak 
dacára, hogy — művelődési szempontból mér-
legelve — nagyon is fontos tényező, mert az 
emberiség szellemi életének első csírái belőle 
származnak, nehezen tud népszerűségre vergődni. 
Sem fönn, sem alant nem részesül megérdem-
lett figyelemben. Talán azért, mert hatása, 
hatásának értéke nem jelentkezik azonnal, talán 
azért, hogy sokat kísérleteznek vele s e kísér-
letek nem elvi vagy rendszerváltozásra, hanem 
a legtöbbször tankönyvekre, tantervi és mód-
szertani kérdésekre vonatkoznak, melyek a 
nagyközönség előtt ismeretlen dolgok. Vagy 

azért, hogy sokféle vele szemben a kívánalom 
s emiatt önálló céljával és föladatával nem tud 
teljesen kialakulni» Vagy talán azért, mert 
hatása, amiatt, hogy különböző és sokféle irány-
ban van igénybe véve, nem eléggé mélyen járó. 
Pedig nem utolsó kérdés a civilizáció mai szín-
vonalán, a társadalmi rend szempontjából mér-
legelve, hogy elég-e csak tanidtnak lenni? Azt 
hiszem, nem elég. Az igazi tudósok, bölcsek 
mindig kevesen voltak s azért mégis fejlődött,, 
fejlődik ma is a társadalmi rend, a civilizáció, 
mert voltak s vannak becsületes, jellemes, igaz 
és tevékeny emberek, kik tisztában vannak az 
emberi művelődés egyetemes és közös céljaival. 
De becsületes, igaz emberek híján megrendül 
az erkölcsi világrend, meginog s rombadől 
mindaz, amire az eddigi civilizáció helyez-
kedett. 

Ki van-e csak némileg is fejlődve általános-
ságban az erkölcsi ember ? Spencer., a tudós-
filozófus, azt mondja : „az sem bizonyos, hogy 
a bűnesetek kevesebbek a tanultak, mint a, 
tudatlanok között". „A vadtörzsek gyakran 
becsületesebbek a civilizált európainál." Anél-
kül, hogy föltétlenül aláírnám a tudós filozófus 
állításait, meggyőződésem, hogy általánosságban-
nincs, nem lehet kifejlődve, mert az iskola a mai 
viszonyok között nem nevelhet teljesen úgy, 
ahogy az erkölcsi ember alapfogalma meg-
kívánja. A kor anyagisága miatt az iskola ég-
hajlata, levegője telítve van az anyagiságot 
szolgáló dolgokkal. Ami üdeséget, elevenséget, 
kedélyessé g et, hangulatot kelt, élvezetet, örömet 
ad a gyermeknek, amivel annak jellemére, 
erkölcsére, kedélyére közcetlenül jótékonyan liatnï 
lehet, milyenek : a játék, me;e, rege, testgyakor-
lás, kirándidások, a természet közvetlen szem-
lélete stb. stb., ez idő szerint mellékszerepre 
vannak kárhoztatva. 

Ezek nyomán csak ismételhetem, hogy a 
mai népiskola csak ré.-zben felelhet meg nevelői, 
föladatának. 

(Vámosladány.) Véf/k István 
(Befejező közlemény a jövő számban.) 

A gyermekek szellemi rend-
ellenességei. 

Ha jól emlékszem, dr. Babarczi Schwartzer 
Ottó egyet, tanár foglalkozott nálunk először 
kimerítőbben a gyermek szellemi életének fejlő-
dése során megnyilatkozó szellemi hiányokról. 
Közigazgatási elmekórtan című kitűnő szak-
munkájának 73. lapján a többi között ezt 
mondja : „így p. o. fölismerjük a fölnőtt elme-
beteg egyes téveszméit, üldöztetési és nagysági 
jellegükben egyaránt, továbbá kényszereszméit. 
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kényszermozgásait, de félreismerjük a fiziolo-
gikus alapon fejlődő ugyanazon megnyilatko-
zásokat a gyermekéletben és mindannyiszor 
hajlandók vagyunk azokat a „rossz" gyermek 
teherlapjára írni, azokat a hiányos nevelésnek 
és a hiányos vezetésnek betudni és azokat 
utóvégre is az illető individuum olyan egyéni 
megnyilatkozásának tekinteni, melyeket bün-
tetni kell. Pedig, ahogy a beteget nem lehet 
büntetéssel gyógykezelni, épp oly kevéssé lehet 
a gyermeket szel'emi életének jelzett meg-
nyilatkozásai miatt, büntetéssel nevelni". 

A mindennapos esetek közé tartozik, hogy 
a tanító a gyenge tanulót a „hanyag" vagy 
„buta" jelzővel szokta illetni, pedig ezen kife-
jezésekkel, alapos megfontolás nélkül, már nem 
szokott élni a modern tanító. Ez mindenek-
előtt kutat, fürkész a gyermek testi és szellemi 
tulajdonságai után, hogy az ítéletkimondás 
előtt az élettani fölfogás színvonalára emel-
kedhessek. Erről az alapról pedig nem fogja 
a tanítványt egykönnyen hanyagnak vagy butá-
nak nevezni, mert maga is meggyőződik leg-
többször, hogy az illető tanulónak csak gyen-
gébb munkaképességű agya van, melyet neki 
kell első sorban fejleszteni. Első kötelességének 
fogja tehát tekinteni, hogy ilyen tanulóval 
sokkal többet foglalkozzék majd, mint a fejlet-
tebb agyszerkezettel megáldott tanítványokkal. 

Munkájának azonban csak azon esetben lesz 
sikere, hogyha előbb megismerkedik azzal a 
tudománnyal, mely egyrészt orvosi, másrészt 
pedig pedagógiai alapon épül föl. 

Ez rávezeti őt a gyermeki elme fejlődésé-
nek és működésének a megimerésére. Felöleli 
a gyermek szellemi életének minden jelenségeit 
és behatóan foglalkozik az iskolás gyermekek-
nél előjövő szellemi rendellenességekkel. 

A legújabb időben valóban szép haladást 
tett már a gyógypedagógiának az a része, 
mely a tanítót tájékoztatni van hivatva a 
gyermek fontosabb szellemi rendellenességei 
fölismerésében. 

Egy ilyen jeles müvet akarunk ezúttal bemu-
tatni, melynek teljes címét ideírjuk: „A gyerme-
kek gyakorlatilag fontosabb szellemi rendellenes-
ségei. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
minisztérium megbízásából szülők, pedagógusok 
és az érdeklődők részére írta : Dr. Décsi 
Károly, elmekórtani klinikai I. tanársegéd. 
Ára 1 korona. Budapest, 1904". 

E derék munka 50 lapra terjed csupán, 
azonban minden rövidsége mellett is világos 
képet nyújt a gyermeki idegrendszer beteges 
voltából eredő szellemi állapotokról. Először 
megismertet ama tényezőkkel, melyek befo-
lyással bírnak a gyermeki idegrendszer rendes 
kifejlődésére. 

Ezen tényezők elseje az átöröklés, a második 
pedig a későbbi életviszonyok hatása. Nemcsak 
az arcvonásokat, az erős vagy gyenge test-
alkatot, hanem az idegrendszer egészséges vagy 
beteges állapotát is lehet örökölni. Vannak —• 
úgymond — családok (ú. n. neuropathiás csa-
ládok), melyekben az ideggyengeség, a nehéz-
kór (epilepszia), a hisztériás idegesség az elme-
zavarok mindennaposak, generációról generá-
cióra megismétlődnek. A későbbi életviszonyok 
is útját állhatják az idegrendszer fejlődésének. 
Ha pl. a gyermek testi erejét túlságosan ki-
használják, ha a testi szükségleteit (levegő, 
világosság, étkezés, mozgás, alvás) hiányosan 
elégítik ki, ha a nevelés nem történik céltu-
datosan, mindez képes a gyermek idegrendsze-
rében károkat okozni. Az előbbieket testi, az 
utóbbiakat szellemi okoknak mondjuk. Utóbbiak 
csoportjába tartozik az utánzás is. A gyerme-
kek erre nagy hajlammal bírnak. Még beteg-
ségi tüneteket (nehézkóros, hisztériás rohamo-
kat, Vitustáncot stb.) is utánoznak, sőt a 
gyermekek által véghezvitt öngyilkosságok 
okai között többnyire az utánzási hajlam ját-
szik szerepet. A gyermekek ezen utánzási 
ösztöne magyarázza egyes ideges tüneteknek, 
különösen görcsöknek, rángásoknak iskolákban, 
internátusokban való járványszerü terjedését. 

A pszichikus okok csoportjában említést 
érdemelnek még: a gyermeket váratlanul rrö 
megijedéa heves kedélyi fölindidás, rázkódás, 
a büntetéstől vagy más egyébtől való félelem, 
aggodalom (iskolában a felelés előtt) mind 
olyan pszichikus tényezők, melyek — főként 
az amúgy is gyengébb idegrendszerü gyerme-
keknél — az agyműködésekre közömbösek 
nem lehetnek. 

Szerfölött tanulságos, amit szerző a muló és 
állandó pszichopathiás állapotok című fejezet 
alatt elmond. Minthogy az ily értelemben 
rendellenes gyermekek a képezhetőség határain 
belül vannak, az iskolákat látogatják, fontos 
a pedagógusra nézve, hogy ezen állapotokat 
— legalább főbb vonásokban — maga meg-
ismerje. 

Ugyan ki nem találkozott még közülünk 
anyás, könnyen sírásra vagy nevetésre indít-
ható gyermekkel, akit ha megsértenek, órákig 
dacol, nem eszik ? Ki ne hallott volna mái-
ijedős, félénk gyermekről, aki a szobában levő 
légy dongásától is sikoltva menekült a sza-
badba ? Ki nem látott az iskolában oly tanulót, 
akit félelem és aggodalom lepett meg a felelés 
előtt? Hány tanulót ismerhetünk, aki, midőn 
a tanító fölszólítja, szívdobogást kap, elhalvá-
nyodik, arcát hideg veríték borítja, aki nem 
tud felelni, akinek a gondolatai egészen össze-
kuszálódnak ? 
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Mily jól eshet ilyen tanulónak a tanító 
elnézése, gyengéd részvéte, segítő keze s mily 
nagy elkeseredést szülhet benne a tanítói rideg 
bánásmód ! 

Mindezek legtöbbször a psziehopatliiás karak-
ter jellemző vonásai. 

Egy másik idetartozó vonás a beteges túl-
becsülés. Ilyen egyén önmagának tetszeleg, 
midőn kötelességét- pontosan elvégzi ; szeret 
mások e70tt mindig a saját dolgairól, a saját 
egyéni tulajdonságairól beszélni, szereti a figyel-
met bármily módon a saját személyére terelni. 
Mások ismét a sértettet, a jogtalanul mellő-
zöttet, a „martir"-t adják s mindent, ami 
körülöttük történik, saját énjükkel hozzák 
összefüggésbe. Az ilyen betegesen önző hajla-
mokból fakadhat bizonyos gyermekeknél a 
túlzott ambíció, az öndícséretre, kérkedésre 
való hajlandóság, a föltűnő hangos viselkedés, 
az iskolatársak lenézése stb. ; mind oly tulajdon-
ságok, melyek a pedagógus figyelmére érde-
mesek. 

A pszichopathiás egyének fonák, különös 
magatartása, furcsa szokásai is ismeretesek. 
Ez a tulajdonság náluk ki.lön féle módon nyil-
vánul meg : a szóvirágos, cikornyás beszédben, 
a „furcsa" elvekben,-az álszenteskedő szemé-
remben stb. A túlságosan pedáns s túlzott 
rendszeretetet mutató gyermekek, akik a 
többiek gúnyolódásának vannak kitéve, több-
nyire ide tartoznak. 

Ugyancsak ide sorozhatjuk a betegei hazudo-
zási hajlamúakat, a kegyetlenkedésre, állat-
kínzásra irányuló ösztönűeket s azokat is, 
akiknél kényszer-képzetek lépnek föl s akikben 
pl. bizonyos szorongó érzés támad, mikor 
tolongásba jutnak, mikor magas helyen, hídon 
vagy pedig elhagyott helyen járnak. Hasonló 
aggodalmas érzés lepi meg azt is, akit utólag 
folyton kétkedés gyötör, vájjon tényleg bezárta-e 
maga után az ajtót, vájjon csakugyan eloltotta-e 
a lámpát, mikor a szobát elhagyta? 

A veleszületett pszichopathiás állapotok leg-
súlyosabb alakja a pszichopathiás elfajulás 
(degeneráció), melynél az elsorolt szellemi 
abnormitásokon kívül még szellemi fogyatko-
zások, a veleszületett elmegyöngeség is tarto-
zik. Ez vagy az értelmi működés terén (mint 
értelmi korlátoltság, nehézkes fölfogás, fölü-
letes ítélőképesség, hiányos képzelőtehetség), 
vagy inkább az erkölcsi téren (moral insanity) 
jelentkezik. 

A szerzett (állandó) pszichopathiás állapotok 
mindig valami ártalmak hatása alatt keletkez-
nek. A testi túlerőltetés, nélkülözések, beteg-
ségek, vérszegénység, sápkór, lázas, fertőző 
betegségek, Vitustánc stb. mind előmozdítói 
lehetnek ezen állapotnak. 

Enyhébb esetekben ez az' ideges állapot a 
következő tünetekkel jár : a gyermek bágyadt, 
nem eszik eleget, feje fáj, alvása megzavart, 
vértódulásai (kongeszciói) vannak, nagyon érzé-
keny, ingerlékeny, nyugtalan, állhatatlan » 

Súlyosabb esetekben már a túlfáradás, kime-
rülés tünetei mutatkoznak nála. A gyermek 
sápadt, lesoványodott ; étvágya, alvása rossz ; 
élénk, aggodalmas álmai vannak ; gyakran 
szédül, zörejre összerezzen, megijed; fejfájás, 
fejnyomás, szívdobogás, szorongó érzés a szív-
tájon, homályos látás, kézreszketés lép föl nála. 
Időnként kipirul vagy bő izzadás lepi el stb. 
Szellemi téren a nehézkes, lassú szellemi munka, 
gyors kifáradás, az önbizalom csökkenése, 
levertség, mindenféle félelmek és aggodalmak, 
érzékenység, ingerlékenység, nyugtalanság a 
jellemző tünetek. 

Ilyen gyermeknek kíméletre, nyugalomra, 
orvosi kezelésre van szüksége. 

A pedagógus szempontjából a szerzett pszi-
chopathiás terheltség ezen alakjai érdekesek : 

1. Az orr- és garatűrben levő túltengések. 
Ezek akadályozzák az orron keresztül való 
lélegzést s a gyermeknél bizonyos szellemi 
zavarokat okozhatnak. Ilyen gyermeknek rossz 
az arcszíne, az arckifejezése jellemző tompa 
(stupid), száját többnyire nyitva tartja stb. 

2. Az ön fertőzés (onania), mely ideges, kime-
rüléses állapotot eredményezvén, a szellemi 
életet nagyon befolyásolhatja. 

3. A súlyos betegségek (tífusz, skarlát, difte-
ria, influenza) után való esetekben föllépő 
nagyobbfokú kimerülés. 

4. A serdülés (pubertás) időszakában történ-
hető karakter változása. 

5. A gyermek szellemi ^megerőltetéséből eredő 
kimerüléses állapot. 

A tárgyalt rendellenes égek után a súlyo-
sabb pszichopathiás állapotokat, mint : az 
elmezavarokat, a búskomorságot, a dühösséget, 
a hallucinatórikus zavartságot, a tébolyodott-
ságot stb. ismerteti szerzőnk s ezekután szól 
a gyöngetehetségű gyermkekről. Ebből idézzük 
a tanítótársakat közelebbről érdeklő következő 
részt: „A gyöngetehetségű gyermekek, vagyis 
az olyanok, akik az iskolában a velük egy-
korú normális gyermekekkel lépést tartani 
nem tudnak, a normális gyermekeknél általá-
nosan használt ped igógiai eszközökkel — 
kóros elmebeli fogyatkozásuk miatt — nem 
képezhetők, hanem csakis bizonyos speciális, 
szellemi állapotuknak megfelelő módon és 
eszközökkel oktathatók. A gyöngetehetségűek-
nél tehát a szellemi fogyatkozás: 1. kóros, 
beteges eredetű; 2. veleszületett vagy az első 
években szerzett ; 3. csak egy bizonyos, kisebb 
fokot ér el, melyben a gyermek még elég jól 
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PÁLYÁZAT OK. 
Magyar kanlzsára (Bács megye) róm. kath. 

segédkántort keresek. Javadalma : havonként húsz 
korona, étkezés, lakás. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Önállóan végezni kell minden misét magyarul. Kék. 

(57- I I -2 ) 
A Gyulaváros által fönntartott tanyai iskolák 

egyikénél megüresedett tanítói állásra pályázatot hir-
detek. Ez állás javadalma : évi 800 kor., lakás, kert 
és korpótlék, melyért a tanító az ismétlő-tanköte-
leseket is köteles tanítani. A kellően fölszerelt pályá-
zati kérvények nálam január 22-ig adandók be. 
Jantsovits Emil, iskolaszéki elnök. (11—II—2) 

A torontáltordai államilag segélyezett községi 
elemi népiskolánál megürült első vegyes a) vagy az 
esetleg üresedésbe jövő második vegyes a) osztályú 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés bár-
melyik állásnál 800 (nyolcszáz) korona, havi részle-
tekben utalványozva és szabad szalmafűtés. Az első 
osztályú tanító lakása áll : két szoba, konyha, kamara, 
pince, istálló és fásszínből, a hozzátartozó fél hold 
kerttel. A második osztályú tanító lakását képezi : 
két szoba, konyha és kis konyhakert. Kötelessége leend 
a megválasztandó tanítónak a reábízandó osztály 
mindennapi tanköteleseinek s az ismétlő-tankötelesek 
egy részének a közismereti tantárgyakban való tör-
vényszabta oktatása. Pályázni szándékozó róm. kath. 
vallású, okleveles tanférfiak kellően okmányolt s 
bélyeggel ellátott kérvényüket a községi iskolaszék 
címén folyó év február hő 10-ig nyújthatják be. — 
Torontáltorda, 1905 január hó 12. Bezdáu József róm. 
kath. plébános, iskolaszéki elnök. Biczók Ferenc 
igazgató-tanító, iskolaszéki jegyző. (73—II—2) 

A szomolnüki erdőkincstári róm. kath. népisko-
lánál egyik magyar-német tannyelvű állásra 1905. 
évi február 16-ára reggel 9 órára pályázat hirdettetik. 
Javadalom : a) a magas Erdőkincstártól fizetés 387 
kor. 06 fill., irodai átalány 8 kor. 12 fill., természet-
ben és jövőben meg nem váltható 54 m3 bükkhasábfa 
házhoz szállítással, lakbér 101 kor. 12 Ml., kert-meg-
váltás 20 kor., a kántori teendők közös elvégzéseért 
biztosított 491 kor. 39 fillérnek ötödrészét, 45 m3 

kemény tűzifa az iskola fűtésére, beszállítással ; b) a 
községtől fizetés 191 kor. 06 fill., kántori járandóság 
43 kor. 68 fill., lakbér 18 kov. 42 fill., ismétlők okta-
tásáért 6 kor. 60 fill. ; c) stóla-átalány hozzávetőleg 
40 kor. ; d) ötödéves törvényes korpótlék és 400 
koronáig emelkedő ötödéves személyi fizetési pótlék, 
mely utóbbi azonban csak az erdő kincstárnál való 
5 évi szolgálat után veszi kezdetét. A zenében, de 
főleg az éneklésben való jártasság okvetlenül meg-
kívántatik, annyival is inkább, miután kántori járan-
dóságot húz úgy az erdőkincstártól, mint a községtől. 
Annak beigazolására kívánatos volna a személyes 
megjelenés, de útiköltség nem fizettetik meg. Folya-
modványok a Nagymélt. Földm. Minisztériumhoz 
címezve, nagys. Marnsinszky János c. prépost, espe-
res-plébánoshoz, mint iskolaszéki elnöktóz, Szomol-
nokra — Szepes m. — küldendők. (7(̂ —111—2) 

A szamosbőoái ev. ref. elemi népiskolai kántor-
tanítói állás lemondás folytán megüresedett. Java-
dalom : 1. Államsegély 398 K. 2. Tandíj 100 K. 3. 
10 köblös szántóföld haszonélvezete, földadót egyház 
fizeti. 4. 6 darab szarvasmarha-legeltetési jog. 5. 4 öl 
kemény tűzifa. 6. 10 köböl búza. 7. Tisztességes lakás 
kerttel, melléképületekkel. Pályázhatnak okleveles 
férfitanítók. Kötelesség: I—VI. vegyes osztály taní-
tása. Isteni tisztelet végzése, lelkész akadályoztatása 
esetén. Énekvezérség. Pályázati határidő febr. 15. 
Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények alul-
írott ev. ref. lelkész úrhoz küldendők. Szamosbecs, 
u. p. Csenger, Szatmir m. Szítha József, ref. lelkész. 

(65-11—2) 

Róm. kath. oki. tanítónő sürgősen állást keres. 
Cím : D. Karolin. Gacsály, Szatmár m. 

(14—III—3) 
A szepetneki róm. kath. iskolánál üresedésben 

levő osztálytanítói állásra január hó 24-re pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : bútorozott szobából álló lakás 
fűtéssel, 600 korona készpénz, 50 koronás havi elő-
leges részletekben. 180 kor. államsegélyből, mely a 
megválasztottnak akkor folyósíttatik, midőn azt a 
minisztérium az illető nevére átírja. Az állás azonnal 
elfoglalandó. — Kötelessége : a reábízandó minden-
napi és ismétlő-tanköteleseket oktatni és nevelni. 
Fölszerelt kérvények jan. 23-ig bezárólag alulírott-
hoz küldendők. Szepetnek (Zala m., pósta helyben), 
1905. évi január 9-én. Berkovich József plébános, 
iskolaszéki elnök. (52—11—2) 

Pályázat. Zsnta város közs. elemi iskoláinál egy 
újonnan szervezett városi tanítónői ós egy újon-
nan szervezett tanyai tanítói- állásra, esetleg előlép-
tetés folytán még egy tanyai tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Javadalmazás a városi állásnál : évi 800 
korona fizetés, 300 korona évi lakbér ; a fizetés öt évi 
működés után 1000, tíz évi működés után pedig 1200 
koronára emelkedik. Ezenkívül a törvényes ötödéves 
korpótlék. A másutt eltöltött évek a fizetés-emel-
kedésnél beszámíttatnak. A megválasztott tanerő 
köteles leend a mindennapi iskolai tanítás ellátásán 
kívül a gazd. ismétlő-iskolai tanulókat — a kézi-
munka tanítását kivéve —- külön díjazás nélkül taní-
tani. Pályázhatnak oki. tanítónők. A tanyai állás 
javadalmazása : 600 korona évi fizetés, évi 200 korona 
női kézimunka-tanítási díj, lakás, esetleg 200 korona 
évi lakbérilletmény és V* kat. hold kertilletmény. A 
fizetés, melyhez a kézimunka-tanítási díj is számítta-
tik, öt évi működés után 900, tíz évi működés után 
1000 koronára emelkedik. Ezenkívül a törvényes 
ötödéves korpótlék. A másutt eltöltött évek a fizetés-
emelkedésnél beszámíttatnak. A megválasztott tartozik 
mindenkor az iskolaszék, illetve a tantestület által 
kijelölt teljes mindennapi vegyes iskolát önállóan 
vezetni és a női kézimunka-tanításról gondoskodni és 
emellett növendékeit a gazdasági és kertészeti isme-
retekre oktatni. Pályázhatnak rk. oki. tanítók és 
tanítónők. Fölbélyegzett kérvényeket f. évi február 
hó 10-ig alulírott elnökhöz küldjék. A később érke-
zett kérvények figyelembe nem vétetnek. Zentán, 
1905. évi január hó 12-én. Érdújhelyi Menyhért, 
iskolaszéki elnök. Mezei Mihály, iskolaszéki jegyző. 

(99—1—1) 
Bana (Komárom megye) rkath. iskoláj ínál újonnan 

szervezett osztálytanítói állásra február 4-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetés : 800 korona, bútorozott szoba, 
fűtéssel. Okleveles egyének pályázhatnak. Kérvények 
az iskolaszékhez küldendők. (101—I—1) 

Baj j (Bihar megye) ev. ref. egyházközségi iskola-
szék államilag segélyezett leánytanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés : államsegéllyel együtt 800 ko-
rona pénz, lakás és kert. Oklevéllel fölszerelt pályázati 
kérvények alulírott címére (u. p. Csegőd) február hó 
5-ig intézendők. Az állás, melyre csak ev. ref. vallású 
okleveles tanítók s tanítónők pályázhatnak, február 
hó 15-én elfoglalandó. Bódogh János, ev. -ref. lelkész. 

(102-1-1) 
A gyergyóditrói (Csík megye) róm. kath. nép-

iskolánál üresedésbe jött IX. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 800 kor. fizetés, 100 kor. 
lakbér és törvényes ötödéves korpótlék. Kötelessége : 
az iskolaszék által kijelölendő osztályok vezetése, 
ismétlők oktatása és a faiskola kezelése. Kellően föl-
szerelt kérvények február 4-ig az iskolaszék címére 
küldendők. Az első hirdetés alkalmával akik pályáz-
tak, egy lev.-lapon tudassák : reflektálnak-e az állásra ? 
Takő János, iskolaszéki elnök. Barabás Rajmond, iskola-
széki jegyző. (88—1—1) 
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Diós-Jenőre kerestetik négy hóra ref. segédtanító. 
Fizetés iránt értesítést küldjön. (100—I—1) 

Aradra a kántorságban önállóan működő, erős-
hangú kántorsegédet keresek. Fizetése: 30 korona, 
mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás. Mellékjöve-
delme van. Az állás azonnal, legkésőbb február 1-én 
foglalandó el. Korom György, r. k. főkántor. 

( 84 -1 -1 ) 
A raódosl (Torontál vármegye) róm. kath. magyar-

német tannyelvű elemi népiskolánál nyugdíjazás foly-
tán üresedésbe jött tanítónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás : 940 korona törzsfizetés, negyed-
évi előleges részletekben,^. hitközség pénztárából ; 
12 korona írószer-, 10 korona lakástisztítási átalány; 
3 öl tüzelőfa, melyből az iskola is fűtendő ; szabad 
lakás : 3 szoba, konyha, kamra, faszín, padlás, pince 
és házi kert. Kötelessége : a IV—VI. osztály leány-
növendékeinek tanítása s azoknak a női kézimunká-
ban heti két órai, külön díjazás nélküli oktatása. 
Végleges megerősítés egy évi jósikerű működéstől 
föltételeztetik. Az állás március hó 1-én elfoglalandó. 
Kizárólag okleveles, róm. kath. tanítónők pályázhat-
nak. A keresetlevéllel, oklevéllel és eddigi alkalmaz-
tatásáról szóló bizonyítványokkal fölszerelt kérvények 
február hó 10-ig alulírotthoz küldendők. Módos, 
19U5. évi január hó 16-án. Rankov Lajos, plébános, 
iskolaszéki elnök. (86—II—1) 

A hódmezővásárhelyi unitárius elemi népisko-
lánál megüresedett kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás : évi egyezer korona, havi 
előleges részletekben ; minden növendéktől beírás 
címen 40 fillér ; meghatározott stóla ; korpótlék ; két-
szobás lakás, mellékhelyiségekkel ; 40 négyszögöl 
vetemény, s, egy öl tűzifa, fölvágva. Pályázati határ-
idő február 3. Megválasztott február 12-én tartozik 
beköszöntőjét megtartani; évközben el nem távozhj-
tik. Pályázhatnak unitárius vallású okleveles kántor-
tanítók. Pályázatok Balázs András lelkész címére 
küldendők, Hódmezővásárhelyre. (87 — 1 — 1) 

Bádöskúti (Sjpron megye) róm. kath. iskolához 
II. osztálytanító kerestetik. Javadalma: 200 ko.oni 
a község pénztárából, 600 korona államségély ; lakásul 
bútorozott szoba előszobával s téli fűtőanyag. Köte-
lessége: egy osztályt önállóan, az ismétlőtöket föl-
váltva tanítani, a gyermekekre a temp'ombau fel-
ügyelni és a kántortanítót szüksésr esetén helyettesíteni. 
Pálvázati határidő : február 1. Horvát nyelv ismerete 
előny. Az állás azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék. 

(89 -1 -1 ) 
Bázos községben (Temes várm.) az állandó gyer-

mekmenedékház vezető-dajkai állására pályázat hir-
dettetik. Évi fizetés 400 korona, lakás, és kert haszon-
élvezete. Okleveles óvónők előnyben részesülnek 
Határidő: január 30. Radocsxy Kálmán, felügyelő-
bizottsági elnök. (90-1 — 1! . 

Okleveles vagy képezdét végzett, segédet keresek, 
ki kántorságban végezni tud s tanítani önállóan. 
Fizetése: május végéig havonként 12 frt, teljes ellá-
tás. Állás azonnal elfoglalható. Alpár (Pest megye, 
posta, vasút helyben), Vágó Károly, kántortanító. 

( 91 -1 -1 ) 
Jó hangú kántorsegédet keresek, ki az összes kán-

tori teendőket önállóan végzi. Fizetése 450 korona és 
koszt. Lakás stb. az illető dolga. Oklevél nem szük-
séges. Tanítani nem kell. Csima Béla, róm. kath. 
főkántor, Miskolcz. (92—1—1) 

A pinkamiskel (felsőeőri járás) vármegyeileg 
fönntartott óvodánál az óvónői állásra, mely folyó 
évi február 20-án fog betöltetni, pályázatot hirdetek. 
Javadalmazás : évi 800 kor. és 240 kor. dajkatartási 
átalány, lakás, fűtés. Pályázatok képesítési és műkö-
dési bizonyítványokkal február 6-ig hozzám terjesz-
tendők be. Szombathely, 1905 január 6. Bezerédj, 
Vas vármegye alispánja. (106 — 1—1) 

Az izbistai (volt határőrvidék) községi szerb-ma-
gyar tannyelvű elemi iskolánál üresedésben levő tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen tanítói 
állomással a következő évi fizetés van egybekötve : 
800 kor. készpénz, 120 kor. tüzifaátalány, 12 kor. 
írószerátalány, szabad lakás, esetleg szabályszerű lak-
bér. Folyamodó tanítóknak a gör. kel. szerb egyházi 
kántori, teendőket is teljesítenie kell, miért 200 kor. 
jutalomdíjban részesül a helybeli gör. kel. szerb egy-
háztól. Fölhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, 
hogy a temesvármegyei közig, bizottsághoz címzendő, 
1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folya-
modványukat f. évi február hó 15-ig közvetlenül alul-
írott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Kik zenéhez 
értenek, előnyben részesülnek. Folyamodók mellékel-
jék honossági bizonyítványukat is. Temesvár, 1905. 
évi január hó 3-án. Dénes Károly, Temes vármegye 
kir. s.-tanfelügyelője. (95—I—1) 

A kétfél i (Temes megye) községi állandó mene-
dékház-vezetőnői állásra pályázat hirdettetik. Évi 
jövedelme: 560 kor. készpénz. 80 kor. dajkatartási, 
20 korona tisztogatási átalány. 12 köbméter kemény 
tüzelőfa. 8 köbméter az óvodahelyiség fűtésére, végül 
2 szobából, konyhából, kamrából álló lakás. Kérvé-
nyek január hó 31-ig Ritter János, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Kívánatos a német és szerb nyelv 
ismerete. Későn jövő vagy hiányosan fölszerelt kér-
vények figyelembe nem vétetnek. Kétfélén, 1904. évi 
december hó 6-án. Krohn Ferenc, iskolaszéki jegyző. 

(1996-1-1) 
Lébeny (Moson megye) nagyközségben a róm. 

kath. iskolánál osztálytanítói állásra pályázat nyit-
tatik. Tannyelv : magyar. Kötelezettség : egyik osz-
tályban oktatni, ismétlősöket tanítani, gyermekeket 
templomba vezetni és azokra felügyelni, az egyházi 
és kántori teendőkben segédkezni, esetleg helyette-
síteni. Jövedelem : államsegéllyel 433 korona készpénz, 
bútorozott szoba fűtéssel, takarítással ; éldmezés a 
főtanítónál, kántoriakból némi mellékjövedelem. Ok-
leveles folyamodók kérvényeiket február 5-ig az isksz. 
elnökséghez térjesszék. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Lebeny, 1005 jan. 17. (104-1—1) 

A hovnoliozi (volt határőrvidék) községi szerb-
magyar tinnyelvű elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Ezen állomás-
sal a következő javadalom van egybekötve : 1000 
korona készpénzfizetés ; l800 hold szántóföld ; 4 öl 
puha vagy 3 öl kemény hasábfa, udvarba szállítva ; 
4 öl puha vagy 3 öl kemény hasábfa tanterem fűté-
sére, iskolaudvarba szállítva ; 4 kor. 20 fill, irodaáta-
lány ; szabad lakás vagy 200 korona lakpénz. A kán-
tori teendőkért külön díjazás. Csak gör. kel. szerb 
vallású, kántori teendőkben jártas, okleveles tanítók 
pályázhatnak. Fölhívatnak pályázni óhajtó okleveles 
tanítók, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrhoz címzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, 
kellően fölszerelt folyamodványukat 1905. évi február 
15-éig Torontál vármegye közigazgatási bizottságához 
nyújtsák be. N igybec3kerek, 1905. évi január hó 10-én. 
Dr. Pacséri Károly s. k., kir. tanfelügyelő. 

(98 -1 -1 ) 
A szörcsei államilag segélyezett községi iskola 

Il-ik tanítói állomására pályázat hirdettetik. Ez állo-
mással a ref. kántori teendők végzése van összekötve. 
Javadalma : évi 800 korona a megfelelő korpótlékok-
kal, lakás és kertilletmény fejében a kántori lakás és 
mintegy 240 korona értékű kántori kepe. Teandői : 
a tanítói és kántori teendők végzése, miért is ez 
állomásra csak olyan ref. vallású egyén fog meg-
választatni, ki a kántori teendők végzésében és a 
dalárda vezetésébeni jártasságát okmánnyal igazolja. 
Folyamodási határnap január hó 31. A folyamodások 
Benedek Áron iskolaszéki elnökhöz intézendők, Szörcse, 
u. p. Kovászna. (103-1-1) 
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Kántorsegédnek ajánlkozom. Deák Antal, Kalocsa. 
(93-1-1 ) 

A békéssámsoni róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: készpénzben a hit-
községtől 540 kor., a községtől az ismétlősök tanítá-
sáért 100 korona; terményben: 60 véka búza és 40 
véka árpa ; lakása : két padlós szoba, konyha, kamra, 
istálló és házikert; egyik szoba fűtéséhez elegendő 
szalma ; temetéseknél stóla : kis halottnál 84 fillér, 
öregnél 1 kor. 68 fill., egy vers búcsúztató 40 fill. Az 
állás azonnal elfoglalandó. A pályázatok február 2-ig 
Nagy Mihály plébánoshoz küldendők. (96—I—1) 

Az alsódoniborúi (Zala m.) községi iskolánál 
üresedésben levő tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma: havi előleges részletekben fizetendő évi 
800 korona és egy szobából álló lakás, nemkülönben 
faiskola kezelésében szakértőnek 50 korona járadék. 
Oklevéllel fölszerelt kérvények f. évi január 30-ig be-
nyújtandók, mert a választás február 2-án leencl, miről 
a megválasztott tanító azonnal fog értesíttetni, hogy 
állását mikor foglalja el. (105—I—1) 

A lindenfeldi német-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandó-
ságai : 772 korona készpénzfizetés ; 24 korona értékű 
tűzifa ; 4 korona földjövedelem, tisztességes lakás. 
A magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági 
bizonyítvánnyal is fölszerelt, bélyeggel ellátott és a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
hoz címzett folyamodványok 1905 február hó 5-éig 
Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottságá-
hoz beterjesztendők. Ezen állással a római kath. 
kántori teendők végzése is van egybekötve. 

(113-1—1) 
A szebenmegyei kir. tanfelügyelői hivatal ré-

szére kerestetik egy díjnok, 60 korona fizetés mellett. 
A fizetést félhavi utólagos részletekben a ,kir. adó-
hivatal fizeti ki, kedően bélyegeit nyugtákra. Okleve-
les tanítók, tanítónők vagy óvónők, akik ezúttal 
állás nélkül vannak, előnyben részesülnek. Az ekké-
pen alkalmazott, ha a hivatalban működésével, buzgal-
mával arravalóságát igazolja, állami tanítói, tanítónői 
illetve állami kisdedóvónői kinevezéseknél előnyben 
fog részesülni és állami szolgálatba való kinevezése 
esetében napidíjas minőségben töltött szolgálata 
nyugdíjigénye megállapításánál be fog számíttatni. 
Az ezen állásra pályázóknak a magyar, német s román 
nyelvet szóval és írásban teljesen kell bírniok. A 
kérvények a szükséges okmányokkal fölszerelve 
hozzám küldendők be, legkésőbb jövő hó 15-ig. 
Nagyszeben, 1905. évi január hó 13-án. Dr. Vértesy 
Gyula, Szeben vármegye kir. tanfelügyelője. 

( 2 / h - I - l ) 
A hajdúnánási autonom orth. izr. hitközség 

iskolájánál azonnal betöltendő tanítónői állás fizetése : 
a hitközségtől 120 korona lakbér és, 400 korona, állam-
segélyből 400 korona. Kötelessége : a törvényszabta, 
tanítástárgyakon kívül német és héber írás és olvasás, 
és kézimunka. Grünbaum Marcell, elnök. 

(110—I—1) 
Zsámbok (Pest m.) róm. kath. magyar tannyelvű 

rendes férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
míg a természetbeni lakás tölépül, lakás- és kertillet-
inény címén 70 korona, községtől 600 korona, állam-
tól 130 korona, melynek 200 koronáig való kiegészí-
tése folyamatba tétetett; fűtőanyagra 20 korona. 
Kötelessége : a kijelölt osztály vezetése, szükség ese-
tén kartarsainak helyettesítése. Kellő okmányokkal 
fölszerelt kérvények február 4-ig főtiszt. Trungel János 
esperes-plebánoshoz, Kóka (Pest m.) küldendők. 

(109—t—l) 
Zsámbokra megjegyzem, hogy az adó több mint 

80 százalékát fizetők már három férfitanító mellé nőt 
óhajtanak, azért államsegélyt sem reménylek. Dr.Ében, 
iskolaszéki elnök. (119—I—1 

Szmrecsáni (Liptó megye) kath. kántortanítói 
állomásra január hó 30-ára pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : Tanítói : készpénzben 184 kor. 4 fill. ; állam-
segély 428 kor.; tandíj körülbelül 40 kor. ; természet-
ben szántóföldjei, erdeje évi jövedelme 60 kor. Kán-
tori : vallásalapból 72 kor. 4 fill. ; stóla és oflertorium 
körülbelül 20 kor. ; szabad lakás. Pályázatok Krasz-
necz József, nagybobrőczi esperes-plébánoshoz kül-
dendők. <94-1-1) 

A pándoifi (Moson megye) róm. kath. magyar-
horvát tannyelvű iskolánál egy osztálytanítói állás 
töltendő he. Fizetése : 800 kor., bútorozott szoba, 
fűtéssel. Mellékjövedelem. Kötelessége : egy osztályt 
vezetni, az ismétlőben fölváltva tanítani és kántorság-
ban segédkezni. Határidő, február 10. Az iskolaszék. 

(108-1—1) 
A horváthertelendi kántortanítói állomásra 1004. 

évi nov. 12-én hirdetett pályázat meddő maradván, 
az ugyanazon javadalmazással és föltételekkel 1905 
február 28-ig ezennel megújíttatik. (Ill—I —1) 

Jeles orgonista, ki tanítóképezdész. ajánlkozik segéd-
orgonistának, esetleg tanítónak. Cím : Mezey János, 
Budapest, IX., Ferencz-körút 41. (118 — 1—1) 

Keresek rögtön, nyilvános nevelő - intézetemhez 
II'—IV. elemi osztályok vezetésére okleveles tanítót. 
Fizetése havi 50 korona és ágyneműn kívül teljes 
ellátás. Nyugdíjjogosultsága van. Személyesen jelent-
kező előnyben. Rákospalota, Wagner Manó igaz-
gató, intézettulajdonos. (120—I—1) 

97.762,904. számhoz. Pályázat. A tanító- és 
tanítónőképző-intézeti növendékekkel betöltendő, évi 
200 koronás Bésán-féle ösztöndíjak megüresedett hét 
állására pályázat hirdettetik. Ezekre az ösztöndíj-
állásokra bármely tanító- vagy tanítőnőképző-intézet 
növendékei pályázhatnak, valláskülönbség nélkül; azon-
ban egyenl i minősítés esetében, az alapító oklevél 
rendelkezéséhez képest, a nőtanulók elsőbbséget élvez-
nek. A folyamodó keresztlevelével (születési bizonyít-
ványával), legutóbbi iskolai bizonyítványával, esetleg 
a jelen tanév első felére vonatkozó „Értesítőjével", 
szülőinek vagyoni állapotáról, ellátást igénylő test-
véreinek számáról, az esetleg már nyert ösztöndíjáról, 
segélyéről vagy egyéb kedvezményről szóló iskolai, 
illetőleg hatósági bizonyítványokkal fölszerelt és a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. .miniszterhez címzett 
folyamodványok 1905. évi február hó 15-éig az inté-
zeti igazgatósághoz, onnan pedig azonnal a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszterhez terjesztendők föl. 
A folyamodványok magyar nyelven írandók és a nem 
magyar mellékletekhez azok hiteles magyar fordítása 
is csatolandó. Hiányosan fölszerelt vagy elkésve ér-
kezett folyamodványok figyélembe nem vétetnek. 
Budapest, 1905 január hó 14-én. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől. Í3 h—I—1) 

H I R D E T É S E K . H I R D E T É S E K . 

P O L G Á R S Á N D O F 1 
orvosi mű- és kötszerésznél 

BUDAPEST, VII., Erzsébet-körűt 50. sz. 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sórvkötők, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötők, egyenestarlók, orthopaediai fűzők és járó-
gépek, valamint műláb és műkéz saját műhelyé-
ben a legpontosabban készül. (1715—X—7) 

K é p e s á r jegyzék i n g y e n és bé rmen tve . | 

— Fönti címre ügyelni tessék. — I 



84 
N É P T A N Í T Ó K JUAPJA. 4. SZÁM. 

Oki. tanítónő pusztára kerestetik. 
Teljes ellátás mellett fizetése havonta harminchat 
korona. Milhoffer Sándor, Tatárszentgyörgy. 

(97—1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(XI. bővített kiadás. 25C oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 80, díszben 50 Ullór. 11-ik könyv ingyen, 24 ol-

dalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 
(1601—XX—14) 

Oki. tanítónőt vagy óvónőt keresek, 
ki két elemi osztályos leánykámat tanítsa. Német 
nyelv, zongora lehetőleg kívántatik. Fizetése : teljes 
ellátás és havi 40 korona. Ajánlkozások Dobozra 
(Békés m.), Rossipal Józsefné címére küldendők. 

(69-1-1) 

Legújabban megje lent : 
A Földrajztanítás Vezérkönyve 
két kötetben. írta : Vaday József. A két kötet ára 
7 korona. A második kötet magában 3 kor. 80 fillér. 
A rendelések a szerzőhöz NAGYVÁRADRA intézendők. 

Nélkttlözhetlen módszertani m ű ! 
(43—IV—3) 

s bérmentve megküldjük két 
harctéri térképünket, TÍ. m. : 
Az orosz-japán liarctér átné-
zeti térképét, nagysága 56 X 49 
cm. 5 színnyomás, és Kórea 
kézi térképét a határos man-
dsuriai területekkel, nagysága 

61 X 48 cm. 6 színnyomás. 
Magyar Földrajzi Intézet, Buda-
pest, V., Rudolf-rakpart 8. szám. 

(9—III—3) 

1 kor. 00 fill, 
bolti ár helyett 

csak 60 fillért 
szíveskedjék le-
vélbélyegekben 
küldeni-

M A R X é s M E R B I 
magyar tanszergyár 

BUDAPEST, VI., Aradi-utca 60. az. 
Fizikai és kémiai tanszerek elemi, ismétlő- és tanonc-

iskolák részére. Jutányos beszerzési forrás. 
(710—XXVI-26) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. sek, t o r n a k é s z ü -

lékek és óvoda-
b e r e n d e z é s e k 

g y á r a . 
K í r á n a t r a m e g -

k ü l d i ú j o n n a n 
k i a d o t t á r j e g y -
z é k é t i n g y e n és 

b é r m e n t r e . 
( 1 4 1 5 - 2 6 - 1 7 ) 

M I L I J E N I U M - T E L E P Nagyősz. 
Szép és tartós szőlője 
csak annak lesz, aki ingyen kéri 
Magyarország legnagyobb szőlő-

iskolájának árjegyzékét, amely 
szőlőiskola állami segéllyel és állami 

felügyelet mellett létesült. 
(2059—VIII—4) 

Legolcsóbb árak! Legolcsóbb árak! 

VpC7plr jókarban levő használt harmóniumot. 
» Cù/iCa. Ajánlatok : Tokaji József, Mezőberény, kül-

dendők. (112—1—1) 

Az ország több száz gazd. ism.-iskolájában 
bevezetett K Í J J S - F t t Ö P - C S A T H - f é l e 
gazd . i s m é t l ő - o l v a s ó k ö u y v ü n k e t 
(bolti ár 1 K) 10 példányon felüli rendelésnél 
példányát tanítóknak és iskoláknak netto 
80 fillérért számítjuk. (72—III—2) 

I N G U S Z I. És FIA könyv-
= kiadóhivatala A R A D . — 

Maradandó becsű magyar zene. 
I. A magyar zene ereklyéi. 

Boka, Bihari, Csermák, Czinka Panna, Lavotta, 
Egressy, Rózsavölgyi, Szerdahelyi remekművei. 

II. Kurucdalok teljes gyűjteménye, 
a Rákóci-kor zene virágainak (köztük az Ocskay 

Brigadéros összes zeneszámai). 
III . Szabadságharc dalai s indulóinak 

legteljesebb gyűjteménye. 
a) Ezek mindegyikét külön-külön zongorára át-

írta: Huber S., ára kötetenként à 6 kor. 
b) Külön-külön hegedűre átírta: Bloch József, 

ára kötetenként à 4 kor. (A hegedü-átiratok a 
zongora-kiadásokhoz lígy alkalmazkodnak, hogy 
azzal kíséretben játszhatók). 

c) Külön-külön Cimbalomra, átírta : Allaga G., 
ára kötetenként à 4 kor. (1793—X—6) 

E három (I., II., III.) kötet a hazafias és gyújtó 
hatású dalok „hármaskönyve". 

Hazafias ünnepélyekre: 
BLOCH J. vonósnégyesei. 1. Bercsényi nótája. 

2. Requiem Bihari fia halálára. 3. Hadik óbester. 
4. Bihari kesergője. 5. Boka kesergője. 6. Czinka 
Panna. 7. Szerenád a Tiszaház előtt. Ára vezér-
könyv szólamokkal együtt darabonkéntàl K GO f. 

A legújabb és legszebb 101 magyar népdal. 
Cigányos modorban zongorára 

átírta Huber Sándor . . . . Ára 3 kor. netto 
Hegedűre átírta Bloch József „ 3 „ „ 
Második hegedűre átírta Bloch J . „ 3 „ „ 
A hegedű-átiratok a zongorakiadással kíséretben 

játszhatók. 
Cimbalomra átírta Aliaga Géza. Ára 4 kor. netto. 

Ürmöknek nélkülözhetetlen : 
1. KUGLER : Nagy, legteljesebb házi cukrászata. 

I. rész. Cukrászat. II. Tészták könyve. III. Be-
főzések. IV. Italok ós fagylaltok. Kötve 6 K. 

2. KUGLER : Legújabb szakácskönyve és rövid 
házicukrászat ára kötve 6 K. 

E O Z S N Y A I K Á R O L Y 
könyv-, zeneműkereskedése és antikváriuma 

Budapest, IV. ker., Múzeum körút 15. sz. 
SS1" Bárki által h irdetet t könyv- vagy 
zenemű nálam j u t á n y o s á n és azonnal 

kapható. 
93 Könyv- és zenemű-árjegyzékek ingyen. » 

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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képezhető, de oktatásához speciális pedagógiai 
módszerek szükségesek. 

A gyönge tehetség ezen meghatározásából 
önként következik, hogy nem tartozhatik ide: 
1. az egyszerű, nem beteges okból származó 
szellemi korlátoltság; 2. a gyermeknek egyéb 
okból (rossz, erkölcstelen nevelés, az iskolák 
hanyag látogatása, a gyermek teljes elhanya-
golása) származó „ visszamaradóttsága" ; 3. egyes 
érzékszervi működések kieséséből eredő (vakság, 
süketség, süketnémaság) szellemi fogyatkozá-
sok, melyek egészen speciális elbírálás és kezelés 
alá esnek ; 4. a kóros elmebeli fogyatkozás 
súlyosabb fokai (idiotizmus). 

Á „gyönge tehetség" okait illetőleg a vele-
született és szerzett pszichopathiás á lapotoknál 
fölhozottakra utalhatok. Eanschbitrg tapasz-
talatai szerint leggyakrabban a szülők szifilise, 
alkoholizmusa, vérrokonsága, neuropatliiás vagy 
pszichopathiás terheltség, koraszülöttség, angol-
kó-, fertőző betegségek, epilepszia, az ideg-
rendszer organikus megbetegedései, koponya-
sérülések szerepelnek kórok gyanánt. Hertoghe 
szerint az ily gyermekek között sok van, 
akiknél a testi és szellemi fejlődés lassúsága 
a pajzsmirigy működésének csökkenésével függ 
össze. 

A testi tünetek közül Hanselibarg különösen 
kiemeli az angolkóros testalkatot. : késő fogzást, 
csont elgörbüléseket ; a gyermek késen tanul 
járni, beszélni. A hereditás testi stigmái elég 
gyakoriak. Ezek közül lianschbnrg leggyakrab-
ban a következőket találta : odanőtt fülcimpa, 
rendellenes helyzetű és alakú fülkagylók, ren-
detlen fogazat, szabálytalan koponya ; számos 
esetben szabálytalan alakú pupillákat, kancsal-
ságot, nagyfokú túllátást, a karok túlságos 
hosszúságát (midőn a kifeszített karok víz-
szintes hossza a test hosszát jóval fölülmúlja) 
tapasztalta. Gyakori a gyöngetehetségüek köz.t 
a vézna, alacsony testalkatú, a nagyothalló, 
rosszullátó. 

A szellemi tünetek közül az értelmi és 
erkölcsi körben olyanféle fogyatkozások talál-
hatók, mint ezt már a veleszületett pszicho-
pathiás degenerációnál jeleztem. Az ilyen 
gyermek későn tanul meg járni, beszélni ; a 
játéknál nem mutat ja azt az ügyességet, lalá-
íékonyságot, amit a rendes gyermek. Ltgföl-
tünőbb azonban az ép és gyöngetehetségű 
gyermek közti különbség az isk'Iában, ahol 
fejletlen agyveleje a nagyobb idényeknek meg-
felelni nein képes. Figyelmét, érdeklődését 
semmi sem tudja hosszabb időre lekötni ; az 
iskolában közömbösen bámul maga elé, a taní-
tás nem érdekli: a tanultak n.egértése hiányos, 
tökéletlen, nem tudja elméleti ismereteit a 
gyakorlatban alkalmazni. Ügyetlensége miatt 

a többi gyermekek nevetik, gúnyolják ; a tanító 
büntetésből az utolsó padba ülteti. Gyakoriak 
a beszédhibák (selypítés, dadogás, hebégés stb.). 
Gyakran már igen korán erkölcsi fogyatkozá-
sok, kóros hajlamok és ösztönök jelentkeznek 
és olyféle önző, makacs, mások iránt kímé-
letlen karakter fejlődik ki, mint ezt a vele-
született pszichopathiás degenerációnál már 
részleteztem. 

A gyönge tehetség idejekorán való fölisme-
rése s megfelelő kezelése nem mindig könnyű 
dolog. A gyermek hiányos szellemi fejlődését 
és beteges hajlamait a gyermekük iránt elfo-
gult szülők csak ritkán hajlandók betegesnek 
tekinteni s így a szellemi fogyatkozás többnyire 
csak az iskolában válik nyilvánvalóvá. A fogyat-
kozás okainak, természetének és fokának meg-
állapításához nagy szakértelem szük-éges, ezért 
minden egyes esetben szükséges az erre gyanús 
gyermek beható orvosi megvizsgálása". 

Végül szerző a iíiggelékben az érzéks/.ervi O Oo 
fogyatkozásban és beszédhibákban szenvedő 
gyermekekről értekezik világosan és tanulsá-
gosan. 

Ezzel a bővebb ismertetéssel föl akartuk hívni 
t. kartársaink figyelmét erre a jeles munkára, 
melyet el kellene olvasnia minden tanítónak, 
aki növendékei testi és szellemi tulajdonságait 
alaposan ismerni akarja. Pedig a gyermek 
egész lényét jól kell ismernie a tanítónak, 
mert enélkül lehetetlen neki a fiziológiai föl-
fogás színvonalára emelkedni s lehetetlen neki 
kifogástalan tanítói és nevelői munkát végezni. 
Szer ezze meg magt ának ezt a füzetet ulen 
tanító, vagy okvetetlenül szereztesse azt meg 
az iskolai könyvtár részére. 

(Bu lapestJ Srctvizer Lajos. 

Két külföldi szakfolyóirat rólunk. 
Nem tagadható, hogy a külföldi sajtó utóbbi 

időben már behatóbban, elfogultság nélkül s  
nagyobb jóakarattal és méltányossággal fog-
lalkozik kultúrális viszonyainkkal, mint annak-
előtte. Igazában véve örömünkre is szolgál, 
hogy a külföld figyelme fokozottabb mértékben 
fordul Magyarország felé, mert sajnos, gyakran 
kellett tapasztalnunk, hogy a külföldön vagy 
nem ismernek, vagy félreismernek bennünket. 

Most egyszerre két előkelő s az -gesz mű-
velt kontinensen nagy elterjedtségnek örvendő 
német szakfolyóirat emlékszik meg dicsérettel 
Magyarországról. Az egyik : a Stuttgartban 
megjelenő 1'ädagogisclie Monatshelte, mely 
több hasábon nagy elismerés-el ismerteti dr. 
Berzeviczy Albert közoktatásügyi miniszterünk-
nek az Ifjúsági könyvtárak szervezése ügyében 
kifejtett nagyfontosságú és nemes akcióját. 
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Érdemesnek tartjuk e cikket egész terjedelmé-
ben olvasóinkkal közölni. 

„A madarat a tolláról, az embert a barát-
járól s a történelmi nemzet egyéniségét irodal-
máról és könyvtárairól lehet megismerni. Mutasd 
meg nekem könyveidet, amelyeket szeretsz s 
amelyekben gyönyörködöl és megmondom neked, 
hogy ki vagy. S mondd meg nekem, hogy vala-
mely országban hány könyv kél el évenként s 
hány nyilvános könyvtárt forgat a nép : ez 
adatok fejében viszont meg lehet állapítani az 
illető országnak kulturális szükségletét, művelt-
ségének mértékét és színvonalát. 

A könyv a legkedvesebb, a legmeghittebb és 
a leghívebb jóbarát s jellemző nemcsak az író-
jára, hanem a kedvelőjére nézve is. Minden pilla-
natban rendelkezésünkre áll s jótékonyan föl-
tár ja kincseit. Őszinte, nyilt, igaz. Nem árulja 
el örömünket, ábrándjainkat ; földerít, köny-
nyekre fakaszt és fölszárítja könnyeinket, lelkünk 
szükséglete szerint. Mindig bizalommal fordul-
hatunk hozzá. Megcsalódhatunk a könyvben, 
mielőtt elolvastuk, de ha végigmentünk rajta, 
nem csalódhatunk benne többé soha. Meg-
ismertük egészen, holott az embert sohasem 
lehet teljesen kiismerni s gyakran épp legjobb 
barátunk részéről éri szívünket a legkeserűbb 
csalódás. 

S a könyv ezer oktatást, hasznos útmutatást, 
bölcs élettapasztalást, jóleső igazságot és le-
szűrt tanulságot foglal magában. Ha gyönyörű-
séget keresünk, azt is megtaláljuk a könyvben, 
amelyet fölséges elmék : a költők vagy a 
tudósok írtak. S ha tudásra és ismeretre szoru-
lunk, amelyet az életben értékesíteni akarunk, 
azt is megtaláljuk ennek vagy annak a könyv-
nek lapjain ; csak ki kell keresni, csak ki kell 
nyujtanunk érte a kezünket. A könyv a min-
denség tükre, amelyben meg lehet látni mind-
azt, amit a teremtő erő alkotott a földön, a 
világ teremtésétől kezdve mind napjainkig. A 
világ egy nyitott könyv, amelyben az írott és 
nyomatott könyv játssza az útmutató szerepét. 
Az iskola az a vezető, aki megkönnyíti a könyv 
megértését s a könyv révén a világ helyes 
megismerését. S ezen eszmétől lelkesítve s vezé-
reltetve, a magyar nemzeti műveltségnek ez-
időszerint való legfőbb őre: dr. Berzeviczy 
Albert kultuszminiszter, ki maga is kiváló szép-
író és finom megértője a könyv értékének, 
szeretetből a könyv iránt és bölcs gondoskodás-
ból a nemzeti kultúra fejlődése iránt, nagy-
fontosságú rendeletet bocsájtott ki, amelyben 
az ifjúsági könyvtár közhasznú intézményét az 
összes állami és az állammal szorosabban kap-
csolatos községi népiskoláknál rendszeresítette. 

Évtizedek mulasztását hozta helyre dr. Berze-
viczy Albert közoktatásügyi miniszter ezzel a 

rendeletével. Pár év alatt száz és száz új könyv-
tár fog ily módon Magyarországon létesülni s. 
egyszerre három irányban szervez a közoktatás-
ügyi kormány könyvtárakat : 1. A tanfelügyelő-
ségek útján a népiskolai ifjúsági könyvtárakat. 
2. A „Múzeumok és könyvtárak országos ta-
nácsa" útján nép- és vándorkönyvtárakat. 3. Az. 
„Országos főfelügyelőség" útján tudományos 
könyvtárakat. A szervező testületek a könyv-
tárak mind a három fajának terjesztésén, a 
közoktatásügyi minisztérium felügyelete alatt,, 
kiváló szakértők bevonásával lelkesen dolgoznak 
s nap nap mellett folyik a csöndes kulturális 
munka, melynek célja, hogy az ország egész 
területét különböző fajtájú könyvtárakkal sűrűn 
behálózza. Ez a korszakalkotó munka, mely 
dr. Berzeviczy Albert kultuszminiszter nevéhez 
fűződik, pár évtized alatt újjá fogja teremteni 
a nemzetet. 

Hogy dr. Berzeviczy Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a népiskolai ifjúsági 
könyvtárak szervezésénél mily eljárást követ r 
a következőkben jelezzük. Mindenekelőtt fölül-
vizsgálta s jóváhagyta a „Népiskolai Ifjúsági 
Könyvtárakat Intéző Bizottságnak" az elemi 
népiskolai ifjúsági könyvtárak részére megálla-
pított alkalmas könyvek jegyzékét. Aki köz-
oktatásügyi miniszterünk nemes lelkületét is-
meri, jól tudja, hogy ez eljárásánál a száraz 
bürokratizmusnak nyoma sem volt s dr. Berze-
viczy az ügyet inkább ethikai szempontból 
fogta föl s az ifjúsági iratok megválasztásánál 
ifjúságiink szellemének megnemesítését és a. 
gyakorlati élet követelményeit tartotta szem 
előtt. A miniszteri rendelet tehát minden 
népiskola számára saját ifjúsági könyvtárt 
követel s megengedi, hogy ahol az ifjúsági 
könyvtárak fölállítására, az erre vonatkozó be-
iratási díjak oly csekély összegre rúgnak, hogy 
egyáltalában nem elégségesek a könyvtáralapí-
tás és gyarapítás céljaira, az ifjúsági könyvtár 
költségei az iskola költségvetésébe beállíttas-
sanak. Sőt ahol még ily módon sem volnának 
az ifjúsági könyvtárak megvalósíthatók, a mi-
niszter állami segítséggel akarja azokat léte-
síteni. De a miniszter nem állott meg a 
félúton ; a könyvkiadóknál olcsó árakat, ked-
vezményes fizetési föltételeket eszközölt ki s a 
változó, azaz a növekedő szellemi szükséglet 
szerint három könyvtártípust állapított meg. 
Követeli, hogy az ifjúsági könyvtárak, ott, hol 
az anyagiak többet meg nem engednek, 72 
kötejj könyvvel kezdődjenek s fokozatosan 254 
kötetre fejlődjenek, melyeknek beszerzési ára 
nem egészen 500 koronára rúg. Minthogy 
6 évre terjedő részlettörlesztésről gondoskodva 
van, a beszerzési költségek is a minimumra 
vannak redukálva. Napilapjaink és szaklapjaink, 
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nemkülönben az összes politikai pártok köz-
lönyei a legnagyobb dicsérettel és elismeréssel 
halmozták el dr. Berzeviczy Albert kultusz-
minisztert legújabb és fölötte üdvös rendelete 
alkalmából ; nemkülönben a magyar néptanító-
ság is s mindazok, kik közelebbi viszonyban 
vannak a gyei mekneveléssel és oktatással, lelke-
sült örömmel üdvözölték a magyar közoktatás-
ügyi miniszter nemes intencióját." 

A második külföldi folyóirat, mely mostaná-
ban nagy jóindulattal viseltetik hazánk iránt s 
figyelemreméltó cikkeket közölt Magyarország-
ról: a bécsi Eos, negyedévi gyógypedagógiai 
szakközlöny, mely az előnyösen ismert Pichler-
féle pedagógiai könyvkiadóhivatalban mult évi 
október hóban indult meg. A magas nivójú 
lap szerkesztői : dr. Brunner Mór, dr. Kren-
berger S., Mell Sándor és dr. Schlöss Henrik, 
a gyógypedagógia terén elismert szaktekin-
télyek. Az Eos nemzetközi szakközlönye óhajt 
lenni az abnormis gyermekek képzésének és 
nevelésének s figyelemmel kíséri az összes 
kultúrállamok e téren való működését s ered-
ményeit. A lap magyarországi képviselője dr. 
Nárni Szubó Sándor vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszteri osztálytanácsos, a magyar-
országi gyógypedagógiai intézetek felügyelője, 
ki az első számban nagy tudással és meleg 
szeretettel ismerteti a magyar állam gondos-
kodását az abnormis gyermekekről. 

A magyar gyógypedagógiai intézeteket s a 
gyógypedagógiai tanítóképzést pedig e sorok 
írója ismertette ugyanabban a számban, ftosz-
szabb cikkben. Akik a gyógypedagógia iránt 
érdeklődnek, nagy haszonnal olvashatják az 
Eos-1. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Elemi népiskolai magyarnyclvi 
föladatok példatára. 

Ezeket a föladatokat a • tanulók a nyelvtan i 
órákban írják. Lemásolás nincs. Az évközben 
írt föladatlapok összegyűjtve, vizsgálatkor az 
asztalra kerülnek. 

Főelv természetesen az, hogy föladatot nem 
íratunk elégséges előkészítés nélkül. További 
követelésünk az, hogy a gyermek értelmi foko-
zatához mért és érdekes legyen a föladat tar-

. talma. Legyen ez gondolkodásra kényszerítő, 
de egyúttal lehetőleg egymáshoz tartozó fogal-
mak alapján megoldható. 

A föladatok kivitelének módja a következő : 
a) Minden föladatot ismét lemásoltatjuk 

vagy lediktáljuk. 
b) A „Munkálat", „Dolgozat", „Kidolgozás", 

„Megoldás" vagy a tanulónak bármily más 

néven nevezhető tulajdonképen i munkáját meg-
könnyítjük, előkészítjük: megbeszéléssel, amely 
kiterjed a föladat alakjára, tartalmára, te r je -
delmére. 

c) Alsó fokon egyes szók helyesírása a meg-
beszélés legfontosabb tárgya abból a szempont-
ból, hogy mely hangzó hosszú vagy rövid a 
a szóban ; mely szóban hangzik kettőztetés ; 
bevégzett mondani való után mi az írásjel. 

d) A III. és felsőbb osztályokban hozzászok-
tatjuk a tanulókat, hogy már most nocsak 
hangzás után vegyék észre a helyesírási elté-
réseket, hanem kutassák, mely szó miből ered ? 
(Szaladj, ebből : szalad.) 

e) IV. és felsőbb osztályokban kívánjuk m e g 
a tanulóktól, hogy ügyeljenek fogalmazásuk 
közben az aki, ami, amely névmásokra, a liogy, 
de, hanem, mégis stb. kötőszókra, mert ezek 
előtt megszakad a gondolat, ezek előtt vonást 
ír a fogalmazást végző tanuló. 

f ) A fogalmazás megindítására legalkalma-
sabb mód a kérdések alapján adott föladat. 
Nemcsak könnyű a gyermeknek dolgoznia, ha-
nem logikára is kényszeríti ez a mód. 

g) A kérdések pedig a lehető legrövidebbek 
legyenek, melyekre biztos és rövid lehessen a 
felelet. (Pl. Mi a ház? Miből építik? Kik épí-
tik a házat ? Hol veszik a téglát ? Hát a kö-
vet? Miből készül a vályog? Lehet-e földből 
falat építeni ? Meddig tar t ez a munka ? Mit 
kap a munkás ? Milyen a napszámos bére ? 
Hát az építőmesteré ? stb.) 

h) A felsőbb osztályokban is, de különösen 
az I. és II. osztályokban a föladat szóbeli 
megfogalmazásánál sok gyermekkel taglaljuk 
a szók leírásánál megfigyelni való helyesírási 
követelményeket. A felső osztályokban a sza-
vakat öntudatosan boncoljuk ragjaik vagy kép-
zőik fölismerése alapján, az alsó osztályokban 
főképen hangzásra való utalással. 

i) Alsó fokon a kidolgozás példájaként lemá-
soltathatunk egy mondatot, ha az a követke-
zőre irányadóul szolgálhat. 

Példák. (Közöljük mutatóul az I. osztályéit.) 
(«à föladatok címei, ozok tartalma, előké-

szítése alkalmával használható kérdések, fo-
galmak.) 

1. Másolás az iskolai tábláról. (Keresztnevek, 
utcanevek stb.) 

(Hány szó van az első sorban ? Hány tagú 
ez a szó ? Há t ez ? . . . Hány betűvel írod le 
ezt ? Mire kell e szó leírásánál különösen 
ügyelni ? stb.) 

2. Másolás a könyvből. (ír jatok le két s o r t . . . ! 
stb.) (írjuk le levegőben az e l ső , . . . másod ik . . . 
szót! — Hogyan írjuk le a ny és a gy han-
gok, a sz és zs, a gy és ty hangok képei t?) 
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3. írjátok le a hét napjainak a neveit! 
(Melyik nap nevében van kettőztetés ? 

Mire ügyeltek a hétfő leírásánál? Mi az, ami 
fő ? Melyik nap neve a leghosszabb szó ? Van-e 
ebben hosszú hangzó ?) 

4. A hónapok nevei ezek: (Diktálás.) 
(Magyar nevek ezek ? E j t sük tisztán ! Melyik 

van most ? Melyik tavaszi, n y á r i . . . . hónap ? 
Hány hónapból van az év? Hány hónap a 
félév ? Mikor milyen az idő ?) 

5. Hogyan hívják az ujjakat? 
(Mi az ujj ? (Testrész.) Mi ú j ? (Ami nem 

régi.) Melyik ujjad nevét legnehezebb leírni ? 
(Hüvelykujj.) Melyiken viselnek gyűrűt ? stb.) 

6. Hasznos háziállatok nevei. 
(Mit kell tudni az állat szó leírásáról ? 

Tudsz-e még olyan szavakat, melyekben II for-
dul elő ? (Olló, holló, halló, ellen-ség, kelle-
mes, mell, toll, szőllő stb.) 

7. Mi mindent csinálunk az iskolában ? 
(írunk (hosszú í-vel), olvas?mfc, számolwttfc, 

dalobmft, rajz-, torná-, szaval-, figyel-, felel-, 
gondolkodik, örül, ha jól felel-, búsul, ha rosz-
szul stb.) 

8. Milyen hangon szólnak az állatok? 
(Nyerítenek, ordítanak, nyávognak, ugatnak, 

röfögnek, mekegnek, bégetnek, csiripelnek, tu r -
békolnak, kukorékolnak, gágognak stb. Mik 
nyerítenek ? mik ordítanak ? mik bőgnek stb.) 

9. Milyen színű a hó ? Há t a korom ? Hát 
a cseresznye? A citrom? A f ű ? Az é g ? A 
nemzeti lobogó ? (Hát még mi fehér ? Még mi 
lehet fekete ? stb.) 

10. Milyen a jó tanuló? 
(Tiszta, rendes, szorgalmas, figyelmes stb.) 
11. Számok jegyekkel és betűkkel. 
(Egy — 1 (csak egy gy.) Kettő = 2 (Kettő 

t.) Mi az öt, hát az őt? Mitől hosszú a 8 ? 
(1.) épen olyan hangzás időmérés dolgában, 
mint a „föld" — főd, nyóc. — 10 = tíz, 
nem tiz.) 

12. Mi minden van a táskátokban? (Irka, 
írón, toll, könyv, papír. — Hát még mi van ? 
Kenyér uzsowwi, tábla, palavess^ő, szivacs, 
törlőruha stb.) 

13. Ki fogott már legyet? Hány a lába a 
légynek ? Milyen szárnyai vannak ? Szeretjük-e 
ezt az állatot ? 

(Teljes mondatokban feleletek gyakorlandók 
szóval s kellő előkészítés után írnak a gyer-
mekek.) (Hány szóból áll ez a mondat ?) stb. 

14. Melyik játékokat szeretitek? 
(Szeretsz labdázni? (A felejetet leírják: En 

szeretek labdázni stb.) (Én nem szeretek 
sárral játszani.) 

15. Mit csináltok a vízzel? 
(En a vizet megiszom. A vízben megmos-

dom. Vízzel öntözik az utcát. Vízzel gyógyí-
tanak is. Vízen jár a hajó. Vízben él a hal. 
A cigány nem hal a vízbe.) Mikor rövid az i, 
mikor hosszú ? (Vizet, vízben, vízzel stb.) 

16. Az ember testének a részei. 
(Fej, derék (törzs), kezek, lábak.) (Ezek ré-

szei : homlok, szem, orr, száj, nyak, mell, has, 
kar, könyök, tenyér, ujj, comb, térd, boka, talj>, 
sarok stb.) 

17. Pénzek. 
(Mire való a pénz? Mivel fizetünk? (Pénz-

zel.) Hogyan hangzik ez a szó ? Régi pénz : 
forint, krajcár ; új pénz : korona, fillér. Egy-
fitíéres, kétfittéres, tízfiZíéres, húszfiZ/éres.) 

18. Miből készül az étel? 
(Lisztből, húsból, zöldségből, tojásból, tejből 

stb.) (Figyelmeztetés a -ból, -bői hosszú hang-
zójára.) 

19. Jó ételek. 
(Kenyér, hús, kalács, főzelék, leves stb.) 
20. Milyen gyümölcsöket ismertek? 
(Alma, körte, barack, szilva, cseresznye, dió, 

szőllő stb.) 
21. Kik a család tagjai? (Apa, anya, gyer-

mekek, rokonok.) 
(Ki a család feje ? Ki gondozza az egész 

családot ? Mi a gyermek apa, anya nélkül ?) 
(Árva.) 

22. Mi nem való a szájba ? 
(Tű, írón, toll, gomb stb.) 

23. Mit nem jó harapni? 
(Diót, mogyorót, cérnát, csomót stb.) 

24. Hogyan tisztálkodik a leány? 
(Mosdik, fésülködik mindennap, fürdik néha, 

ruháját mindig tisztán tartja, száját kiöblíti, 
fogait kefével vagy ruhával dörzsöli, füleit is 
megmossa.) 

(Budapest.) Gerlei/ Szevér. 

— A Magyar Pedagógiai Társaság f. hó 
21-én délután tartotta tizenharmadik nagy-
gyűlését a Magyar Tudományos Akadémia 
fölolvasó termében, a, tagok élénk részvételé-
vel. Ez alkalommal Fináczy Ernő dr. egye-
temi tanár, a társulat elnöke, mondott meg-
nyitó-beszédet, melyben az elméleti tanárképzés 
kérdését fejtegette igen érdekesen. A nagy 
tetszéssel fogadott előadás után Gyulay Ágost 
főtitkár tett jelentést néhány folyóügyről, 
amelyeket a gyűlés tudomásul vett. 
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SZÓNOKA 
A jó nevelés kis tükre. 

Szép és tiszta kis tükör.* Igaz képet mutat. 
Prima anyag az üveglapia, szép és szolid a ke-
retje. Ami azt jelenti, liogy a tartalma élet-
bölcs, okos tanácsoknak kifejezése, a könyvnek 
kiállítása meg igen szép. Az ára szinte hallat-
lanul kicsi. Ilyen olcsó könyv ri tkán akad az 
ember kezébe. 

Jó, hogy olcsó; mert a népnek, a szülők 
nagy sokaságának szánt könyv nem lehet drága. 
De jó hogy ára van, mert a nép nem sokra 
becsüli az ingyendolgot, ha nem tokány meg 
bor. Az ingyen könyv iránt különösen nem 
nagy a respektusa. Azt tartja : nem adnák 
ingyen, ha érne valamit. 

Már pedig ez a kis könyv sokat ér. 
Tudtommal a magyar irodalomban az első 

könyv, mely a gyermeknevelés alapigazságait, 
gyakorlati módon tárgyalva, a szülék számára 
dióhéjba összefoglalja. Es pedig úgy foglalja 
össze, hogy nem látjuk a héjat, mely a belet 
kis térre szorítja. A könyv kis terjedelme elle-
nére is a teljesség hatását teszi. Magában fog-
lalja röviden és világosan mindazokat a neve-
lési tudnivalókat, melyeket minden szülének 
nemcsak tudni, de alkalmazni is kellene. 

A szép kis könyv tartalmát a következők-
ben ismertetjük : 

A „Bevezetés" a nevelés célját tűzi ki. 
Praktikusan és okosan. 

Maga a tartalom három fejezetre van el-
különítve. 

Az első rész a „Testi nevelés" alapigaz-
ságait hirdeti világosan, meggyőzően. 

A második rész „A nevelés általános szabá-
lyai"-t nyújtja. Ezek az általános szabályok 
a gyakorlati nevelésből leszűrt aranyigazságok. 
Kimondja benne a szerző, amit sokan ma sem 
akarnak beismerni, hogy a jó ember nem lesz 
csak úgy magától; nem nő, mint az útszéli 
fűz. A jó ember céltudatos, önfeláldozó, hozzá-
értő nevelői tevékenység dicső eredménye. 

Hogy pedig a nevelésnek e célját elérhes-
sük, a célt szem elől ne tévesszük ; gondoljunk 
nevelési eljárásunkban a jövendő emberre. Ez 
az első alaptörvény. 

A második a türelem, mely nevelői eljárá-
sunkban bennünket soha el ne hagyjon. Hiszen 

* Irta Mofáóssy Imre. Budapest. Stampfel-féle 
könyvkiadóhivatal. VIII, Üllői-út 18. Ára 20 fillér. 

türelem nélkül nem vagyunk képesek meg-
ismerni a gyermek egyéniségét ; pedig e meg-
ismerés nélkül a nevelésben okszerűen el nem 
járhatunk. 

A nevelés igen fontos alapigazsága a követ-
kezetesség. A nevelői következetlenség olyan 
zavarba hozza a gyermeke^ „mintha minden-
nap más nyelven beszélnénk vele". 

Nagy igazság az is, hogy „a nevelésben 
nincs ráérés". Aki a „hej, ráérünk arra még" 
elvét követi, keservesen megbánja. Korán kell 
a gyermeket szoktatni a jóra, hogy lelke a 
jóravaló készségnek birtokába jusson. A jó 
tulajdonságok elsajátításánál nincs szükség arra, 
hogy egyszer egy, máskor más erényt gyako-
roltassunk. Egyszerre kell építeni a lelki em-
bert, amint egyszerre épül a testi ember is. 
A nevelésben nagy jelentősége van a begya-
korlásnak. 

A könyv harmadik fejezete „A nevelés kü-
lönös törvényei"-t foglalja magában. 

Első helyen állanak az öntudat fejlesztésének 
törvényei. Ezek között különösen fontos annak 
a törvénynek kifejtése, hogy „a jó nevelésben 
a rosszról való leszoktatásnak nincs ' helye ; 
a jó nevelés ettől a nehéz munkától meg-
szabadul, mert annak főfeladata a jóra való 
rászoktatás". 

A jóra való szoktatásnál különös figyelmet 
érdemel az a követelés, hogy a jó dolgot, az 
erkölcsös cselekedetet tétessük a gyermekkel ; 
keltsük föl az önérzetét. 

A büntetés első törvénye az igazságosság, 
továbbá a higgadtság és komolyság. 

Okos és jó tanácsok az engedelmességről 
szólók is. Aranyigazság, hogy csak „az tud 
engedelmeskedni, akinek tudnak parancsolni". 

A példáról s a szülék magatartásáról szóló 
részletek méltán sorakoznak az említettekhez. 
Különösebb jelentősége van ama figyelmezte-
tésnek, hogy a szülő válogassa meg a gyermek 
előtt szavait s el ne vadítsa a gyermeket 
ridegségével á háztól. 

A következő pontok az elkényeztetésről és 
túlszigorúságról szólanak, kimutatván azok ár-
talmas voltát. 

A kötelességtudásról szóló pontban rámutat 
szerzőnk a kötelességérzet megerősítésének 
módjára s arra figyelmeztet, hogy a köteles-
ségek összehasonlítására s fontosságuk szerint 
való mérlegelésre is tanítsuk meg a gyerme-
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ket. Ismerje föl a gyermek az élőbbre való 
kötelességet. 

„A mód és a nevelés" című pont arra 
figyelmeztet, hogy nevelésünk anyagi helyze-
tünkhöz alkalmazkodó legyen. 

Hogy takarékosságra nevelhessünk, szoktatni 
kell a gyermeket a lemondásra. 

Szoktatni kell a gyermeket az alaperényekre 
(hit, apró örömök megbecsülése, szolgálatkész-
ség); gyakorlatilag kell nevelnünk. 

Óvni kell a gyermeket a rossz társaságtól, 
magnnkhoz-bilincselés által. 

íme, a kis tükör rövid foglalatja. Ebből 
láthatja az ' olvasó, hogy az az igaz tükör, 
aminek bevezető soraimban mondottam. Méltó 
tehát reá, hogy minden tanító, minden szülő a 
kezébe vegye. Méltó nemcsak azért, mert jól, 
okosan van megírva, hanem azért is, mert sze-
retettel készült munka. Nemcsak a pedagógus, 
hanem a gyermekei iránt okos szeretettel 
viseltető apa is érvényesül ebben a kis műben. 

(Székelyudvarhely.) Ember János. 

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

Jóváhagyta: a Nyitrav'ólgyi r. Icath. taní-
tok egyesületének alapszabályait 78.545/1904. 
sz. a. kelt rendeletével. 

K i n e v e z t e : Bikali Sándor oki. tanítót a 
magvarfenesi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Szuck József oki. tanítót a kisoroszi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Kiss József oki. tanítót 
a felsőcsertési áll. el. népisk.-hoz r. taní tóvá; 
Magyari I rén oki. tanítónőt az izaszacsali áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Győrfi Ilona Margit 
oki. tanítónőt az offenbányai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Lamping Fülöp oki. tanítót 
a nagyszelmencziáll. el. népis k.-hoz r. tanítóvá. 

Kihe lyez te : Perényi József központi szolgá-
lattételre berendelt áll. tanítót jelenlegi minő-
ségében a kispesti áll. el. isk.-hoz és az igaz-
gatói teendők végzésével megbízta. 

Jelen minőségében áthelyezte: Lerchen-
feld Mária kiskapusi áll. el. isk. tanítónőt a 
nagyselyki áll. el. isk.-hoz ; Osztián Béla dávid-
házi áll. el. isk. tanítót a kápolnokmonostori 
áll. el. isk.-hoz ; Wolf' Ádám gyülvészi áll. el. 
isk. tanítót a németcsanádi áll. el. isk.-hoz; 
Pap Lajos berecki áll. el. isk. tanítót a bük-
szádi áll el. isk.-hoz; Bruckner Katica orsovai 
és Simon Etel gyöngyösi áll. el. isk. tanító-
nőket kölcsönösen; Lauf er Teréz izaszacsali 
áll. elemi isk. tanítónőt a marosillyei áll. el. 
isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezett: 06 Dezsőné, 
szül. Szemes Mária nagyváradi munkaképtelen 
közs. tanítónőnek, az 1875. évi 32. t.-c. 6. 

§-a értelmében, 1300 K-t egyszersmindenkorra ; 
Bagossi Etelka szolnoki munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónőnek 500 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott: Kalma István 
mohácsi munkaképtelen áll. polg. isk. tanítónak 
évi 1920 K-t. 

Segély-, i l l . gyámpénzt engedélyezet t : 
néh. Mirkovits Pál ófutaki nyug. g. kel. szerb 
el. isk. tanító özv., szül. Pavletits Jelenának évi 
580 K-t ; néh. Marschall Vencel lázárföldi áll. 
el. isk. volt tanító özv., szül. Keller Julianná-
nak évi 605 K 20 f - t , János, Ilona és Erzsé-
bet nevű árváinak egyenként 100 K 86 f-t, 
együtt 302 K 59 f-t , mindössze 907 K 79 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. L. Fizetési előlegképen a nyugdíjba 

beszámítható fizetésnek nem — mint lapunk 
mult számában sajtóhibából tévesen ál-
lott — egyharmad, hanem egynegyed, ille-
tőleg három hónapra eső részét szokták enge-
délyezni. Tehát csak három havi fizetésének 
megfelelő összeget kérjen fizetési előlegül. — 
F. F. Kis.-in. Ázt óhajt ja biztosan tudni, hogy 
azt az 5 esztendejét (midőn 1875-ben itthagyta 
a tanítói pályát s 1881-ig Ausztriában taní-
tóskodott, azután hazajött és azóta állandóan 
Magyarországon tanító) beszámítják-e neki biz-
tosan nyugdíjalapjául? O, levele szerint, a 
nyugdíjintézetnél ezen időre eső illetéket egy-
szerre törlesztette. — Az 1875. évi XXXII. t.-c. 
8. g-a értelmébe a nem számítják be. Hogy ő 
visszatértekor mégis fizetett, ennek okait csak 
okmányok alapján lehetne megállapítani. Ha 
megállapítják, akkor esetleg, mint hibásan be-
szedett díjat, visszakapja. — Sz. V. E-U. Azt 
óhajtja tudni, hogy boldogult atyja halála után, 
ki 32 évig szolgált mint tanító, az özvegytől 
megtagadták az Országos nyugdíjintézet részé-
ről az évi segélyt azzal a megokolással, hogy 
az özvegy 30 évvel fiatalabb volt, mint fér|e. 
Kérdi van-e joga ezen a címen az iskola-
fönntartó városnak is megtagadni az évi járu-
lékot? Illetve eredménnyel járna-e, ha per útján 
próbálnák a várost az özvegysegély megfizeté-
sére kényszeríteni? — Ha az 1891. évi 43. t.-c. 
életbelépte előtt halt el, úgy az 1875. évi 13. § 
értelmében nem jár özvegyi évi segély. Hogy 
a várossal szemben van-e joga követelni, az 
attól függ, hogy miféle szerződési viszonyban 
volt a várossal és hogy milyen jellegű iskola 
tanítója volt, tartozott-e a ratio educationis 
hatása alá ? — Sell. Gy. L. Azt kérdezi, hogy 
a tanító özvegye, aki férje halála után félévi 
fizetést kapott rendes segélypénzül, tarthat-e 
igényt még 3 havi fizetésre, mint temetési 
járulékra ? Egyáltalában temetési járulékot 
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adnak e az Országos Nyugdíjalapból, vagy csak 
•olyan állami tanítónak adnak, akik nem az 
Országos Nyugdíjalapból, hanem külön az 
•állami tisztviselőkhöz hasonlón kapnak nyug-
díj ellátást ? — Nem adnak külön temetési költ-
séget. Azért kapja a félévi ellátást, hogy abból 
.a temetkezési stb. költséget is fedezze. Az 
1891. évi 43. t.-c. 6. §-a értelmében csak az 
elhált nőtanító után a férj tarthat igényt 3 havi 
temetkezési járulékra, mert neje után nyug-
díjat nem húzhat. — K. J. M-k. tanító arra 
kér választ, hogy bélyeges vagy bélyegtelen 
folyamodvánnyal kell-e kérni a minisztérium-
tól az elveszett nyugdíjkönyvecske helyett mási-
kat? És a 20 fillér díjat ide kell-e fölkül-
deni, vagy az adóhivatalnál fogja fizetni a 
könyv kiállítása végett ? — Egykoronás bélyeg-
gel ellátott kérvényt kell beadni a közokt. 
miniszterhez; de igazolni kell (a hatóság által), 
hogy a könyvecske tényleg elveszeit, a 20 
fillért az adóhivatalnál fogják beszedni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Zirzen Janka emlékezete. A Mária 

Dorottya-egyesület tanítónői szakosztálya f. hó 
21.-én délután az állami felsőbb leányiskola 
dísztermében ünnepet rendezett Zirzen Janka 
•emlékezetére. Az ünnepen megjelent Berzeviczy 
Albert kultuszminiszter, Molnár Viktor min. 
tanácsos, az elhunyt Zirzen Janka számos tanít-
ványa és a tanítónőkéjiző- és felsőbb leány-
iskolák növendékei testületileg. Az emlékünnepet 
Sebestyénné Stetina Ilona, a szakosztály elnöke 
nyitotta meg s beszédében kiemelte, hogy a 
mai napon a magyar nők és tanítónők le akar-
ják róni a hála és kegyelet adóját Zirzen Janka 
iránt. Ezután a budai pedagógium ifjúsági 
énekkara a Szózatot énekelte el, mire Berta 
Ilona mondott Zirzen Jankáról emlékbeszédet, 
amelyben ecsetelte az elhunyt életét és kiváló 
•érdemeit. A beszéd után az énekkar a Himnuszt 
.énekelte, mire a kegyeletes ünnep véget ért. 

— Az Eötvös-alap választmánya f'. hó 
:21.-én ülést tartott. Ujváry Béla elnök kegye-
letes szavakban emlékezett meg Lakits Vendel-
ről és Zirzen Jankáról s jelenti, hogy Lakits-
ról február 2.-án Trajtler Károly emlékbeszédet 
fog mondani. Az Eötvös-alap választmánya a 
hazai nevelésügy megnevezett két oszlopos tag-
jának elhunyta fölött jegyzőkönyvben fejezte 
ki mély gyászát. Jelentette az elnök, hogy 
Háromszék vármegye 4000 koronás alapítványt 

tett a Ferenc József Tanítók Házában s a 
tőkerészletek befizetését ez évben megkezdi; 
Csongrád megye 10 éven át fizetendő évi 50 K 
hozzájárulást szavazott meg a Tanítók Házai 
javára; Borsod vármegye 3000 koronás ala-
pítványára a részletek és kamatok befizetését 
már megkezdette. Jelentette továbbá, hogy a 
szabad asztalért folyamodókat (73-at) mind el 
tudtuk helyezni s az új tagok száma 1904 
jan. 1.-től dec. 31.-ig 1315. Vagyonszaporulat 
a mult évben: 71.906 K 55 f , összes vagyon: 
538.948 K 22 f . Tárgyalásra kerültek ezután 
az Eötvös-alap mult évi számadása és f. évi 
költségvetése Sebő Béla számtartó előadásában, 
a Tanítók Házai mult évi számadása és f. évi 
költségvetése Józta Mihály gondnok előadásá-
ban. A választmány a fölmentvény megadását 
indítványozza a közgyűlésnek, a f. évi költség-
vetéseket pedig némi módosítással elfogadta. 
Néhány folyó ügy elvégzése után az ülés vé-
get ért. 

— A Magy. Tanítók Orsz. Bizottsága 
febr. 2-án d. e. 9 órakor igazgatótanácsi ülést O o 
tart a Tanítók Házában. Ezen az ülésen 
indítványozni fogják, hogy néhai Lakits Vendel 
síremlékére, a Budapesten székelő összes tanító-
egyesületek bevonásával, országos gyűjtést ren-
dezzenek. 

— Steinberger Ferenc halála. Steinberger 
Ferenc dr. szekszárdi apát, nagyváradi kanonok, 
a budapesti papnevelő-intézet kormányzója, a 
katholikus tanügyi tanács elnöke, ötvenkilenc 
éves korában meghalt Budapesten. Steinberger 
Ferenc érdemes lelkipásztora volt a katholikus 
egyháznak. Máramarosszigeten született 1846-
ban s tanulmányait a budapesti papnevelő-
intézetben végezte. A nevelés ügyét nagy buzgó-
sággal szolgálta és 1876-ban már a két szatmári 
tanítóképző-intézet igazgatója lett és jelentős 
érdemeket szerzett a két intézet fölvirágzása 
körül. 1879-ben hittudományi doktorátust 
tett és már ebben az időben is szorgal-
mas tevékenységet fejtett ki irodalmi téren. 
1899-ben a király nagyváradi kanonokká 
nevezte ki Steinberger Ferencet, aki a katho-
likus iskolaügyi mozgalmakban is tevékeny 
részt vett s elnöke lett a katholikus iskola-
ügyi tanácsnak. Városy Gyulának székesfejér-
vári püspökké történt kinevezése után a 
budapesti középponti papnevelő-intézet kor-
mányzója lett. Steinberger irodalmi téren főleg 
nevelési kérdésekkel foglalkozott. Több becses 
önálló müvet is írt, azonkívül számos cikke jelent 
meg lapokban és folyóiratokban. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az Eötvös-
emlékünnep, mint már jeleztük, febr. 2-án 
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d. u. 4 órakor fog megtartatni a Magy. Tud. 
Akadémia első emeleti termében. Az emlék-
beszédet dr. Márki Sándor kolozsvári egyetemi 
tanár tartja, akinek a fölolvasása elé nagy 
érdeklődéssel tekintenek. Az Eötvös-alap köz-
gyűlése az nap d. u. 5 V2 órakor lesz. Az 
elnöki megnyitó után Trájtler Károly alelnök 
tar t emlékbeszédet Lakits Vendelről. Az 
emlékünnepre és a közgyűlésre az alap elnök-
sége ez úion is meghívja a fővárosi és vidéki 
kartársakat. — A Bonyhádi Takarékpénztár 
igazgatósága, Blumenstock Jakab fölügyelőbizott-
sági tag, kartársunk indítványára ez idén is 
50 koronát szavazott meg az Eötvös-alapra. 
Ama t. kartársainkat, akik pénzintézeteknél 
működnek, fölkérjük: kövessék Blumenstock 
kartárs példáját. A két főiskolai internátus 
fönntartása nagy terhet ró az Eötvös-alapra, 
mely a f. évre már kénytelen volt a köztartás 
költségeit alábbszállítani. A tartásdíjak leszállí-
tására pedig addig, amíg még legalább 3000 
tanító nem lép be az alap kötelékébe, gon-
dolni sem lehet. Pedig ez volna az elnökség 
törekvése, amely azonban csak nagyobb támo-
gatás mellett valósulhatna meg. — A tagsági 
díjaknak, űgy a mult, mint a f. évieknek 
szíves beküldésére ismételten fölhívja lapunk 
útján az elnökség a t. tagokat. A tagsági 
díjak ily címen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. — A Tanítók Háza gyufája 
1904-ben 447 K 61 f-t jövedelmezett az 
Eötvös-alapra. 

— Az Eötvös-alap 1905. évi költségveté-
séből, melyet a február 2-i közgyűlés 
fog tárgyalni, idézzük a következő adatokat ; 
az ösztöndíj- és segélyalap bevételei 52.649 K 
23 f-re, kiadásai 41.049 K 56 f-re, a köz-
tartás bevételei 101.935 K 18 f-re, kiadásai 
100 832 K 96 f-re vannak előirányozva. Ösztön-
díjakra és segélyekre a f . évben 8.500 korona 
jut. A vagyon, mely jelenleg 538.948 K 22 f , 
1904-ben 71.906 K 55 f-rel gyarapodott. A 
gyarapodás 1903 ban, amikor a kir. tanfel-
ügyelők fölhívására tagjaink tetemesen meg-
szaporodtak, 106.258 K 8 f volt. Eötvös-ala-
punk 1904-ben tagjainak — a szabad aszta-
lokkal együtt — 93.812 K 77 f értékű 
jótéteményt nyúj tot t ; 1903-ban a jótétemények 
értéke 75.033 K 39 f, 1902-ben 64.00 K 60 f 
volt. Ezekből a számokból világosan lá tható 
az Eötvös-alap gyarapodása, de a Tanítók 

Házai költségvetéséből az is kiviláglik, hogy 
az alapnak legalább még 3—4000 e'vdíjas 
tagra volna szüksége, hogy főiskolai interná-
tusai költségeit a mérleg megbillenése nélkül O CT O 
födözhesse s a tartásdíjak leszállítását is 
számításba vehesse. Lépjenek be hát az Eötvös-
alap kötelékébe t. kartársaink tömegesen és 
mielőbb ! 

— Rövid hírek. Ünnepelt tanító. Megható 
módon ünnepelte Kudsir lakossága (Hunyad 
m.) az ottani állami elemi iskola köztisztelet-
ben álló igazgató-tanítóját : Murányi Árpádot 
azon alkalomból, hogy nevezett ugyancsak e 
hó elején, töltötte be tanítói működésének 30. 
évét. Fáklyászenét adtak neki, az iskolában 
tartott jubiláris ünnepségen meg Berg Tivadar 
bányatanácsos, gondnoksági elnök és Bria D. kar-
társaköszöntöttea jubilánst, akit a megye kir. tan-
felügyelője is meleghangú levélben üdvözölt. — 
A sárospataki m. kir. áll. tanítóképző-intézet 
iíjúsága 1905 február hó 4-én a .Zene-alap" 
javára az intézet termeiben hangversennyel 
egybekötött zártkörű táncestélyt rendez. — 
Pálya*étel. A Szabolcsvármegyei Tanítóegye-
sület következő pályatételt tűzte ki: „Mennyi-
ben folyhat be a tanító községe anyagi hely-
zetének javítására." Pályadíj 30 K. Határidő 
1905. évi május hó 15. A pályamunkának 
legalább 3 ívnyi terjedelműnek kell lenni. Csak 
egyesületi tagok pályázhatnak. Pályamunkák 
Nyíregyházára, Orsovszky Gyula egyesületi 
elnökhöz küldendők.. 

— Adakozás. Nálunk befolyt Eötvös-
alapra : Derényi Lajos, Kakucs (tags, díj 
1905-re) 3 K ; Csépes Tivadarné, Bercsényi-
falva (részesjegyre) 50 K ; ifj . Bayer Ferenc, 
Vinga (t. cl. 1905-re) 3 K ; Gönczy Bertalan, 
Tokaj (t. d ) 3 K ; Jakab József, Szathmáry 
Lajos, Sándor Ida, Muzsna (t. d.) 3—3 K = 9 K ; 
Titz Antal, Bogdarigós (t. d.) 3 K. Átutaltuk 
az alap pénztárába. 

— Halálozás. Keresztesi Ferenc, a haraszt-
kereki ev. ref. egyházközség nyug. kántortaní-
tója életének 65-ik évében, hosszas szenvedés 
után, jobblétre szenderült. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Berzeviczy miniszter programja. —-
A népoktatás reformja. — Fölhívás hazánk népnevelői-
hez. Lukács György. — Nevel-e a mai népiskola ? 
Végh István. — A gyermekek szellemi rendellenes-
ségei. Sretvizer Lajos. — Két külföldi szakfolyóirat 
rólunk. Schlosz Lajos. — Elemi népiskolai magyar-
nyelvi föladatok példatára. Gerley Szevér. — Ma-
gyar Pedagógiai Társaság — Szünóra. A jó nevelés 
kis tükre. Ember János. — Hivatalos resz. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a o l a p o t minden magyarországi n é p o k t a t á s i 
in téze t , tehát az összes óvodák, e lemi , felső nép- és po lgá r i 
iskolák és t an í tóképző - in tézetek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése i r án t i fo lyamodványok az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügye lő által l á t t a m o z o t t 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együ t t , a „Néptan í tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta világosan k i i randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el . — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i díj előre k ü l d e n d ő 
be . Eirycb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
B U D A P E S T , I I . K E « . , T Ö R ö K - U T C A 4 . S Z Á M . M A G Y . K I R . E G Y E T E M I S Ï O J 1 D A , t . K E R . , I S K O L A - T É R 3 . 

1-íézira.toka.t nem adunk vissza. 

A népiskolai törvényjavaslat. 
A nemzetiségi izgatók állandóan és 

szenvedélyesen támadják Berzeviczy mi-
niszter népoktatási törvényjavaslatát és 
a többek között azt állítják, hogy ez a 
törvényjavaslat nyilt támadás a hitfele-
kezetek iskolaállítási és fönntartási 
autonómiája ellen, és hogy főcélja a 

a«» nemi ?tiségek anyanyelvének a meg-
semmisítése ós a magyarosítás. 

Nézzünk szemébe t ehá t ezeknek a 
vádaknak és nem lesz nehéz bebizonyí-
tanunk, hogy azok teljesen alaptalanok, 
és hogy az izgatók ilyetén szenvedélyes 
támadásokkal nem a szegény nép érde-
keit és javát, hanem egészen más, rej-
te t t , önző célokat szolgálnak. 

Az új iskolai javaslat teljesen érin-
tetlenül hagyja a hitfelekezeteknek 
abbçli jogát, hogy bárhol, ahol híveik 
laknak, állíthatnak és fönntar thatnak 
elemi népiskolákat, azokba tanítóikat 
maguk választják, azoknak tanítási ter-
vét, az abban használandó tanítási 
eszközöket és tankönyveket maguk álla-
píthatják meg; de épen a hitfelekezet 
tagjainak érdekében azt követeli a tör-
vényjavaslat, hogy a felekezeti tanítónak 
törvényes képesítése legyen és ^jogy a taní-
tás a felekezeti iskolában se legyen 
kevesebb, mint az állami vagy községi 
iskolában, végre, hogy a felekezeti isko-
lában sem szabad olyan taneszközt vagy 

olyan tankönyvet használni, amelyben 
a magyar állam vagy annak más 
nyelvű polgárai sértve vannak. 

Egyszóval, az új törvényjavaslat a r ra 
törekszik, hogy a hitfelekezetek, vagy 
mondjuk a nemzetiségi felekezetek által 
fönntar tot t népiskolák is épen olyan 
jók legyenek, mint a községi vagy ál-
lami iskolák, vagyis, hoav a szegény 
népnek a felekezeti iskolába járó gyer-
mekei épen olyan jól megtanuljanak 
írni, olvasni, számolni, épen olyan jól 
elsajátítsák a legszükségesebb ismere-
teket, mint akik a községi vagy állami 
iskolákba járnak. Ez a népnek igen 
fontos érdeke. 

Legmerészebb állításuk a nemzeti-
ségi izgatóknak az, mintha az új tör-
vényjavaslat a nemzetiségek anyanyelvét 
támadná, és annak megsemmisítésére 
törekednék. Ez az állítás nem egyéb rossz-
indulatú hazugságnál. 

Mit mond ugyanis a törvényjavaslat ? 
Azt mondja $ 14. §-ban, hogy a 

nem állami, tehát a hitfelekezetek által 
fönntartot t elemi népiskolákban a taní-
tás nyelvét maga az iskolafönntartó felekezet 
állapítja meg ; tehát a román felekezeti 
népiskolában román, a szerb felekezeti 
népiskolában szerb, a német felekezeti 
népiskolában német a tanítás nyelve, 
vagyis a saját anyanyelvén tanul a gyer-
mek hat évig a felekezeti népiskolában. 
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Csupán azt rendeli ez a törvényjavaslat, 
hogy, ha valamely ilyen nem magyar 
tannyelvű felekezeti népiskolába a ta-
nulóknak 2 0 % - a magyar anyanyelvű, 
vagy ha az összes növendékek között 
20 magyar anyanyelvű gyermek van, 
ez esetben a román, a szerb, a tót vagy 
a német tanítási nyelv mellett még a 
magyar nyelv is használtassák tanítási 
nyelvül. Miért ? Egyfelől azért, hogy az 
ilyen iskolákba, járó magyar gyermek 
el ne felejtse az anyanyelvét, másfelől 
pedig azért, hogy a román, szerb, né-
met vagy a tó t gyermek az ilyen isko-
lákban jobban megtanulja a magyar 
nyelvet. Ez a rendelkezés tehát nem 
támadja a nemzetiségek anyanyelvét, 
hanem csak a nép igaz érdekeit moz-
dít ja elő. 

De a törvényjavaslat még ennél is 
tovább megy a nemzetiségekre való 
tekintetben. Ahhoz ugyanis kétségtele-
nül joga van a magyar államnak, hogy 
a saját iskoláiban, tehát az állami isko-
lákban magyar tanítási nyelvet hasz-
nálhasson. mégis a törvényjavaslat meg-
engedi, hogy még az állami iskolákba 
járó nemzetiségi gyermekek is a hit-
és erkölcstant anyanyelvükön tanulhat-
ják, sőt még azt is rendeli, hogy mind-
azon iskolákban, amelyekben magyar 
a tanítás nyelve, az ilyen iskolákba járó 
nemzetiségi gyermekek anyanyelvi okta-
tása felől a lehetőségig gondoskodás 
történjék. 

Tehát hol itt a támadás a nemzeti-
ségek anyanyelve ellen? Hiszen ellen-
kezőleg, a magyar állam még a sajá t 
iskoláiban is annyira tekinte t te l van a 
nemzetiségek anyanyelvére, hogy e te-
kintetben Európa egyetlen államában 
sem találhatunk ehhez hasonló példát. 

Megtámadják ezek a lelketlen izga-
tók a törvényjavaslatnak azt a rendel-
kezését is, hogy minden magyarországi 
népiskolában a magyar nyelv úgy ta -
nítandó, hogy a gyermek hat év alat t 
a magyar nyelvet annyira elsajátítsa, 

hogy az ő egyszerű gondolatait magya-
rul helyesen Ki tudja fejezni, továbbá 
tudjon magyarul olvasni, írni és szá-
molni. Azt rendeli továbbá ez a törvény-
javaslat, hogy az ú. n. ismétlő-iskolában, 
amelyben a 13—15 éves gyermekek 
hetenként néhány órán át oktatásban 
részesülnek, a magyar nyelvet jól begya-
korolják és főleg a gazdálkodó embe-
rek, a mindennapi kenyérkereséshez 
szükséges ismereteket elsajátítsák. Azért 
rendeli pedig mindezt a törvény, mert 
a magyar nyelv ismeretére ma már az or-
szágban lakó minden embernek nagy szük-
sége van, mer t hiszen az a romáu, szerb, 
tót vagy német ember, aki magyarul 
is tud beszélni, írni és olvasni, megáll 
a maga lábán a törvény előtt, nem j u t 
lelketlen csalók és zsarolók hálójába, 
akik a szegény ember tudatlanságát 
a maguk hasznára kizsákmányolják. 

Különben a magyar nyelvnek köte-
lező taní tását már az 1879 :XVIII. t.-c. 
ezelőtt 25 évvel elrendelte. Hogy ennek 
nem volt meg a kellő eredménye, ennek 
a felekezeti népiskolák, illetőleg azok 
tanítói az okai. akiket nem igen szorí-
tottak a r ra és nem igen ellenőrizték 
abban, hogy a magyar njelvet a sze-
gény nép érdekében jól és sikeresen 
tanítsák. 

A magyar kormány tehát az új nép-
iskolai törvényjavaslat tal arra törekszik, 
hogy e hazának minden polgára a maga 
szegénységében is tudjon magáért helyt 
állani és ne maradjon tudatlan. Ez nem 
tetszik a ^aépámítóknak, mert nekik 
csak addig van jó dolguk, amíg a nép 
tanulatlan, minden oldalról csalható és 
szipolyozható. Ezért támadják valótlan 
hazudozásokkal a magyar kormány be-
csületes és a nép igaz él'dekeit szolgáló 
törekvését. 

De még egy igen nagy előnye van 
a törvényjavaslatnak, amelyet a nem-
zetiségi izgatók mélyen elhallgatnak. 
Az állam ugyanis minden felekezeti 
tanítónak biztosít 800, illetőleg 1000 
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korona fizetést és ehhez összesen 600 
korona korpótlékot, amelyet ha a sze-
gény hitfelekezetek a maguk erejéből 
nem képesek kiszolgáltatni, az állam 
kipótolja. A tanítók fizetésének pótlására 
nyolcadfél millió korona szükséges, mely 
nagy összeget az állam fogja a tanítóknak 
fizetni; de ezzel szemben meg is köve-
teli, hogy a tanítók képzése megfelelő legyen, 
hogy a tanítók pontosan cs lelkiismeretesen 
teljesítsék kötelességeiket, hogy semmi olyast 
ne kövessenek el, amelyet a becsületes haza-
fiaknak nem szabad megtenniök, mert ha 
•egy vagy más tekintetben panasz merül 
föl és a vizsgálat ezt igazolja, a kor-
mány felekezeti iskolában is rendet 
csinál minden olyan esetben, mádon a ta-
nító /i magyar nyelv tanítását elhanyagolja, 
ha a kormány által eltiltott tanköny-
veket vagy ilyen taneszközöket használ, 
ha a tanító államellenes irányt követ, 
végre ha a lakosságot kivándorlásra 
buzdítja és kivándorlási ügyekkel fog-
lalkozik. 

De ilyen esetekben is csak akkor lép 
föl a kormány a taní tó ellen fegyelmi 
bíráskodással, ha az illetékes egyházi 
főhatóság ezt tenni elmulasztja. 

A törvényjavaslat a tanítóképzést 
ezután is meghagyja a hitfelekezetek 
jogában, sőt, ha a felekezetek önerejük-
ből nem képesek tanítóképző-intézetet 
fönntartani és fejleszteni, erre az állam 
jelentékeny anyagi támogatását is ki-
látásba helyezi épen úgy, mint a közép-
iskoláknál. De van a törvényjavaslatnak 
épen a felekezeti iskolák jól fölfogott 
érdekében egy fontos rendelkezése, az 
t . i., hogy tanítói oklevelet ezentúl csakis az 
állam által kinevezett vizsgáló-bizottság adhat. 
Szükséges ez a rendelkezés azért, mert 
hogy ha sem községi jegyző, sem szolga-
bíró, sem bíró, sem mérnök, sem orvos, 
de még községi bába sem lehet senki, 
ha a kormány által kinevezett vizsgáló-
bizottság előtt nem igazolja arravalósá-
gát, épen így meg kell követelnünk, 
hogy a tanító, aki szintén közhivatal-

nok és a kire legdrágább kincsünk : 
gyermekeink nevelése van bízva, szin-
tén a kormány által kinevezett bizott-
ság előtt igazolja, hogy méltó a tanítói 
hivatal viselésére. 

Látható mindezekből, hogy a kor-
mány az ú j népoktatási törvényjavas-
latával főleg a szegény nép érdekeit kívánja 
előmozdítani, akit ki akar emelni mos-
tani elmaradottságából, értelmessé akar ja 
a népet nevelni, hogy a nehéz élet-
viszonyok közöt t a maga lábán tudjon 
állani, a nem-magyar ajkú honpolgárokat 
a magyar beszédre akar ja megtanít-
tatni, nemcsak azért, me r t a magyar 
hazának vagyunk mindannyian édes 
gyermekei, illő tehát, hogy a haza, az 
állam nyelvét mindannyian beszéljük, 
hogy egymást tes tvérekként megért-
hessük, hanem még azért is, hogy a 
nem-magyar ajkú honpolgárokat kira-
gadja lelketlen, önző izgatók befolyása 
alól és fölvilágosítsa őket, hogy az 
anyanyelvet senki sem akar ja elvenni, 
hanem a népnek nagy hasznára szolgál, 
ha még magyarul is tud beszélni. 

Mindezeket a célokat pedig a kor-
mány nem a szegény nép újabb rneg-
terheltetésével akar ja biztosítani, hanem 
az állam milliókat akar áldozni, csak-
hogy a nép könnyebben boldoguljon. 

= Dr. Berzeviczy miniszter magyar 
nemzeti kultúrpolitikája. Dr. Berzeviczy 
Albert miniszter január 21.-én választói előtt 
tartott programbeszédének összefoglaló befejező 
részét gyorsírói följegyzések után már csak 
lapunk zárta után kaptuk meg s csak most 
közölhetjük az alábbiakban. Dr. Berzeviczy 
miniszter így fejezte be nagyérdekü beszédét : 
„Csak néhány konkrét föladatot akartam meg-
jelölni annak az egységes, céltudatos, szakadat-
lan munkásságnak a köréből, amelyben lelkes 
egyetértéssel kell kezet fogniok államnak, fele-
kezetnek és minden társadalmi tényezőnek 
(Hosszas, élénk tetszés), amelyre szükségünk 
van, hogy köznevelésünk és közoktatásunk rend-
szerét a kisdedóvástői a legfelsőbb oktatásig ki-
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építve, nemzeti nyelvünk ismeretét a haza min-
den polgárára kiterjesztve, közművelődésünk 
intézményeit szaporítva és kifejlesztve, nemzeti 
szellemünket tudományban, irodalomban és mű-
vészetben érvényesítve, alkossunk olyan magyar 
kultúrát, mely nem erőszak, nem mesterséges 
intézmények (Helyeslés), de saját fölénye áltál 
akar és fog uralkodni a magyar földön (Él-
jenzés), s mely minden fegyvernél és törvénynél 
szilárdabban fogja biztosítani Magyarországot 
a magyaroknak (Lelkes éljenzés); mert hiába 
vitatkozunk mi nemzeti és állami önállóságun-
kat és függetlenségünket biztosító paragrafu-
sok fölött, amíg nemzeti és állami létünk 
jelenlegi kereteit nem tudjuk anyagi és szel-
lemi erőink eleven tartalmával betölteni. (Tet-
szés és éljenzés.)" A miniszter ez ékes és 
mélységes igazságot tartalmazó szavai leírha-
tatlan lelkesedést keltettek és fognak kelteni 
az egész országban. _ \ 

Nevel-e a mai népiskola? 
(Befejező közlemény.) 

De hát mit kell tennünk arra nézve, hogy 
a népiskola teljesen megfeleljen nevelői föl-
adatának ? 

1. Olyan irányt, olyan tartalmat kell adni, 
illetve megjelölni kultúránk alaptagozatának: 
a népiskolának, hogy eszményi föladatának, 
ideális céljainak föltétlenül megfelelhessen, hogy 
ennek nyomán az emberiség valódi erkölcsi 
nevelése következzék, mert nem mindenttudó 
ezermestereket, hanem igazi becsületes, erköl-
csös embereket kell nevelni, amint Diester weg 
mondja: „az ember célja az ember, az ember 
értékének princípiuma az ő erkölcsisége". 

Föl kell szabadítani a mai népiskolát az 
utilitárizmus ránehező súlyától : a túlterheléstől, 
mely a népiskolai tananyag bőségében s a kor 
sokféle kívánalmának megfelelni akaró tartalmá-
ban nyilvánul, amit előszeretettel sokoldalú-
ságnak neveznek. Vissza kell adni a népiskolát 
önmagának, a gyermekeknek, hogy igazán a 
gyermekeké legyen. A tudományos rendszert ki 
kell a népiskolából küszöbölni ; nem tudós 
akadémia az, hol tudományos meghatározások-
kal foglalkozzanak. 

2. A közvetlen tanítást az olvasás, írás, 
számvetés és magyar nyelv tanítására, mint 
föltétlenül elsajátítandó tárgyakra kell össz-
pontosítani. A többi tárgy nem annyira a 
tudásért, nem saját magáért, hanem inkább a 
benne rejlő nevelő hatásért, nevelő tulajdon-

ságaért kezelendő. Azok a legnagyobb részben 
közvetve, úgy mint közvetlen alkalmazható 
nevelési tényezők. 

3. Az iskola és tanító minden ténykedését 
mély és igazi vallásos szellem hassa át. Vallá-
sosság nélkül jó iskolai nevelés alig képzel-
hető, mert vallásosság nélkül tiszta erkölcs is 
alig van. Ziller azt mondja: „ethika szerint 
kell az embernek az egyéniség eszményeig 
emelkedni". Diesterweg szerint „az ember 
alapja az erkölcsi világnak" ! 

Iskoláink környezetére nagy gond fordítandó, 
azok minden szükséges eszközzel föltétlenül 
fölszerelendők. Egyetlen egy fölszereletlen vagy 
alkalmatlan iskola se legyen soha a haszná-
latnak átadható. Az iskola környéke, udvara: 
kert, virág, cserje, gyümölcsfa, zöld gyep, homo-
kos úták, homokhalmok, víz és agyag, játék- és 
tornaszerek nélkül ne legyen soha. Nagy be-
folyása van az iskolának és környezetének, 
valamint a tanító jó példájának is a gyermek 
lelkületére, érzelemvilágára. Engedjünk a külső 
és belső fényből, a luxusból, de ne engedjünk 
semmit, egy parányit se a célszerűségből, a 
hasznosból, a szükségesből. Ne engedjünk külö-
nösen azokból, melyek a nevelés szempontjából 
nélkülözhetetlenek. 

4. A földrajz, természetrajz, természettan 
lehetőleg szemlélet útján, a szabadban, a ter-
mészetben kezeltessenek. Micsoda remek dolog 
például a növényekről az iskola udvarán, kert-
ben, kirándulások keretében a mezőn, a réten, 
a patak mellett beszélgetni ! A földrajzi tájékozó-
dást a szabadban, p. o. napkeltekor avagy 
nyugtán érzékeltetni. Dombot, hegyet, halmot 
homokban, majd szabadban bemutatni. Egy 
házat, templomot, bástyát, régi várat építeni 
nedves homokból. A természet tüneményeinek, 
tevékenységének, jelenségeinek szemlélete, ha 
ügyes magyarázattal jár, kitűnő nevelő hatású 
foglalkozás. 

5. Külön órát a mesének, a játéknak és a 
testgyakorlatnak. A családi nevelés a lélek 
művelését úgyszólva a mesével kezdi. A kép-
zelet egyes motívumai készséggel kapcsolódnak 
a dajka meséihez, az óvoda csengő-bongó rímes 
verseihez. Hogy ne mondjam, szinte szent áhí-
tattal hallgatja a gyermek anyja vagy dajkája 
meséit. Amint kezdi: „hol volt, hol nem volt", 
elül a legnagyobb zaj is, elcsendesül a lárma, 
a zsivaj, helyt ad a figyelmes, a kíváncsi hall-
gatásnak. Alig várják, hogy mi történt Babszem 
Jankóval, hogy mi lett a szegény ember kis 
fiából. 

És a játék? Aki valaha megfigyelte, hogy 
mily élvezettel dalolják játékközben a apró-
ságaink : 
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„Alugy ingó-bingó 
Pici rózsabimbó, 
Majd felkölt a hajnal, 
Fülemile dallal." (Pósa.) 

vagy ezt: 
„Ispiláng, ispiláng, 
Ispilángi rózsa, 
Zöld selyem szoknya stb. stb." (Régi játékdal.) 

csak az tudja értékelni, hogy a mese és a 
játék nevelő hatása elsőrendű gondozást érdemel. 

A jellem és az önérzet fejlődésénél, a bátor-
ság megszilárdulásánál a mese és játék mellett 
nem kevésbbé fontos a testgyakorlás, a katonai 
gyakorlatok, amelyekről újabban az illetékes 
tényezők gondoskodnak is. 

A mi elemi iskolásaink ma már alig tud-
•ncűc játszani. Játszani, mesélni alig jut idejük, 
mert tanulniok kell a mellékmondatok külön-
féle fajait, a háromszögek különböző alakulá-
sai t s hogy egy bizonyos földrajzi szélesség és 
hosszúság foka alatt miféle szigetek vannak. 
Azt hiszem, a nevelés szempontjából többet 
crne ezeknél, ha helyettük mesélnének vagy 
játszanának iskolás gyermekeink. 

6. Tanítóinkat jó nevelőkké, öntudatos peda-
gógusokká kell képezni, Ez a föladat termé-
szetesen a tanítóképző-intézetekre vár. Ezek* 
olyan nevelő tanítókat adjanak az iskolának, 
akik örömmel, lelkesedéssel, magas erkölcsi 
fölfogással s ernyedetlen kötelességérzettel fog-
lalkoznak elméletileg és gyakorlatilag a nevelés-
tudománnyal s a gyermekekkel, és akiknek 
nyugodt és állásuknak megfelelő díjazásáról 
úgy gondoskodni, hogy teljesen hivatásuknak 
élhessenek, az iskolafönntartók természetes és 
•elengedhetetlen kötelessége. 

Hivatott pedagógusok ténykedése nagy és 
messze kiható horderejű, de ezek ritkák, rit-
kábbak, mint a született költők és művészek, 
mert a nevelés: tudomány az elméletben, mű-
vészet a gyakorlatban, melyet a tanulás, elő-
készítés és folytonos gyakorlás és tapasztalás 
út ján lehet és kell elsajátítani. 

A nevelés és tanítás idején derült kedély, 
kellemes hangulat, élénk elevenség hassa át a 
tanító egész valóját ; a tanterem éghajlata 
derült, kedélyes, hangulatkeltő legyen, hogy 
tanító és tanítvány jól érezze magát. Az olyan 
iskolának nevelő hatásáról, melytől irtózik a 
tanítvány, amelyet a tanító börtönnek vél s  
akkor érzi magát jól, ha iskoláját háta mögött 
tudja, nem is beszélünk. 

Ezek a tennivalók — szerény nézetem sze-
rint — arra nézve, hogy a népiskola jobban 
megfeleljen nevelői föladatának, hogy eszményi 
céljaihoz képest kifejlessze idővel az erkölcsi 
•embert, az eszményi társadalmat a maga föl-
emelő valóságában. 

(Vámosladány.) Végli István. 

Az állatvédelem. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-

térium mult évi 92.220. szám alatt kelt ren-
deletével ismételten fölhívja a figyelmet az 
állatvédelemre. Rámutatván a rendelet az állat-
védelmi eszmék nevelő hatására, utasí t ja a 
tanítókat, hogy minden alkalmat ragadjanak 
meg azon eszméknek terjesztésére. 

A tanítóságnak szóló ez a nemes intenciójú 
figyelmeztetés nekünk is alkalmul szolgál arra, 
hogy a népiskola állatvédelmi föladatairól s 
ezen föladatok megoldási módjáról egy-két 
szót szóljunk. 

Azon kezdjük, hogy az állatvédelemnek 
szokásos módja, amint a következmények mutat-
ják, nem vezet kellő eredményre. Az oktatás, 
meg a szánalomkeltés. Azután a szánalomkeltés, 
utána az oktatás. Mintha csak a Kunigunda 
és Eduárd megható dalát hallanók. 

Az oktatás és a szánalomkeltés csak tényezői 
az állatvédelemnek : de nem a legfontosabb 
tényezői. Ismerni és cselekedni a jót : két külön-
böző dolog. A szánalom sem vezet eredményre. 
A szánalom legfeljebb arra indít, hogy tartóz-
kodjunk valami igen rossz dologtól, amit a 
hatalmunkba jutott szegény állattal elkövet-
nénk ; a szánalom tehát csak passzivitásra 
vezet. 

Nem elég az állatot csak ismerni és szánni, 
vele szemben a legégbekiáltóbb igazságtalan-O O o o 
ságoktói tartózkodni : az állatot szeretni kell. 
Erre a szeretetre kell a jövendő nemzedéket 
nevelnünk. S hogy így nevelhessük, az állat-
védelemnek új szempontokat kell megállapí-
tanunk. 

Eddig a hasznosság szempontja volt az irány-
adó és ma is az. Alacsony szempont. Nagyobb 
emelkedésre és emelkedettségre tehát nem al-
kalmas. Mi ezt kudarcaink ellenére sem vesz-
szük észre és maradunk a hasznos és káros, 
vagy közömbös fogalmaknak körében. Ebben 
a rideg gondolatkörben nem tudunk meleg-
séget támasztani, nem tudunk a gyermek szívé-
ben szeretetet kelteni. 

Mikor a tehénről tanítunk az I. osztályos 
kis gyermeknek, úgy számba vesszük a sze-
gény állatnak minden atomját, mintha csak 
mészárosok volnánk s félő gonddal kellene 
affölött őrködnünk, hogy a levágandó barmon 
valahogy kárunk ne essék, sőt a lehető leg-
nagyobb legyen a nyereségünk. Elmondjuk az 
állatról, „mivel használ életében", mivel „halála 
után", mely testrészéből mit csinálnak. Mészá-
ros szemmel nézünk egészen, mikor elmondjuk, 
hogy a tehén „tejet ad", meg „húst". Nem 
ad biz az sem tejet, sem húst. A tejét a borjá-
nak tartogatja, mert a természet törvénye ezt 
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így parancsolja. Mi megszegjük a törvényt s 
elvesszük tőle a más célra rendeltetett tejet. 
A húst még kevésbé „adja", mert ez az ő 
legsajátabb tulajdona s neki megint a termé-
szet törvénye szerint nagyobb szüksége van rá, 
mint nekünk. Mi azonban elvesszük tőle a húst, 
az életével együtt. 

így vagyunk az összes állatokkal. Nem az 
önmaguk örömére, gyönyörűségére, fajuknak 
fönntartására, a fa j életének biztosítására ren-
deltetett élő lényeket látunk bennük, amelyek 
fizikai létüket illetőleg velünk, emberekkel 
ugyanazon természeti törvények alatt állanak, 
tehát társaink a fizikai életben, segítőink, 
munkatársaink a természeti erőkkel vívott küz-
delmeinkben, hanem hasznos, vagy kevésbé 
hasznos tárgyakat. S a tárgyak iránt nem kél 
meleg szeretet a szívünkben. A mészáros leg-
kisebb lelkiismeretfurdalás nélkül éhezteti, 
gyötri a levágandó barmot. Hiszen a húsát 
nem apasztja meg a kínzás. Az sem baj, ha 
csontja törik — szükség nélkül is — a le-
vágás előtt ; hiszen a csont kevés értéket kép-
visel s eltörve sem kevesebbet. 

Hát ezt a mészáros- és hentesülozófiát kell 
mindenekelőtt az iskolábil kiküszöbölnünk. 
Szeretetet, gyöngédséget kell az állatok iránt 
keltenünk, hogy a szeretetnek természetes követ-
kezménye gyanánt magától jelentkezzék a 
védelem. 

Az állatot nem mint hasznos, kevésbé hasz-
nos vagy haszontalan objektumot kell bemutat-
nunk, hanem mint a teremtés egyik nagy-
szerű életnyilvánítását, mint élő lényt, melynek 
minden tekintetben érdekes, tanulságos élete 
van, mely élet a mi emberi életünkhöz sokban 
hasonlatos. 

Fizikai életszükségletei ugyanazok, mint a 
mieink. Kegyetlenség, embertelenség tehát eze-
ket az életszükségleteket tőlük megtagadni, 
iHetőleg kellő mértékben ki nem szolgáltatni. 
Érzi a fizikai örömet és fájdalmat épen úgy, 
mint mi. Az emberség tehát azt kívánja, hogy 
örömet okozzunk nekik s a fájdalomtól kímél-
jük őket. 

Az állatnak bizonyos fokú lelki élete is van, 
mely szokásaiban, természetében (jellemében), 
cselekvésében jut kifejezésre. Ezen lelki élet, 
ezen állati karakter megfigyelése gyöngédségre, 
szeretetre vezet. 

Az állatoknak _ egy kis töredéke különös 
hasznunkra van. Eletében társunk a munkában, 
amelyben nagyobb fizikai erejével, türelmével 
a mi erőnket meghaladó erőfeszítésektől rae<;-O o 
kímél bennünket, mások a tőlük nyert termé-
kekkel (tej, tojás, szőr, gyapjú, toll) táplálnak 
s ruháznak minket. Jótevőink, mert többet 

adnak vissza, mint amennyit mi adunk nekik, 
tehát hála kell, hogy támadjon irántuk a szí-
vünkben. 

S miben nyilvánulhat e hálja? Az állat ter-
mészetének megfelelő, szeretettől áthatott bánás-
módban. 

Az ilyen bánásmód nem az önzés eredménye. 
Ám azért azt is kielégíti. A szeretetlen, tehát 
oktalan bánásmód megboszulja magát. Az állat 
elsatnyul. Nincs benne öröme a tulajdonosának. 
Munkaképessége a minimumra redukálódik, a 
tőle várható termékek csekélyek és silányak. 
Nincs haszon. Azonfölül az agyonsanyargatott, 
rossz bánásmódban részesített állat az elhullás 
veszedelmével fenyeget. Szégyene a gazdának. 
S ha eladásra kerül a sor, a szegény pára alig-
fizet egyébbel, mint silány bőrének csekély 
árával. 

Milyen más képet mutat a jó bánásmódban 
részesített állat! A gavdája jól táplálja, becéz-
geti, tisztán tartja, erején fölül nem dolgoz-
tatja. Ember és állat között kölcsönös vonza- . 
lom fejlődik. Az ember nyájas és gyöngéd, az 
állat szelíd és hálás. Az emberséges bánás-
módért jól fizet. Szépségével, munkabíró erejé-
vel, értékes voltával örömmel, büszkeséggel, 
a jólét és biztonság érzetével tölti el gazdája 
szívét. 

Bebizonyul hát, hogy az állat szeretete üz-
letnek is kitűnő. 

A szeretet magas szempontjára épített okta-
tás és védelem egymagában azonban még nem. 
biztosítja egészen a sikert. Kell, hogy a gyer-
mek tanuja, sőt részese legyen az állat iránt 
tanúsított szeretetteljes bánásmódnak, nemcsak 
otthon, hanem az iskolában is. 

A szeretet dolgai cselekedetek; ezeket csak 
cselekedve és cselekedtetve lehet a gyermeki 
lélekbe kitörülhetetlenül belevésni. 

A gyakorlati, tehát valóban eredményes állat-
védelemnek ebből a szempontból nagy szol-
gálatot tehet a gazdasági irányú ismétlő-iskola^ 
amelyben alkalma van a gyermeknek látni a 
tanító példáját az állat iránt tanúsított jó 
bánásmódban ; egyben alkalma is van gyako-
rolni ezt a jó bánásmódot. Ha a gyermek a 
borjűt vagy a csikót megsimogathatja, meg-
takaríthatja, etetheti, itathatja, vele eljátszhatok,, 
életjelenségeit figyelemmel kísérheti, ez a semmi-
ség az állatvédelem szempontjából több, mintha 
köteteket olvasna erről a tárgyról, mert a szó 
hatása könnyen elröppenő, a cselekedeté állandó. 

Az állatvédelmi oktatás és ránevelés be-
tetőzése : a vallásfilozófiai magaslatra emelkedés. 
Az Tstennek célja volt az állatok életre hívásá-
val, célja van azok életben tartásával; a terem-
tés összhangját és teljességét képviselik ezek 
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a reánk, emberekre nézve annyira érdekes és 
hasznos lények. Ne helyezkedjünk tehát szembe 
az állat kínzása, üldözése által a teremtés 
céljával. 

fSiékelyudvarhely.J Ember János. 

A népiskolai törvényjavaslat 
pedagógiai szempontból. 

Dr. Berzeviczy Albert közoktatásügyi minisz-
ter úr ismételten is kijelentette, hogy a nép-
oktatás reformjára vonatkozó korszakos törvény-
javaslatát az ú j képviselőház összeülése után 
újra beterjeszti. A törvényjavaslattal való 
foglalkozás tehát még mindig aktuális, sőt 
szükséges is. 

Ezúttal én pedagógiai szempontból kívánok 
elmondani egyet-mást dr. Berzeviczy miniszter 
törvényjavaslatáról. 

A népiskolai törvényjavaslat nemcsak kultúr-
politikai, hanem pedagógiai szempontból is 
kitűnő munka. Értem ezalatt különösen a 
törvényjavaslat szerves kiegészítő részét : az 
indokolást. Mélyen járó pedagógiai tanulmány 
ez. Rendkívül értékesek azok az adatok, 
amelyek a külföldi államok népoktatási törvé-
nyeiből idéztettek azért, hogy összevethessük 
a törvényjavaslat újabbi rendelkezéseivel és 
meggyőződhessünk arról, hogy bár nem tévesz-
tettük szem elől a külföld hasonló rendelkezé-
seit, mégis a hazai viszonyokhoz alkalmazva, 
nemzeti szellemben alkotjuk meg népoktatási 
törvényünket. 

Célom ezúttal az, hogy magából a törvény-
javaslatból, de különösen a gondoean megszer-
kesztett indokolás alapján kimutassam a törvény-
javaslat pedagógiai előnyeit a múlttal szemben. 

A tanfelügyeletet tartom a pedagógia 
irányítása szempontjából a legfontosabbnak. 
Minél kiterjedtebb és minél intenzívebb az 
állami felügyelet, annál tökéletesebb lesz nép-
oktatásunk szervezete. így szól az indokolás 
egyik passzusa. És ebben minden bennf'oglaltatik. 
Gondoskodik tehát az új törvény arról, hogy a 
tanfelügyelők nemcsak a népiskolák területén, 
hanem a tanítóképzés és képesítés ellenőrzésé-
nek és felügyeletének gyakorlására is kellő 
szakképzettséggel bírjanak. A tanfelügyelők 
pedagógiai szakképzettségén fordul meg első-
sorban népoktatásunk színvonalának emelése. 
Ha a tanfelügyelő alapos készültségit peda-
gógus, akkor egy egész nemzedék jó tanítót 
nevelhet; ha nem ért a pedagógiához, abb m 
a tankerületben lévő iskolákban, tanítóképzők-
ben egységes pedagógiai és didaktikai tradíció 
nem fejlődhetvén ki, csak napszámos-munkát 
végez a tanítók, tanárok nagy része. Mennyi 

kísérletezéstől, botlástól mentheti meg egy 
pedagógus tanfelügyelő a kezdő tanítót, azt 
magamon eléggé tapasztaltam. Vannak a taní-
tásban ú. n. technikai fogások, amelyekre néha 
csak évek múlva jön rá a tanító. Ilyen fogá-
sokat a tanítóképzőkben bajosan nyílik alkalma 
a jelöltnek elsajátítani. Egészen más az, ha a 
jelölt a gyakorló - iskola pár- városi tanulója 
előtt áll s más, amidőn a tanító egy falusi 
iskola 80—100 eleven gyerekével áll szemközt. 
It t már aztán nem kis munkát ad a tanítónak 
a fegyelmezés, a tanítás, a kérdezés módja. 
Ha több-tanerős iskolához jut, ahol az igaz-
gató maga is szeret pedagógiával foglalkozni, 
akkor lassacskán boldogulni fog, de ha egy-
tanerős iskolához kerül, akkor egyedül a tan-
felügyelőn fordul meg, hogy mikor lesz belőle 
jó tanító. A tanfelügyelői szakvizsgálat t ehá t 
már elég biztosítékot fog nyújtani arra, hogy 
a tanfelügyelők pedagógusok is legyenek. A 
szakvizsgálatra nézve nagyon becses adatok 
vannak az indokolásban Ausztria, Porosz-
ország és Franciaország viszonyaira. Ugyan-
ilyen becses adatokat találunk a tanfelügyelők 
iskolalátogatási munkájának megkönnyítésére, 
az iskolafelügyelői inté/.mény rendszeresítésére 
is. Sokat tanulhatnának a tanítók abból, ha 
kölcsönösen hospitálhatnának egymás iskolái-
ban. Üdvös volna iskoLifelügyelőkül tanítónőket 
is alkalmazni, a leányiskolák megfigyelésére. 

Pedagógiai szempontból nem tudom eléggé 
megbecsülni, hogy a javaslat most vissza-
állítja a szakképesítő vizsgálatot megelőző 
gyakorlati időt, még pedig kötelezően gyakor-
lati működésben eltöltendőnek rendeli azt. 
(82. §.) A javaslat idevágó indokolását a való 
életből merítették. Sokszor merült föl az a 
kérdés, hogy a tanítójelölt ne csak a gyakorló-
iskolában szerezzen tanítási gyakorlatot, — 
mert az a gyakorió-iskolai tanuló olyan, mint 
az üvegházi növény —- hanem a tanítóképző 
székhelyén lévő más, állami, községi vagy 
felekezeti iskolában is hospitálhasson a jelölt 
vagy tarthasson próbatanítást. Mert az életet 
kell bemutatni és megismerni a jelöltnek. 
Mennyivel közelebb áll az élethez a kisközség 
vagy a tanya iskolája! Itt pillérozódik a jelölt 
tanításbeli készsége. Itt gyűjthet kellő tapasz-
talatot a gyakorlati tanításhoz. Nem féltem a 
jelöltet a gyakorlati év küzdelmeitől. Az 
ambiciózus jelöltnek a gyakorlati év nem lesz 
teher, hanem szívesen végzett munka. Csakhogy 
itt ismét a tanfelügyelőre háramlik a munka 
jó része. Az ő feladata az, hogy különös figye-
lemmel kísérje a jelöltek munkáját és legyen 
rajta, hogy a gyakorlati év minden percét az 
iskola javára és önmaguk művelésére fordítsák. 

Legnehezebb helyzete lesz a jelöltnek, lia 
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nemzetiségi vidékre kerül. I t t két dologgal 
kell megküzdenie : a gyakorlati tanítás mester-
ségét kell elsajátítania és a magyar beszéd 
tanításának a módját. 

A magyar beszéd tanításának módjára 
nézve ismét érdekes adatokat találunk a 
javaslat indokolásában. Szeretném, ha ezt a 
részt nemzetiségi vidéken működő minden 
tanító nagy figyelemmel olvasná végig. Porosz-
és Szászország, Belgium, az északi germán 
államok, Anglia és Svájcz példáira hivat-
kozva, konstatálja a javaslat indokolásában azt 
a tényt, hogy a többnyelvűség a népoktatás-
nál pedagógiai szempontból sem leküzdhetetlen 
akadály. 

Yolt részem egy tiszta tót és egy tiszta 
német község gyermekeit tanítani. Nem sokat 
vesződtem a vezérkönyvekkel. A józan, termé-
szetes észre hallgattam. Úgy, amint Pestalozzi 
elmondja, hogy az anya szinte önkéntelenül, a 
legtermészetesebb módon tan í t ja meg a gyer-
mekét a beszédre, amikor fürösztés után egyen-
ként törli meg a kicsike testrészeit, így 
beszélgetve hozzá : „ add ide a kicsi lcezedet, 
lábadat" s í. t., épen úgy fogtam én is a 
direkt módszerrel a magyar nyelv tanításához. 
Én is mutogattam nekik a tárgyakat és később 
a képeket és soha más nyelvet, mint a magyart 
nem használtam. Hogy mily eredménnyel, azt 
a tanfelügyelőm ítélje meg. Arra a meggyőző-
désre jutottam tehát, hogy mesebeszéd az, hogy a 
tanítónak az illető község nyelvét is kell értenie, 
mert máskép nem boldogul a tanításnál. E n 
sokkal helyesebbnek vélem, ha egyáltalában 
nem beszéli a tanító azt a nyelvet, mert akkor 
nem használja az idegen nyelvet kisegítőül. A 
gyermek mindig magyar szót hall. Ez persze 
fáradságos, nagy munka, de lélekemelő. Vég-
telenül örültem, amidőn ebben a hitemben 
megerősített a javaslat indokolásában fölsorolt 
külföldi példák egész sorozata. 

A magyar nyelv sikeres tanítása szempont-
jából örömmel kell fogadnunk a javaslatnak 
azt a részét, amely kimondja, hogy az összes 
elemi népiskolák ismétlő - tanfolyamában a 
tanítás nyelve kizárólag magyar. Amit az 
alsó osztályokban fölépített a tanító, azt e 
fokon betetőzheti. A tanítás menete tervszerűen 
haladhat és ez biztosítéka a jó eredménynek. 
De az ismétlő-iskola csak akkor érheti el ezt 
az eredményt, lia a tanulók szívesen keresik 
azt föl. Rendkívül üdvös intézkedésnek tar tom 
tehát, hogy a javaslat szakít a régi ismétlő-
iskolák szellemével és ezeket a gyakorlati 
életnek megfelelően alakítja át. Micsoda tág 
tere nyílik a tanítónak az olyan ismétlő-iskolá-
ban, amely gazdasággal vagy háztartással van 
kapcsolatban, a magyar beszéd elsajátíttatására ! 

Ugyancsak a magyar nyelv megtanulása, a 
haza történelmének, alkotmányának és földjé-
nek tüzetesebb megismerése céljából kitűnő 
intézkedést tartalmaz a javaslat harmadik 
szakasza, amely a tankötelezettség tar tamának 
megnyújtásáról szól. Éles pedagógiai belátásra 
vall a javaslat indokolásának idevágó része : 
„Erkölcsi kötelesség ez egyfelől a szülőkre, 
hogy rendesen iskoláztassák gyermekeiket, 
másfelől a tanítókra, hogy kellő eredménnyel 
oktassák növendékeiket 

Persze, a tovább-iskolázás szükségességének 
megállapítása szigorú lelkiismerettel való el-
bírálást követel a tanító részéről. — Emeli a 
szakasz értékét a javaslat indokolásában a 
külföldi államok népoktatási törvényei hasonló 
rendelkezéseinek fölsorolása. 

Még tovább folytathatnám a javaslat peda-
gógiai részének ismertetését. Szólhatnék a 
kisegítő-iskolák helyes intézményéről, a zug-
iskolák megszüntetéséről, a szorgalomidőről 
és annak betartásáról, a kötelező tantárgyak-
ról, a tankönyvek használatáról, a tanulók 
létszámának a maximumáról, — de ezek mind-
egyike, mivel mélyen belevág az iskola belső 
életébe, külön-külön fejtegetést érdemelne. 

(Rákosliget.) Stumpf Mariska. 

Egyszeregy. 
(Hozzászólás.) 

Schön J . kartárs cikke igen helyes észrevéte-
leket tartalmaz. Tisztelettel adózom a cikk 
azon törekvése iránt, hogy a száraz, de sarka-
latos fontosságú egyszeregy tanításának gyü-
mölcsözőbb, a gyerekre nézve érdekesebb és 
emészthetőbb módját igyekszik megállapítani. 
Kiinduló pontjában is megegyezem vele. „Az 
egyszeregyet nem elég bevágatni, hanem arra 
gondolkodva rá kell vezetni a tanulót." Ezt 
azonban szerencsére ma már senki és semmi-
féle könyv nem tagadja. Ebben tehát egyek 
vagyunk a modern világ minden tanítói. Cikké-
nek további gondolatmenete iránt azonban 
kétséggel, aggodalommal "vagyok. 

Az egyszeregy szorzataiban nyilvánuló érde-
kességet, törvényszerűséget nem merném az 
egyszeregy - tanítás módszerének megállapítá-
sánál kiinduló pontul venni. Miért? Három 
okból. 

1. Mert ez a törvényszerűség csak azon a 
fokon lehet lebilincselő a gyermekre, amidőn 
már az egyszeregy rendszere ki van agyában 
alakulva. L, II. oszt. tanuló lehet, hogy egy 
pillanatig elbámul ra j ta , de azután elfordul 
tőle a figyelme. Az 1., II. oszt. tanulói előtt 
ennek a törvényszerűségnek bemutatását, fesze-
getését nagyon időelőtti dolognak tartom. 
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Ezzel a tanítás lelép a realitás talajáról, kalan-
dozónak, mesterkedönek látszik előttem az 
I., II. osztályban. 

2. Tegyük föl, bogy nincs igazam.Micsoda bisz-
tos támasztékot nyújtanak a gyermeknek azok a 
sarktételek, miket Seb. kartárs igen helyesen 
megfogalmazott? Eligazodhatik-e ezek után a 
tanuló, ha azt kérdem, mennyi 6 X 9 ? Meg 
tudja vájjon mondani a helyes eredményt 
csupán a sarktételek segélyével ? Meggyőző-
déssel állítom, hogy nem. 

3. Ha pedig minden egy szám szorzatának 
törvényszerűségét fogjuk tételekbe foglalni és 
kívánjuk a tanulóval megjegyeztetni, olyan 
irgalmatlan nagy és bonyolult munkával ter-
heljük a tanulót, amelyhez képest az egyszer-
egy gépies bevágatása óvotla-játékká törpül. 

Minthogy pedig az egyszeregy tanítása a 
II. osztályban már befejezést nyer ; a II. oszt. 
végével ki kell alakulva lennie a kis egyszeregy 
rendszerének a tanuló agyában ; a törvény-
szerűségek alapján való tanítás pedig e fokon 
nem helyénvaló : a törvényszerűségnek kiinduló 
pontul vevését célszerűtlennek találom. 

En részemről világért sem bolygatnám, 
feszegetném az egyszeregy szorzatainak törvény-
szerűségét, nemcsak az I., 11. osztályban, hanem 
egyáltalában az elemi iskolában sem. Ha magá-
tól veszi észre a tanuló, jó ; érezze teljes 
mértékben a fölfedezés örömét; de ha nem 
bukkan rá soha, nem veszít vele egy fikarc-
nyit sem. A rávezetés, bemutatás egyrészről 
a fölfedezés örömét csökkenti, másrészről 
valóban szükséges, hasznos részletek tanításá-
nak úgyis csekély idejét fogyasztja — kimu-
tatható haszon nélkül. 

Sokkal gyakorlatiasabb Sch. kartárs cikké-
nek második fele. Ez már hús és vér. Nem 
is vonom kétségbe jóságát. Én azonban mégis 
másként járnék el az egyszeregy gondolkodva 
tanításánál. Az egyszeregy és a számok rend-
szere a tanterv szerint igen helyesen, koncen-
trikus körökben, alulról fölfelé épül, hozzáadás 
alapján. Egyszer kettőből akként lesz kétszer 
kettő, ha hozzáadok még egyszer kettőt. Az 
első osztály 20-as, esetleg 30-as számkörében 
a gyermek meg kellett hogy tanulja jól az 
egyszeregy vonatkozó részletét. Tudja tehát, 
mennyi hatszor három, a 1IL osztályban úgy 
ju t a 7 X 3 ismeretére, ha hatszor háromhoz 
még egyszer hármat ad. Az egyszeregynek 
ilyetén való fejlesztése tart a 100-ig. Én termé-
szetesebbnek, egyszerűbbnek vélem tehát, ha a 
tanuló az össze-vissza kérdezés alkalmával is 
ehhez a módszerhez ragaszkodik, amellyel 
megismerte az egyszeregyet. Vagyis Sch. kar-
társsal szemben 6-szor 8 nem így keresendő: 
10-szer 8-ból elveszek 4-szer 8-at, hanem 

5 X 8-hoz adok I X 8-at. 7X7-e t nem így 
kapom, hogy 1 0 X 7 = 70, 70 fele 35, vagyis 
5X7-e t ; ehhez adok 2 X 7 , hanem 6 X 7 + 7 = 49, 
vagy 4 X 7 + 3 X 7 . Látni való, hogy Sch. kar-
társ eljárása és az enyém közt lényeges különb-
ség nincs, de az enyém az egyszeregy - tanítás 
módszerével a hozzáadás alapján teljes kapcso-
latban áll. 

Ilyen kis különbség folytán bajos is eldön-
teni, hogy melyikünk részén áll az abszolút 
igazság, vagy hát mondjuk: célszerűség. Én 
részemről nem is számítok döntésre. Sőt 
őszintén elismerem, hogy Sch. kartárs eljárása 
is gyümölcsöző lehet s amidőn olvasom Sch. 
kartárs nyilatkozatát: „Nekem van türelmem, 
hogy a feleletet bevárjam", meg vagyok győ-
ződve, hogy tanítványai gondolkodó, alapos 
számolók lesznek. Mert bizony, bizony a jó 
igyekezet, lelkesedés eredménye a tanításban 
ottan válik semmivé, mikor nincs türelmünk 
a gyermeki lélek félénk, bizonytalan kapasz-
kodását bevárni, hanem idegesen, durván 
cibáljuk.* 

Külföldi szemle. 
Hétfői iskolamulasztások. Altonában .sok az 

iskolamulasztás a hétfői napon. Az iskolai 
igazgatóság tehát át iratot intézett a szülőkhöz, O O O _ • 
amelyben ezt szóvá teszi s a következőket 
mondja : „Iskoláink tanítótestülete szomorúan 
tapasztalta, hogy a hétfői iskolamulasztások 
száma aránytalanul nagy s hogy némely tanuló 
e napon keyésbé munkabíró, mint a többi 
napokon. Bágyadtak, álmosak és kedvetlenek. 
E nagyfokú szellemi és testi bágyadtság csak 
onnan magyarázható, hogy sok gyermekre nézve 
a vasárnap nem a valódi pihenés napja, hanem 
az egészségre káros és megerőltető mulatságok 
napja. Megállapíthattuk, hogy sok tanuló va-
sárnap nem kerül idején az ágyba ; hogy 
alkoholikus italokat kapnak, ha a nagyok szó-
rakozásaiban részt vesznek. Kötelességünk tehát 
kérni a. szülőket, hogy vasárnapi mulatozásaik-
nál mindent kerüljenek, ami alkalmas arra, 
hogy a gyermekek testi és szellemi fejlődését 
hátráltassa." 

* 

Szerbia. A szerb közoktatásügyi miniszter 
új iskolai törvényt terjesztett a skupstina elé, 
amely úgy neki, mint a királynak dicséretére 
válik. Az ú j törvény alapelveit a következők-
ben ismertetjük : 1. A népiskola 6 osztályú. 
2. Egy tanító egy osztályban csak 60 tanulót 

* Ehhez a kérdéshez több hozzászólást kaptunk ; 
közülök egy-kettőt, amelyek valami újat is tartalmaz-
nak, még közlünk. (Szejk.) 
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taníthat. 3. Az iskola-alapok tanulói kirándu-
lásokra is fordíthatók. 4. A tanév szeptember 
1-től június 29-ig tart. 5. Minden tanító két évi 
gyakorlat után köteles képesítő-vizsgálatot tenni, 
ha igényt tart a magasabb fizetési osztályba való 
előléptetésre. 6. A szolgálati idő 32 év. 7. 'Szol-
gálati tekintetekből más állomásra való áthe-
lyezés vagy nyugdíjazás nem történhetik meg. 
8. Az előléptetési viszonyok szabályozva vannak. 
9. Az ismétlő-iskolai tanításért külön fizetést 
kapnak. 10. Minden tanítónak joga van mű-
ködésének igazságtalan osztályozása esetében 
felülvizsgálatot kérni. 11. A törvény kimerí-
tően ismerteti a tanítók, igazgatók stb. köte-
lességeit és jogait. 12. Az állandó tanfelügyelők 
intézménye, mivel a gyakorlatban be nem vált, 
eltöröltetett. Helyettük iskolai revizorok kül-
detnek ki. Revizorokká esetről esetre népiskolai 
tanítók is nevezhetők ki. 

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

Köszönetét nyilvánította: Boncampagni 
Ludovisi József hercegné, szül. San Martino 
di Valperga Aramina grófnőnek és San Már-
tim di Valperga Henrik grófnak, akik a szép-
laki összes tanköteleseket már öt év óta min-
den évben, összesen mintegy 7000 korona 
értékű téli ruhával látták el ; dr. Szabó József 
jankafalvai földbirtokosnak, aki az ottani állami 
elemi iskola céljaira 1800 korona értékű telket 
és épületet adományozott ; a felsőmagyarországi 
közművelődési egyesületnek, azért mert ez egye-
sület a szentmártoni állami elemi iskola mel-
lett szervezett ifjúsági egyesület számára mint-
egy 400 korona értékű könyvtárt és 30 darab 
magyar énekeskönyvet adományozott; a „Makói 
Gazdasági Egyesület11 -nek, mely a makói áll. 
el. iskola szegénysorsú tanulóinak fölruházására 
és napközi otthon berendezésére 422 K-t ado-
mányozott ; Zeyk Károlyné, szül. Tisza Etelka 
úrnőnek, aki az ajtóni áll. el. isk. 30 szegény-
sorsú növendékének 1904. évi december 1-től 
1905. évi május hó l-ig az iskolaépületben 
konviktust állított föl ; Törökkanizsai Schidpe 
Vilmos nagybirtokosnak, aki 150 torökkanizsai 
és torontáljózseffalvi szegény iskolás- és óvodás-
gyermeket téli ruhával látott el ; Klopfné 
Lamprecht Helenának, aki a ruszti óvó építési 
céljaira 1000 koronát adományozott. 

Kinevezte : Haris Jenő oki. tanítót a csanta-
véri tanyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Winter Gizella oki. óvónőt a szentantali áll. 
óvóhoz óvónővé; Eckemberger Margit oki. ta-
nítónőt a kaposvári áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Rácz Katalin oki. óvónőt a vilá-

gosi áll. óvóhoz óvónővé; Müller Ilona okL 
óvónőt a szentjánosi áll. óvóhoz óvónővé; 
Veselényi Etel oki. tanítónőt a szigetesééi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Lukovics Mihály 
oki. tanítót az újdávidházi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Marton Paula oki. tanítónőt a. 
pancsovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Droédik János oki. tanítót a csongrádi tanyai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Morascher Hagó 
zeneakadémiai oklevéllel bíró székelyudvarhelyi 
zenetanárt a csáktornyai áll. el. isk. tanítóképző-
intézethez a X. fiz. oszt. 3. fok.-ba segédtanár-
nak : Szeles Irma oki. tanítónőt a nagybereznai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Figuss Vilmos 
oki. tanítót a lajisfalvi közs. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; László Teréz oki. óvónőt a zavadkai 
áll. óvóhoz óvónővé. 

Kirendelte : Et ti g Károly zemplénvármegyei 
tanfelügyelőséghez berendelt áll. el. isk. tanítót 
a katalinfalvi áll. el. isk.-hoz. 

Jelen minőségében áthelyezte: Lintz 
Géza kisgarami és Jlackl Károly barátfalvi áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Boros (Gampe) 
Ferenc, Boros (Gampe) Ferencné görgényüveg-
csüri és Szmolárcsek János, valamint Szmolár-
csekné Nyegmss Gizella zólyomi áll. el. isk. 
tanítókat, ill. tanítónőket kölcsönösen; Marti-
nidesz Margit szigetcsépi áll. el. tanítónőt a 
csepeli áll. el. isk.-hoz; özv. Tordy Istvánné 
nagybereznai áll. el. tanítónőt a czeglédberczeli 
áll. el. isk.-hoz; Eperjessy Gizella szentantali 
áll. óvónőt a jászómindszenti állami óvóhoz ;. 
Ferenczi Lajos zólyomi és Vaszilcsiu György 
vajasvattai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; 
Martony Gizella jászómindszenti áll. óvónőt a 
bácsújfalusi áll. óvóhoz. 

Végleg megerősítette: Zsutty Béla fehér-
templomi közs. isk. igazgató-tanítót jelen állá-
sában. 

Nyugdíjat utalványozóit: Egreczky Mihály 
lesznai gör. szert. kath. elaggott el. isk. tanító-
nak évi 840 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Törzsök Sándor nyug. róm. kath. tanító 
özv., szül. Andrássek Rozáliának évi 517 K - t ; 
néh. Tatár György magyar-peterdi gör. kath. 
tanító Auguszta és Kornélia nevű két kkorú 
árvája részére egyenként 116 K 66 f-t, együtt 
233* K 32 f - t ; néh. Nóvák Demeter füzesi 
nyugalm. g. kel. tanító özv., szül. Konstantin 
Johannának évi 375 K-t ; néh. Gyarmatiig 
Imre hizéri rk. el. isk. tanító özv., szül. Kriszti 
Herminának évi 560 K-t és Irén, László, Imre 
és Lajos nevű kisk. árváinak egyenként 93 K 
33 f-t, együt 373 K 32 f-t, mindössze 933 K 
32 f-t ; néh. Hyl Károly nyugalm. volt bács-
újfalusi ág. h. ev. el. isk. tanító özv., szül. 
Blacky Zsuzsannának évi 604 K-t. 
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Emlékezés b. Eötvös Józsefre. 
Sűrű sötét éj . . . . Fönn csillagtalan 
Homályos ég a magyar föld felett, 
Gyászol a tájék, nagy halottja van, 
Magyar Szabadság! tégedet temet . . . . 
S a nemzet, ki ölében ringatott, 
Csügged : — so'se lesz többé névnapod ! ... . 

S lett.... Jött a hajnal, — kissé késve bár — 
Bíbor ruháján gyönge árnyalás, 
S a romokon, lám, kételkedve jár : 
Ha lesz-e, vájjon, itt föltámadás ? . . . . 
Lesz nép, művelt, ki karra, szívre ép ? 
Hogy kijavítsa, amit sorsa vét. 

. . . . S ekkor Te jöttél drága Eötvösünk 
A nép lelkéhez, szívünkhöz közel 
Es ajkaidról — ím, vagyunk, leszünk ! — 
A Népműveltség csókja csattan el 
S hódító útra indul szellemed — 
A vár s a kunyhó így Ölelkezett. 

Újul a táj, hol addig puszta rom, 
Vén törzsökön sugár galy tör elé . . . . 
S lesz a szabadság drága közvagyon — 
A népműveltség azzá szenteli, 
S a magyar szellem várában a népi 
Az ősök dicső nyomdokába lép. 

Mi változás ! A kis kunyhókba' be 
Melegség árad, pisla fény lobog, 
Kis kézbe' könyv, az agyban értélem, 
S szülék, csemeték olyan boldogok . . . . 
— Ki így megáldd népem otthonát, 
Uh, áldd meg Isten, rég kihűlt porát! 

Aldd meg ! Hisz édes anyja karjain 
Kísérte már a gyönge csecsemőt, 
Parányi jószág — s lelke álmain 
Már a hazának eljegyzette őt . . . . 
Magát félejti, mindent mást féled, 
De soha ezt a drága, szent nevet. 

Aldd meg ! . . . . A bércnek siűzi kebelén 
Ki sem lelt dúsabb, csillogóbb eret 
S azért az örök ragyogás nevén, 
Hogy a magyar nép édes Atyja lett, 
Föltárva lelke minden kincseit, 
Mit a nemzetnek oltárára vitt. 

. . . . Pihenj, pihenj! Kész az „Emlékjeled'J 

Milljók szivében s nem fog rajt' idő, 
Mi virrasgtgatunk álmaid feleit — 
Halhatatlanság Néked mult s jövő, 
Avagy ha szellem élted sora más : 
Uj születés ez, új föltámadás ! 

Tarcsafalvi Albert. 

Házastársak. 
Májer János úr annak idején — jó negyven 

év előtt — megtalálván, amit nősülésében 
keresett : a hozományt, hitestársának egyéb 
tulajdonait tűrte békével, a sors rendelésében 
való kész megnyugvással. A menyecske annál 
gorombább lett, minél jobban vénült, kikapós 
volta pedig maradt a régi. Májer János úr 
nem törődött semmivel, csak a hozomány 
hasznos forgatásával. Volt is szerencséje állan-
dóan ; mikor végre nyugalomba vonult, egy 
budai emeletes ház s meglehetős számú takarék-
pénztári részvény, összesen mintegy nyolcvan-
ezer forint vagyon volt a közös birtok. 

Gyermekük nem volt soha. A másvilágra 
nem vihetnek magukkal semmit : ezt tudták, 
így hát végre, kénytelen-kelletlen, testamen-
tumot csináltak az oldalrokonok javára. Májer 
úr, kinek sivár, fösvény lényét csak a testvérei 
iránti szeretet fényesíté meg némiképen, az 
asszony melletti hosszú tűréséért kárpótlásul 
jogosultnak hitte, hogy felesége rokonait a 
maga atyjafiai javára megrövidítse, amit köny-
nyűvé tett neki az asszony korlátoltsága s ál-
talános szívtelensége is. A házat az asszony 
rokonaira hagyták hát, míg a vagyon sokkal 
nagyobb részét tevő részvények Májer úr 

! unokaöccseire maradtak a közös végrendeletben. 
Csak egy részvény hagyatott az asszony szabad 
rendelkezésére, mert anélkül a végrendeletet 
épen nem írta volna alá. 

Májer úr a végrendelkezés után folyton 
gyöngült s végre ágynak esett. Az orvos foly-
ton azt hajtotta, hogy táplálóbb eledeleket kell 
a betegnek adni, sülteket, jó erős ó-bort ; de 
erről hallani sem akart az asszony. Hogyne? 
Majd, hogy ő tönkre tegye magát. El tudta 
érni a hetvenöt esztendőt az eddigi koszton, 
elélhet tovább is, ha Isten akar ja ! — s tovább 
döncölgette ölében a kutyáját. 

Szegény Májer nem igen törődött e szív-
telenséggel ; maga is csak épen olyan lett volna 
ily esetben ; de egy titkos gondolat bántot ta 
szívét. Az az egy részvény ! Miért kellett annak 
az asszonyénak lenni s miért nem hagyhatta 
azt is a maga rokonainak ! Csak gyógyulhatna 
még meg, hogy e dolgot elintézhetné, s még 
aztán eddig nem is élvezte gazdagságát. Ege t -
földet ígért a doktornak s a gyóntató páter t 
is megbíztatta, hogy csak buzgón imádkozzanak 
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meggyógyulásáért, nagy hagyományt tesz a 
kolostornak. De hiába volt a doktor tudománya, 
a barátok imádsága, hiába szorongatta a feszü-
letet, csak mindjobban gyöngült. 

— Ezer forintot adok a templomnak Iste-
nem, csak gyógyíts meg ! — hördült föl aggo-
dalmában egyik este. 

-— Mit beszélsz, te bolond ? — kérdezte tőle 
ijedten az ezer forint szóra a felesége. 

— Ne félj, a magaméból! — felelt tilta-
kozva, éles hangon. Majd gyöngéd, hízelgő 
hangon suttogá : 

— De úgy-e drágám, nem halok még meg ? 
S aztán úgy-e, azt a részvényt az én szegény 
rokonaimnak hagyod majd? Lásd, azok sze-
gény emberek s aztán értük tűrtem, szen-
vedtem ! 

De hiszen fölcsattant az asszony. 
— Úgy-e, vén gonosz, értük, csak értük, 

úgy-e? Duskálkodtál az én pénzemben, engem 
csaltál, loptál drágalátos pereputtyod számára ! 
Te tűrtél? Te félember ! Oda a fiatalságom, 
lehervadtam mellette s még ő hányja a sze-
memre, hogy tű r t ! 

Májer János úr tehetetlenül kapálódzott az 
ágyban, sovány arcán vérvörösre dagadtak az 
erek, ujjai görcsösen görbültek össze a' takarón 
s szemei dühös lángra lobbantak. De aztán 
csak újra könyörgésre fogta a dolgot. 

— No, ne haragudj édes, hiszen te érted 
szenvedtem, zsugorogtam én, hogy utánam 
nyugodt özvegységben élhess s azután míg élsz, 
annak a részvénynek a kamatai is téged illet-
nének ám! 

Gúnyosan nevetett az asszony. 
— Persze, hogy én ne rendelkezhessen! 

semmi fölött, úgy-e ? Hátha újra férjhez me-
gyek ? 

Májer Jánosnak nagyra nyilt a szeme, s 
tátva maradt a .szája erre a szóra s egyszerre 
csak feléje bökve csontos ujjával, rikácsoló 
hangon ordít á : 

— Te férjhez akarsz még menni, bolond, 
kopasz, vén fejeddel ? Te ! Te ! — s amit 
mondani akart, elfuladó hangja nem volt képes 
kimondani. 

Az asszony mégis megsajnálta a tehetet-
lenül vergődő vén embert s kutyáját ölelgetve, 
azt mondá csitító hangon : 

— No, no, vén bolond, csak ne tüzelj, no, 
még megárt, no ! 

Májer úr nem hallotta, üvegesedő szemmel 
meredt az asszonyra s hörögve suttogá : 

•— Hívjátok az Anzelm pátert, meggyónom 
legnagyobb bűnömet, hogy megházasodtam ! . . . 

— Hogyne, ú j gyónás, ú j költség, hát még 
mise nem kellene ? — csattant föl újra az 
asszony. 

S tovább hörgött Májer úr. 
— Új ember ide, ebbe a házba, amit én 

építtettem, abba a jövedelembe, amit én kupor-
gattam ? 

— Az á m ! . . . majd megmondtam! — felelt 
asszony s ment kutyájával kifelé. De alig ért 
a konyhába, útána rohan a cseléd sikoltó szóval. 

— Meghalt a nagyságos úr ! 
8 az asszony erről meggyőződvén, kiment 

a folyosóra s elkezdett hangosan jajgatni: 
— Meghalt szegény jó uram, nincs már 

áldott jó uram ! Jutka, oltsd el ott benn a 
lámpát, nem kell már úgyse a szegénynek. 
Óh, áldott jó uram! 

A nagy jajgatásra az egyik lakó a föld-
szinten, a vén Czifferné, azt súgta a szomszéd-
asszony fülébe: „Ni. a vén képmutató!" Egy-
úttal nyivákolni kezdtek a macskák s erre meg 
az asszony ölében a kedvenc kutya dühös 
ugatásba fogott. 

Igv halt meg Májer János úr, mielőtt az 
utolsó részvény ügyét elintézhette volna. 

(Budapest J Németh Iynác. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. Sz. Szent Ferenc-rendi áldozópap-ta-

nító lehet-e megint tagja a nyugdíjintézet-
nek, más szerzetes társával együtt ? — 
Ezidőszerint (a törvény revíziójáig) lelkész-
tanítókat nem vesznek föl, sőt — úgy tudjuk — 
a hitoktatók fölvételét is fölfüggesztették. — 
— M. S. tanító kér fölvilágosítást, hogy az ő nyug-
díjigényeit leszállított ák-e ? — Erre csak az 
okmányok megtekintése után lehetne határozott 
választ adni. Ha sérelmes reá nézve a meg-
állapítás, úgy kérvényezzen, hogy részére a 
megállapítás alapjait képező táblás kimutatás 
kir. tant", útján megküldessék a minisztériumba.— 
K. P. IÎ. ref. tanító. Nyugdíja fölemelésére 
utólagosan a lelkész azt állítja, hogy nem 
helyes a megállapítás, állítólag a királyi tan-
felügyelő is azt mondja, hogy tévesen történt. 
Miben áll ez az ügy ? — Nyugdíjigényét a fönn-
álló gyakorlat alapján helyesen állapították 
meg. Ha a lelkésznek kifogása van ez ellen, föleb-
bezzen. — B. R. R-p. Temetkezési járulék ügyé-
ben szeretne lépést tenni 1905-ben elh. rendes 
tanítónő'után ? — A már idézett 1891: 43. t.-c. 
97. § a értelmében csak a férj tarthat igényt temet-
kezési járulékra, ha elhalt neje tanítónő volt. — 
Községi óvóintézet. Óvónő választásánál 
mind a törvény, mind a rendeleti utasítás inten-
ciója az, hogy a választás vagy egyhangú, vagy 
titkos szavazással legyen. 3 ember itt nem 
követelheti, hogy az ő kedvéért nyilvánosan, 
fólállással vagy kézfönntartással, vagy pediglen 
élőszóval hangosan nyilvánuljon a szavazás. — 
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M. J . B. 87.889. sz. a. az államsegély meg 
van állapítva s e napokhan kiutalványozzák. — 
J . A. M. 94.138. szám alatt számvevőségi 
megvizsgálás alatt áll. — I . Fe renc G. 1. Az o o 
Orsz. Tanítói Takarékhitelszövetkezet József-
kőrút 8. szám alatt van, ügyében forduljon 
Pinterics Károly ig. úrhoz. 2. Olyan törvény 
nincs, hogy az ágostai evang. tanítók nem tar-
toznak adót fizetni. Talán földadóra gondolt ? — 
Nizsna. 1. A kézimunka-tanítás ügyében for-
duljon az iskolaszékhez és esetleg a királyi tan-
felügyelőhöz (gondnoksághoz). Az iskola költ-
ségvetésében is gondoskodhatnának a kézimunka-
tanítás előirányozásáról. 2. A minisztérium a 
pályázatokat részint a Néptanítók Lapjában, 
részint a Lampel Róbert cégnél megjelenő 
Hivatalos Közlönyben szokta közzétenni. — 
Késonjövés. Messze lakó tanulókat nem lehet 
azért büntetni, hogyha önhibájukon kívül későn 
jönnek az iskolába. Ha lehet, el kell hárítani 
a késleltetés okát. — P r a g e r B. Nagy-K. Talán a 
Lampel-féle könyvkereskedésben is megkaphatja 
ezt a jegyzéket, mely több lapban is megjelent. — 
Budai M. Amint látjuk, a vármegyei kir. tan-
felügyelő erélyes föllépése folytán szabályszerinti 
díjlevelet kellett önnek adni, mint véglegesí-
tett tanítónak. Elég könnyelműség volt öntől, 
hogy a hitközség hallatlan pressziójának enge-
dett. Törvénytelen a hitközség eljárása, mely 
szerint 800 korona fizetésről és 60 korona 
lakáspénzről szóló új díjlevél átadásakor — mi-
előtt azt átadták volna — ellenírást követelt 
öntől oly szöveggel, hogy a lakáspénzről egy-
szersmindenkorra mondjon le. Jelentse ezt be 
a kir. tanfelügyelőnek. A fizetéshátralék ügyé-
ben a közigazg. bizottsághoz kell fordulni. — 
P . I . Sz. 1. 16 éves tanulót csak abban az 
esetben tartozik fölvenni az ismétlő-iskolába, 
ha 15 évig kötelezetteken kívül még ele-
gendő hely van. 2. Kevés reménye lehet arra, 
hogy átlépés esetén a jelenlegi viszonyok 
között mindjárt beszámítják korpótlékát. — 
M. V. B. Ha a vasútnak külön nyugdíjszabály-
zata van a tanítókra nézve, akkor a vasúti 
szolgálatba való átlépésnél ennek a nyugdíj-
intézetnek lenne tagja. Mint jelenleg cs. és kir. 
követségi el. isk. tanító nyugdíjigényeit talán 
méltányossági szempontból számítanák be. — 
I). A. Pusz. A föltett kérdésben azért írtuk, 
hogy „szerintünk", mert nekünk az a meg-
győződésünk, hogy ártéri birtok tidajdonosát 
kell kötelezni az ártéri költségek fedezésére. 
A mi fölfogásunk jogos alapját a Tanítók 
Tanácsadója című könyvben közzétett elvi jelen-
tőségű belügyminiszteri határozatban találjuk 
s valóban helytelenítjük, hogy a szegény tanítót 
ilyen rendkívüli állandó teherrel is, mint 
csatorna-építés, vízszabályozás stb. terhelik, 

holott az a munka esetleg valamely tanítói 
állás foglalásakor még meg se történt s így 
díjlevélbe sem vehettek ilyen terhet. — 
K. L. S. 1. Nincs rá kilátás, hogy korpótlék 
címén azt, amit most meg nem kapott, később, 
8 év múlva folyamodva megkapja. 2. Állami-
lag segélyzett iskolába pályázat útján szokták 
választani a tanítót. Ha tehát ilyennél akar vég-
legesen alkalmazást kapni, pályáznia kell. — 
T. J . F-L. A végkielégítés egyszersmindenkorra 
szól, évről évre ilyen c. segélyt nem kaphat. — 
F. Miksa. A községi iskolai, iskolaszéki és 
állami iskolai gondnoksági utasítás szerint ápri-
lis 11-ike az 1848-iki törvények kihirdetésére 
szentelt iskolai ünnep. — R. Jakab. Ha az 
iskola néptelenség miatt megszűnik, illetve az 
iskolafönntartó föloszlatja, a tanítónak más 
helyre kell pályáznia, mert a volt iskolafönn-
tartó legföljebb egy évi fizetést ad végkielégí-
tésül, vagy esetleg a nyugdíj összeggel fölérő 
illetményt. — Liebling. Az egyház, ill. a köz-
ség által kijelölt osztályt köteles tanítani. Ha 
más esztendőben azt az osztályt egy másik 
osztállyal foglalják egy terembe, akkor a kettős 
osztályt is köteles tanítani. Szükség volna azon-
ban az iskolaszéket fölkérni, hogy gondoskod-
jék új tanítói állás szervezéséről, mert hiszen 
ha az egyik osztályba magába 80—90 gyer-
mek jár, törvénybe ütköző állapot volna má-
sik osztályt is amavval együvé zsúfolni. — 
Taní tói magánvizsgálat . Á miniszteri rende-
let értelmében a nők férfitanítóképző-intézetben 
nem tehetnek magán-képesítővizsgálatot. Tanító-
női képző intézetben azonban tehetnek. Állami 
tanítónőképző-intézetben az illető folyamodvá-
nyát az engedélyért az illető intézet útján 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
kell folyamodni. — Sz. Csökni. Nagyobb 
tanszerkereskedőnél együttesen is megkaphatja 
a kívánt természetrajzi és természettani 
szemléltető eszközöket, így Lampel Róbertnél 
és Calderoninál is. — M. A. Ingyen tanítási 
eszközökért folyamodhat saját t gyházi ható-
ságához vagy a közoktatásügyi miniszterhez. — 
M. Gábor. Ámely községben van áll. isk., ottan a 
felek, isk.-nak nem szoktak adni államsegélyt. — 
S. I . Helyesebb, ha a tanítót \>ályázat alapján 
választják meg, de nem minden esetben hirdet-
nek pályázatot. így például az állami iskolában 
is sok állást közvetlen tölt be a minisztérium, a 
nála fölszaporodott pályázati kérvényekből válo-
gatva. Vagy pediglen áthelyezéssel, s az ekként 
megürült állást a már korábban jelentkezettek 
közül alkalmas erő kinevezésével azonnal be-
tölti. Ha egyszer megválasztották, véglegesnek 
kell tekinteni, hacsak ellene fegyelmi eljárás 
nincs folyamatban, vagy pedig megválasztásakor 
ki nem kötötték az alkalmazás ideigl. voltát. — 
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Tantestület. Ha csak a tanítás alól van föl-
mentve: jogos. — Budafok. Ha eddig is 
úgy volt, lehet ezután is. Nem kell rende-
let ! — P. A. Snkoró. Az állam és a fele-
kezet közt létrejött megállapodástól függ. — 
Szitnya. Mi azt előre hogy tudhatnék ? Folya-
modjanak. — W. K. Szászsebes. A pótlék 
fizetés jellegű lévén : beszámíttatik a nyugdíjba. 
Hogy ügyét még nem intézték el: oka a nagy 
munkahalmaz. — F. A. Assakürt. Ugye 
83.099. sz. a. lenn van a közig, bizottságnál. 
A sorozás alkalmával is beadhatja kérvényét 
a póttartalékba való sorozásért. — Sz. B. 
Ai-pád. Megilleti a korpótlék. — V. F. Székes-
fejérvár. Nem kívánunk a fölvetett kérdéssel 
foglalkozni. — P . Ó. liocsál'd. Azért, ha ön 
a népet a szeszes italoktól való tartózkodásra 
szólítja föl, senki sem pörölheti be önt. — 
T. I. Gálosfai Hat gimn. oszt. bizonyítvány-
nyal beiratkozhatik a minta-rajziskola művé-
szeti tanfolyamára. — Paulik Imre tanító 
úrnak levelet küldtünk, de azzal jött vissza, 
hogy „ismeretlen". — Sz. N. Yajdahunyad. 
Kérdéseire a helyi viszonyokat ismerő királyi 
tanfelügyelő úrtól tessék választ kérni. — 
K. G. Egerág. Az államosítás ügyében iskola-
fönntartója forduljon a kir. tanfelügyelőhöz. — 
L. 0 . Nagymihály. A korpótlék ügyében 
kérje meg a királyi tanfelügyelő urat, hogy 
hivatalból tegyen fölterjesztést. — Előfizető. 
Csak pályázatra bocsátott állásokra fogadnak 
el — a kir. tanfelügyelőség útján beadott — 
kérvényt. Kihallgatáson azonban bármely állást 
kérő folyamodványt is lehet beadni. — Czeg-
lédi. Az összeköttetésektől függ ; ha ismerősei 
nincsenek: bajos. — K. ,T. és másoknak. 
Magánügyben a lapban nem adónk választ ; 
szíveskedjenek pontosan megcímzett lev.-lapot 
küldeni. — K. Gy. A törvény értelmében az 
istenitiszteletre szánt épületek, nyilv. tanintéze-
tek, iskolák, illeték-egyenértéktől mentesek. — 
Cs. B. M.-Sz.-Gy. A madártöméshez szükséges 
mérges szerek vagy gyógyszertárban, vagy talán 
Neruda kereskedésében, Bpesten kaphatók. — 
V. E. K. 1. Szünetet, a meghatározott na-
pokon kívül, a tanítók szintén csak az iskola-
szék vagy gondnoksági elnök beleegyezésével 
adhatnak. 2. Mindennapi tankötelest nem helyes 
dolog szolgálatba szegődtetni, de ha mégis 

O o O ' o 
a körülményeknél fogva kénytelen volt elsze-
gődni, akkor a gazda, törvény értelmében, köte-
les cselédje mindennapi vagy esetleg ism.-isk. ok-
tatásáról gondoskodni. Természetesen csak olyan 
cselédetlehetittérteni,akit erejét meg nem haladó 
és korának megfelelő munkára alkalmaznak. — 
G. I. K-kút. 1. A katonaállítás ügyében beszél-
jen a közs. elöljárósággal és esetleg a főszolga-
bíróval. 2 A névmagyarosítás dolgában forduljon 

Telkes Simon úrhoz, Bpest, I., Attila-utca 85. — 
Sz. M. Yen. Akinek nem tanítványa valamely 
gyermek, annak a tanítónak nem köteles 
tanításdíjat fizetni; közmondás szerint: „Egy 
rókáról két bőrt nem lehet lehúzni." — 
G. I. So-Ki. Kivételes esetben, a minisztérium 
újabb intézkedése szerint, elfogadják az 
egyházi hatóság által hitelesített másolatot. 
A folyamodványra tegyen 1 koronás bélyeget. 
Bélyegmentesen az ilyen dolgot csak akkor 
lehet elintézni, ha a tanfelügyelő esetleg hiva-
talos jelentés alakjában tesz fölterjesztést. 
Ez a kiegészítő rendelkezés a Néptanítók Lap-
jában is megjelent. A hivatkozott könyv 3-ik 
kiadásában, 169-ik lapon olvashatja a szüksé-
ges fölvilágosítást. — Sz. Jó. R.-SZ. Ezidő-
szerint nincs kilátás arra, hogy mint kántort és 
hitoktatót az orsz. nyugdíjalapba bevegyék. — 
G. V. N-P. A korpótléknak nyugdíjba való 
beszámítása ügyében azt a hivatalos iratot 
kell mellékelni, mellyel igazolhatja, hogy a 
kérdéses korpótlék valóban folyósíttatott. — 
Gy. V. K-vár. Az özvegyen maradt férj elhalt 
felesége után, aki tanítónő volt, kaphat temetési 
járulékot. — B. À. 0 . A korpótlék beszámítását 
kérő folyamodványra 1 K-s bélyeget tegyen.— 
B. L. S. A második tanítói állás szervezése 
ügyében az egyház anyagi viszonyai is döntők. 
Igyekezzenek a kir. tanfelügyelő jóakaratát 
e tekintetben megnyerni. Ha igazságos lesz a 
kérésük, mindé oesetre kedvezően fogják a köz-
igazgatási hatóság részéről fölterjeszteni. — 
F. A. M. Bizonyos kikerekítésnek van lehetősége 
a nyugdíj kiszámításánál, de általában véve 
már a szolgálatban nem töltött idő után, 
midőn a pályát az illető elhagyta, nem szok-
ták nyugdíjigényéit beszámítani. — G. .T. Kurd . 
Más lapban megjelent cikkel, amelyet olva-
sóink nem ismernek, mi nem polemizálunk. — 
ifj. Pronimer János és Sz. H. B. Törvény 
szerint a tanítót legalább 2 szobás (padozott) 
lakás illeti meg; ha nem adják meg, forduljon 
panaszával a megyei közigazgatási bizottság-
hoz : okvetetlenül elrendeli. — T. J. Óbessenyö. 
A nyugdíjalap terhére 1875 jan. 1-től beszá-
mítható többlet után az 1875. évi XXXII. 
t.-c. 39. §-a alapján 78% gyanánt állapítottak 
meg 156 K-t. Ennek értelmében ügye helyes-
bítésre nem szorul. — St. A. Bakabánya. Szí-
veskedjék a névmagyarosító társasághoz for-
dulni ; elnök : Telkes Simon, Budapest, I. ker., 
Attila-u. 85. sz. — T. ,T. Bosorod. 1. Magyar-
ország tanítóinak névtára, a működés helyével, 
sehol sem kapható, mert ilyen még nem jelent 
meg. A gyakori változások miatt bajos is volna 
ilyet kiadni. 2. Cégeket elvből nem ajánlunk. — 
F. J. Heves. Olvassa el dr. B. miniszter be-
szédét a 4. számban. — B. K. Nem lehet. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap köréből. Az Eötvös-

alap tagjai. 1904 december 31-én az alapnak 
6322 évdíjas, 1849 ötvenkoronás részjegyes, 
84 húszkoronás i-észjegyes, 340 örökös, 344 
alapító és 53 tiszteletbeli, összesen 8992 tagja 
volt. Az évdíjas tagok közül az elmúlt évben 
2171 tag fizette be tagsági díját 3 koronájá-
val és 1794 tag helyi gyűjtő-bizottságok útján 
2 koronájával. Az örökös tagok közül 280 
fizette be tagsági díját teljesen, 60 pedig csak 
részben. Az 50 koronás részesjegyet 904 tag 
váltotta ki teljesen, részleteket pedig 945 tag 
fizetett. Jótétemények igénybevétele által 246 
db 50 koronás részesjegy törlesztetett. A 20 
koronás részesjegyet 78 tag váltotta ki telje-
sen, részleteket 6 tag fizetett s ezekből 27 
törlesztetett jótéteményekkel. — Báró Eötvös 
József művei eddig összesen 33.824 K 95 fil-
lért jövedelmeztek alapunk javára, a Tanítók Háza 
irkái és írószerei 6703 K 23 fillért, a Tanítók 
Háza gyufája pedig 6238 K 55 fillért. — 
Adományok. Perselyekből, táncmulatságokból 
és pénzintézetek adományaiból az 1904. év 
folyamán 2 208"40 K folyt be az Eötvös-alap 
és 1910'70 K a Tanítók Háza javára. —• A 
Ferenc József Tanítók Háza 1905. évi költség-
vetése összesen 52.744 K-ra van előirányozva, 
ebből élelmezésre 32.760 K ju t ; a költségek 
födözéséhez az Eötvös-alap 13.424 koronával 
járul hozzá, államsegély 4000 K. A Tanítók 
Hunyadi-Háza 1905. évi költségvetése össze-
sen 44.771 K-ra van előirányozva, ebből élel-
mezésre 28.470 K jut; a költségek födözésé-
hez az Eötvös-alap 6231 K 93 fillérrel járul 
hozzá, államsegély szintén 4000 K. Eötvös-
alapunknak tehát a két főiskolai internátus 
fönntartására összesen 19.655 K .93 fiiért 
kell fordítania, ami csak úgy lehetséges, ha a 
tanítóság továbbra is legalább úgy támogatja 
orsz. segélyegyesületünket, mint eddig. 

— Erdélyrészi tanítóegyesületek Haza-
fias Szövetségét propagálja Tarcsafalvi Albert 
a kolozsvári Család és Iskola utóbbi számában. 
Erre nézve legcélszerűbbnek tartaná, ha a 
megyékben levő tanítóegyesületek a hivatalos 
egyesülettel egybeolvadnának, hogy közös erő-
vel kezdjenek munkába ; ha ez nem volna 
lehetséges, a felekezeti egyesületek is a 
szövetség tagjai lehetnének. A szövetség munka-

tervéül a következőket jelöli meg: 1. Nyilvános 
fölolvasások által hatna a hazai ipar pártolá-
sára és a kivándorlás megakadályozására. 2. 
Célul tűzné ki a társadalmi igények leszállítá-
sát, ruházkodás, háztartás egyszerűsítését. 3. 
Népszerűsítené az iparos és kereskedői pályá-
kat 4. Odahatna, hogy az iskolákban a házi-
ipar valamely ágát rendes ipari szakoktatók 
tanítsák. 5. Ipartelepeink szaporítására, őster-
ményeink fölhasználására észleletei alapján 
fölterjesztést tenne illetékes hatóságokhoz. 6. 
A nép vagyonosodása érdekében a föld termő-
erejének okszerű kihasználása módját terjesz-
tené, népszerűsítené, gazdakörök szervezése 
által is. 7. Figyelemmel kísérné a kiván-
dorlási mozgalmakat, kutatrá okait. 8. A 
tanítóegyesületek — mint szövetség — egyes 
tagjaik által a néppel közvetlen érintkezésben 
levén, ifj. egyesületek, olvasókörök, népkönyv-
tárak fölállítása által tennének a gyakorlati 
iránynak nagy szolgálatot. 9. Fölvilágosítaná 
a népet a szeszes italok s legtoképen a pálinka 
élvezetének erkölcsi és anyagi karai felől. 10. 
Ifjúsági egyesületek, olvasókörök gyűlésezése 
idején a fonók betiltatnának (hetenként 2 estve). 
11. A nép vagyonosodása, megmentése tekin-
tetéből alkalmas központokban hitel- és fogyasz-
tási szövetkezetek létesítését szorgalmazná, 
munkálná. 12. Kiterjesztené figyelmét a gyer-
mekvédelemre. 13. Az okszerű kertészet, 
gyümölcstermelés és méhészet terjedését tagjai 
útján gyakorlatilag és nyilvános fölolvasások 
által is előmozdítaná. 14. Kegyeletes hazafias 
ünnepélyek tartását kezdeményezhetné ott, hol 
a magyar állameszmének barátokat vélünk 
szerezni, vagy ahol veszély fenyegeti a magyar 
elemet. 15. A politikai élet izgalmainak kizá-
rásával minden olyan irányú mozgalmat támo-
gatna, mely a nép anyagi és erkölcsi tőkéjét 
gyarapítja, a magyar nemzeti állam eszméjét 
népszerűsíti, szilárd fönnálásához pedig bár-
mily csekély mértékben hozzájárul. 

— A Weehselraann-féle nyugdíjsegély-
alapítványból a kincstári illetékre beszolgál-
tatott 200.000 korona a pesti izr. hitközség 
elöljáróságának közbevetett panaszára a közig, 
bíróság által az alapítvány javára visszaítél-
tetett. A hitközségi elöljáróság még a mult 
évben kijelölte azon tanítókat, kiket ezen összeg 
kamataiból segélyezni óhajt, mely segélyek 
folyósítását egyelőre hátráltatja több kérdésnek 
előzetes eldöntése. Ezen kamatoknak későbbi 
kiosztása azonban nem gátolja azt, hogy a 
mult évben már részesített tanítók folyó 
évi jutaléka február 17-én kiutaltassék. Az 
előjegyzésbe vett 19 zsidó és 19 nem-zsidó 
vallású tanító névsora a következő. Zsidók : 
1. Abelesz Jónás, Vágszered. 2. Almási Albert, 
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Galgócz. 3. Bányai Jakab, Nagybecskerek. 
4. Barfca Albert, Zalaszentgrót. 5. Braun József, 
Tiszaföldvár. 6. Brett Mór, B.-Gyarmat.* 
7. Décsi József, Érsekújvár. 8. Fischer Ignác, 
Nyitra. ,9. Gold Adolf, Marcali. 10. Ipolyi 
Ernő, Újvidék. 11. Korányi József, Kispest. 
12. Kramer L. Lajos, N.-Kanizsa. 13. Leiters-
dorfer József, Rózsahegy. 14. Offenberger Sala-
mon, Mocsonok. 15. Scheiber Márton, Békés-
csaba. 16. Schön Adolf, Nagyvárad. 17. Spitzer 
József, Baja. 18. Stricker Simon, Baja. 19. Siisz 
Ármin, Hőgyész. Nem-zsidók : 1. Bohus Adolf, 
Német-Lipcse. 2. Botis Demeter, Bázdfalva. 
3. Csillag János, Dobrapatak. 4. Dillmann 
József, Pécs. 5. Fülöp József, Pápakovácsi.* 
6. Gajdos János, Plavnicza. 7. Gattinger Márton, 
Szepes-Olaszi. 8. Héver István, Győrsziget.^ 
9. Hidegh István, Kiskaba. 10. Hrvól Dániel, 
Gesztes. 11. Karner Mátyás, Németszentkirály. 
12. Lehóczky Imre, Nádasd. 13. Lukács Ferenc, 
Tarcsapuszta. 14. Merva János, Kispest. 
15. Mózes Imre, Hosszúfalu. 16. Péter Sándor, 
Tófű. 17. Szépudvary József, Iharosberény. 
18. Tyukody Álajos, Szászbre'te. 19. Vaud rák 
Vilma, Eperjes. Á *-gal , megjelölt két tanító 
részére évi 300 K, a többi részére pedig évi 
200 K szavaztatott meg. 

— Péterly-alapítvány. A Péterfy-tanít-
ványok alapítványának 2447*47 kor. tőkéje 
után 1905. év március 18.-án esedékes évi 
kamat élvezetére pályázhatnak olyan nő-folya-
modók (vallásra, nemzetiségre, korra és tanul-
mányaiknak minőségére és tartamára, vagy 
állására való tekintet nélkül) akik a) a m . kir. 
állami Erzsébet-Nőiskolában (előbb állami elemi 
és polgári iskolai, tanítónőképző-intézet, VI. 
ker., Andrássy-út 65. sz. a.), b) az Országos 
kisdedóvó-egyesület képzőintézetében, VII. ker., 
Szegényház-tér 7. sz. a., c) a Fröbel-féle nő-
egyesület kisdedóvóképző-intézetében, VI. ker., 
Bajza-utca 37. sz. a. (előbb V. ker., Széchenyi-
téren), végül d) a M. kir. állami mintarajz-
tanoda és rajztanárképző-intézetben, VI. ker., 
Andrássy-út 71. sz. a., mint rendes vagy ven-
déglátó növendékek, Péterfy Sándor tanárnak 
tanítványai voltak és ezt hiteles bizonyít-
ványokkal igazolják. Az elaggott vagy munka-
képtelenné vált, vagy nagy anyagi szükségben 
szenvedő és különösen a tanítással és neveléssel 
tényleg foglalkozott tanítványok előnyben része-
sülnek. A kellőképen fölszerelt, bélyegtelen 
folyamodványok 1905. év március hó l - i g 
küldendők a Mária Dorothea-egyesület elnök-
ségéhez címezve, Budapest, VIII . ker., Orczy-út 
6. sz. alá. 

— Rövid hírek. Adomány. Esterházy Mik-
lós herceg a fraknói róm. kath. népiskola 
építésére 15.000 koronát adományozott. — 

Pályatétel. A Marostordamegyei Alt. Tanító-
testület az alábbi két tételt tűzte ki kidolgo-
zásra: 1. „Mi a háziipar terjesztésének célja 
s mik azok az eszközök és módok, melyek által 
a háziipart a nép között az iskola és taní tó 
közreműködésével elterjeszteni, számára jöve-
delmeztetni és életfönntartása fontos eszközévé 
tenni lehetne?" Szem előtt tar tandók a mar os-
tordavármegyei viszonyok s az itt vidékenként 
űzött háziiparnemek fejlesztésének és verseny-
képességének szüksége ; a tömeges munka 
haszna, áruk forgalomba hozásának módja. 
2. „A család, iskola és élet kapcsolati mely 
módok és eszközök által létesíthető és erősít-
hető meg ; mely módok és eszközök által tehető 
ez a kapcsolat bensőségteljessé, hogy a család 
és iskola közös munkásságában az egyén, a 
magyar kultúra javára az összhang biztosít-
tassák ?" Az idegen kézzel írott, legfölebb öt 
írott ív terjedelmű pályaművek, jeligés levélkével 
ellátva, 1905. évi július 31.-ig alulírt elnökhöz 
adandók be. Pályadíj 70 — 70 korona. A bíráló-
bizottság javaslata szerint e díj a viszonylag 
jobb munka szerzőjének a megyei tanítótestü-
let 1905. évi őszi közgyűlésén fog kiadatni. 
A jutalmazott mű a tanítótestület tulajdonába 
megy át, amely azt értékéhez képest korlát-
lanul sokszorosíthatja és terjesztheti. Máthé 
József, elnök. 

— Halá lozások. Bartók Lá-zló, oki. tanító 
és tanfel ügy előségi tollnok, életének 43-ik évé-
ben, f. év január hó 22.-én szúszélhüdésben 
hirtelen elhunyt. Szorgalmas tagja, 3 ízben 
elnöke is volt a Marostordamegyei Ált. Tanító-
testületnek s irodalmilag is működött. — Bras-
csajkó Mihály, husztközi gk. tanító, életének 

^55-ik és működésének 35-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékükre ! 

- Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők: Tanítók-
Eötvös-alapja, Buda-pest. Az Eötvös-alap számtartója: 
Sebő Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbiller-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa.: Dallos István, lakása: 1. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. — Az Országos Tan-
szermúzeum, és Paed. Könyvtár (Ferenc-József Tanítók 
Háza, VIII., Szentkirályi-utca 47.) minden csütörtökön 
és vasárnapon d. e. 9—1 óráig van nyitva s látogatá-
suk díjmentes. 

Tartalom : A népiskolai törvényjavaslat. — Dr. 
Berzeviczy miniszter magyar nemzeti kultúrpoliti-
kája. — Nevel-e a magyar népiskola ? Végh István. — 
Az állatvédelem. Embtr János — A népiskolai törvény-
javaslat pedagógiai szempontból. Stumpf Mariska. — 
Egyszeregy. — Külföldi szemle. — Hivatalos rész. — 
Sziinóra. Emlékezés b. Eötvös Józsefrő!. Tarcsafalvi 
Albert. (Vers.) — Házastársak. Németh Ignác. — Taní-
tók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP A L F E É D . 

kz állattenyésztés fontossága a 
mezőgazdaságra. 

Ha végig tekintünk az emberi nem műve-
lődésének történetén, lehetetlen észre nem 
vennünk, hogy az állatoknak az emberi élet 
körébe való bevonása, azoknak megszelídítése, 
mily fontos tényezője volt az emberiség hala-
dásának. Az állat, melyben addig csak ellen-
séget látott az ember, vagy vadászzsákmányt, 
s melyet ezért irtott, pusztított, barátja lesz, 
tanyájának őrzője, a munkában segítő-társa; 
egy erő, melyet az ember saját érdekében ki-
használ ; egy tőke, amely neki minden tekin-
tetben dúsan kamatozik. Ezzel oly óriási vál-
tozás ment végbe az ember életében, amelyhez 
foghatót talán csak a gépeknek föltalálása s 
használata okozott. 

A földmívelés is csak ekkor vált igazán 
lehetővé. A közlekedés hatalmas lendületet vesz. 
Társulás, együttélés csak ettől fogva léphetett 
a régi elszigeteltség és elszórtság helyébe. 
Megszületik a törzsi szervezet, az állam. 

Ezt az óriási változást nagyrészt az állatok-
nak az emberi élet körébe való bevonása okozta. 

Az állattenyésztés eme fontossága pedig 
nemcsak az emberiség történetének ezen haj-
nal korában ily szembeszökő, hanem meg-
maradt az a mai napig az emberi művelődés 
egyik leghathatósabb tényezőjeként. 

Igazi mezőgazdaság állattenyésztés nélkül 
elképzelhetetlen. Növénytermelés és állatte-
nyésztés nem nélkülözhetik egymást, egymásra 
Vannak utalva, csak egymást segítve érvénye-
sülhetnek. Ahol egyik a másik fölött túlsúlyra 
jut, ott csakhamar bizonyos hanyatlásnak kell 
bekövetkeznie a mezőgazdaság terén. De külö-o o 
nősen a növényternif lésnek túltengése kizár 
minden egészséges gazdasági fejlődést, mint 
az hazánkban is az utóbbi évtizedekben a 
hegyes vidékeken szembetünőleg mutatkozik. 
Nálunk a gazdálkodásnak helyenként főiránya 
a folytonos búzatermelés. Ennek igen termé-
szetes következménye a túlproductio és így a 
búza árának rohamos hanyatlása, vagyis a 
mezőgazdaság jövedelmének nagymérvű csök-
kenése. Ezen nagy baj orvosiásat pedig más-
ban nem vélem föltalálhatni, mint eme egy-
oldalúság megszüntetésében s a mezőgazdaság 
egy más fontos ágáöak : az állattenyésztésnek 
fölkarolásában. 

A gabonaneműek termelése, s különösen a 
búzatermelés okozta megbillentése a gazdasági 
egyensúlynak nem oly régi keletű nálunk. 
Magyarország híres volt állattenyésztéséről is. 
Nagy kiterjedésű legelőink, természetes takar-
mányt termelő rétjeink voltak. De mindezek 
ma fölszántottak. A gulyák, nyájak nagyrészt 
eltűntek. Helyükön kalászos búzatenger hul-
lámzik, vagy tengeritáblák zöldelnek. Hogyan 
teremtsünk tehát alapot az állattenyésztés újra 
való föllendülésének? Ez csak úgy lehetséges, ha 
a takarmány term élést tesszük intenzivebbé, mint 
az hazánk sok vidékén már folyamatban is^an. 

De mennyiben bír fontossággal az állat-
tenyésztés a mezőgazdaságra általánosságban s  
ennek egyes ágai különösen ? 

Az állattenyésztés a növénytermelésre hat 
fejlesztőleg. Változatosabbá, jövedelmezőbbé 
teszi a következő hármas, jelentős szerepkörrel : 
1. a talaj megmunkálásához szükséges meg-
felelő igás állatok előállítását teszi lehetővé ; 
2. a különben közvetlenül nem oly jól értéke-
síthető növényi anyagok s egyes mellékipari 
hulladékok állati termékekké, hús, zsír, tej, 
gyapjúvá alakulnak át s mint ilyenek jobban 
értékesíthetők ; s végül 3. a trágya előállítása 
a talajból elvont növényi tápanyagok vissza-
pótlását a legegyszerűbb módon teszi lehetővé. 

Az állattenyésztésnek igen fontos munkaköre 
a mezőgazdaságban a nyers igás erő előállí-
tása. A gazdaságban előforduló munkák pedig, 
melyekre az állatok, mint fizikai munkaerő 
szükségeltetnek, a gazdaság üzeme szerint igen 
különbözők, így pl. az extenziv gazdálkodásban 
a legolcsóbb és legmegfelelőbb erő az állati igás 
erő. De azért az intenzív gazdálkodásból sem 
szorítható ki s nem nélkülözhető soha az állati 
igás erő, dacára annak, hogy már igen sok és 
jó szerkezetű gépek állanak rendelkezésünkre. 

A kisgazda legjobban teszi, ha az arany 
középúton halad, s a középterjes gazdálkodási 
módot választja. Tartson annyi igás erőt, 
amennyit szántóföldje nagysága, kötöttsége, 
annak tagosítottsága vagy tagosítatlansága, köz-
lekedési viszonyai stb. megkívánnak. Számok-
ban kifejezve: 25—30 k. holdat számíthat egy 
pár igás állatra. 

A gazda pedig úgy ossza be mezőgazdasági 
munkáit, hogy igás erő szükséglete kellően 
használtassák ki, s hogy munkatorlódás ne 
fordulhasson elő. 
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A talaj különböző munkálatain kívül még 
igen tág köre jut az állati igás erőnek a 
ftivarmunkálatokban, melyek bárminő rend-
szerű gazdálkodásban elkerülhetetlenek. Minél 
kiterjedtebb gazdálkodást űzünk, annál nagyobb 
fontosságúak a fuvarmunkálatok, különösen pe-
dig az extenziv s tagosítatlan gazdálkodásban. 

Közlekedési eszközeinknek ez utóbbi időben 
való nagymérvű fejlődése dacára sem fogjuk 
azt sohasem elérni, hogy a fuvarmunkálatokat 
nélkülözhessük. A fuvarmunkálatokra pedig 
éppen úgy, mint a talajmunkákra elsőrendű 
munkásaink maradnak a jó igás állatok. Jó 
igás erőnk pedig csak iigy lehet, ha állatain-
kat okszerűen tenyésztjük és takarmányozzuk. 

Áttérek már most a haszonállattartásra, 
vagyis azon kérdésre, miként értékesíthetők 
az egyes takarmánynövények és egyes mellék 
iparági hulladékok jobban állati termékek alak-
jában. 

A kisgazdának is nemcsak igás, hanem 
haszonállatokat is kell tartania, sőt a kettő 
mintegy kombinálható is egymással. Pl. egy 
jó tejelő-tehén, vagyis haszonállat szolgálhat 
egyszersmind mint igáserő is, úgyszintén szol-
gálhat egy jó igáskanca haszonállatképen is, 
mert utána csikó nevelhető. De azért ez 
utóbbit mégis a szorosabban vett igás állatók-
hoz sorozzuk; az előbbenit, a tehenet pedig a 
haszonállatokhoz. 

Haszonállat alatt értjük azon állatokat, 
melyek a gazdaság jövedelméhez közvetlenül 
hozzájárulnak termékeikkel.* A haszonállatokat 
tarthatjuk kizárólagosan termelő haszonállatok-
nak vagy kizárólagosan tenyész-haszonállatok-
uak. Ezen ágak azonban többnyire együtt 
űzetnek, vagyis az állatok fölhasználtatnak 
tenyésztésre s idővel termelésre. 

A tenyész-haszonállattártásnak célját ulajdon-* 
képen nem egyéb, mint jó igás állatok neve-
lése, melyekkel a gazdaságnak mindenkor kell 
rendelkeznie. Kizárólagosan tenyész-haszon-
állatként tar tható pl. a ló. Termelő haszon-
állatokhoz sorozhatok a hízó ökrök, hízó ser-
tések, ürük, juhok, a tehenek, amennyiben 
mindezek csakis valamely bizonyos irányú 
termelésre használtatnak, pl. gyapjú, tej, hús 
stb. előállítására. 

Az állattenyésztés ezen ága, vagyis a haszon-
állattartás volt a nomád életet folytató népek 
első állattenyésztési iránya addig, amíg a 
kultúra fejlődésével megjelent az eke s kezdetét 
veszi a talajmívelés. Ekkor az ember fölismerte 
a nyers állati erő használhatóságát is s alkal-
mazta a gazdaságban az első igás állatokat. 

* Yagy azáltal hoznak jövedelmet, hogy följavítva, 
felhizlalva eladatnak. Rv. 

A haszonállattartás a mai belterjesebb vi-
szonyok közt is még igen indokolt, ennélfogva 
tehát a kisgazdára nézve is nagyfontosságú, 
mert ez úton képes növényi terményeit esetleg 
jobban értékesíteni; pl. a tengerijét a sertés-
hizlalásban. De fontos ezen állattenyésztési ág 
azért is, mert mintegy biztosítékául szolgál a 
gazdának arra az eshetőségre, ha valamely 
elemi csapás folytán a növénytermelés csekély 
jövedelmet ad. Ilyenkor azután a haszonállat-
tartás az, mely őt a bajból kisegíti. Ebből is 
látjuk tehát az állattenyésztés nagy fontosságát 
a mezőgazdaságra. A gazdának bajaiban nem 
egyszer segítő, mentő kezet nyújt. A haszon -
állattartás azonban szintén csak úgy érvénye-
sülhet, csak úgy lehet jövedelmező, ha mint 
az igás állatok tenyésztésénél is, oly és annyi 
takarmányt nyujtunk haszonállatainknak, mint 
aminőt és amennyit jövedelmezően földolgoz-
hatnak. 

Mindennek elérésére nagy mennyiségű takar-
mány szükségeltetik. De ezen takarmányter-
melés ismét csak a mezőgazdaságnak válik 
javára, mert a takarmánynövények jó elővete-
ményei a gabonaféléknek. 

A haszonállattartás tehát nemcsak directe 
járul a gazdaság jövedelmének gyarapításához, 
de indirecte is nagy hasznot hajt. Megjegyzendő 
azonban, hogy csak akkor fogjuk az említett 
eredményeket elérni, ha a gazdaságunk területé-
nek legalább 30°/o-át takarmány-termelésre 
használjuk, értve ezt középterjes gazdálkodásra. 
Határozzuk meg végül azt, hogy mennyi haszon-
állatot, vagyis marhát tarthat a kisgazda föld-
birtokához viszonyítva, teszem föl egy 20 kat. 
holdas területen, ha egy számos marha alatt 
500 kgr . élősúlyú állatot értünk. Ha egy számos 
állatra 3—4 holdat számítunk, középterjes 
gazdálkodás mellett azon a 20 holdon 5—6 
számos állatot tar that a gazda, mibe termé-
szetesen az igás állatok is beszámíttatnak. 
Tar that tehát 2 igás kancát, 1—2 tehenet, 
2—3 kocát és azonkívül aprójószágot is, vagyis 
baromfit. 

Ezek után már most hátra van még az 
állattenyésztés harmadik munkaköre a mező-
gazdaságban, a szükséges trágyamennyiség 
előállítása. Hogy az állattenyésztésnek a talajerő 
fönntartásában s pótlásában mily fontos s nagy 
szerepe jut, az azt hiszem, mindnyájunk előtt 
ismeretes és bizonyításra alig szorul. 

Sajnos, hazánkban még napjainkban sem 
becsülik némelyek eléggé ezt, a gazdaságnak, 
hogy úgy mondjam, éltető s fönntartó elemét. 

A trágyázás nagy fontosságára mindenkor 
intsük a kisgazdát, mert ez ama tényező, mely 
biztosítja a gazdálkodás életképességét, mert 
arányosan tart ja fönn a talajban a termőerőt. 
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Az igás és haszonállatok tartása tehát a trágya 
előállítása végett is már fontos. Számuk meg-
állapításánál tehát mindenkor a trágyaszük-
séglet is nagyon irányadó. 

Hogy mennyi trágya szükségeltetik egy 
gazdaságban, az sok körülménytől függ. Ha 
nagyobb kiterjedésű a gazdaság, vagyis szántó-
föld, s ha nagyobb igényűek a rajta termelt 
növények, igen természetes, hogy akkor annál 
több trágya is kell, mert a nagyobb igényű 
növények jobban szipolyozzák ki a talajt. 
Kevesebb trágya kell akkor, ha kevesebb 
piaci növényt termelünk, s helyettök inkább 
iakarmányféléket. A trágyanyerés szempontjából 
pedig kevesebb állatra lesz szükségünk, ha 
állatainkat egész éven át istállózzuk. Ily eset-
ben nagyobb mennyiségű trágya fog rendel-
kezésünkre állani, mintha az év nagy részében 
a legelön tartjuk állatainkat. — Itt is szük-
ségesnek vélem fölemlíteni azt, hogy igen 
fontos dolog az, hogy milyen takarmányon 
tartjuk állatainkat, mert a trágya értéke 
mindenkor a föletetett takarmány minőségé-
től függ. 

Egy középterjes gazdaságban szükségelt évi 
trágyamennyiség kitesz 40—50 q-át k. holdan-
kint, vagyis, 4—5 évi időközben trágyázva, 
16—25 szekér trágya hordandó 1 kat. hold 
földre. 

Az eddig elmondottak lennének ama fontos 
indokok, melyeknek alapján oly nagy fontos-
ságot tulajdonítunk az állattenyésztésnek a 
mezőgazdaságra nézve általánosságban. De ezen 
általános indokok állanak az egyes külön állat-
tenyésztési ágakra is, miért is azok mindegyi-
kére külön, csak röviden kívánok a követke-
zőkban kiterjeszkedni : 

A lótenyésztésnek már régidőtől fogva nagy 
fontosságot tulajdonítottak mezőgazdasági s  
harcászati szempontból, s nagy fontosságúnak 
tartotta különösen az Istentől is lóra teremtett 
magyar nép. E tekintetben nem áll hátrább a 
híres lótenyésztő arabs népnél sem. Pedig 
Mohamedet is annyira elragadja ezen nemes 
állat tenyésztésének fontossága, hogy így nyi-
latkozik róla : „A világ kincse a lónak két 
szeme közt rejlik. A ló az ember után a leg-
dicsőbb teremtés, a legnemesebb foglalkozás a 
lótenyésztés, a legszebb mulatság a nyargalás 
és legjobb dolog a lónak ápolása és etetése." — 
Hazánknak is - van egy nagy fia, Széchenyi 
István gróf, ki a „Lovakrúl" című könyvében 
azt í r ja: „Egy jó kancát úgy kell tekinteni, 
mint a jó földet, melyet mindig parlagon 
hagyni kár volna." Ezen utóbbi igaz mondást kell 
különösen szem előtt tartanunk s kell tartania 
a kisgazdának is, aki igás lovaival gazdasági 
lótenyésztést űz. A kisgazda mindenkor arra 

törekedjék, hogy mindig jó, erős igás lovakat 
nyerjen s hogy a lovak okszerű tenyésztésénél 
meddőség, elve télés elő ne fordulhasson. 

Épen ezért a kisgazdának a gazdasági ló-
tenyésztés űzése a legajánlatosabb. Ebből ket-
tős hasznot húzhat, mert igás állatokul is 
használhatja lovait s egyszersmind csikót is 
nevelhet utánuk. Igázhatásuk egész éven át 
tarthat, kivéve a vemhesség utolsó idejét. Ily 
tenyésztés űzése mellett a lótenyésztés jöve-
delemmel járhat. 

A másik igen sokoldalú állattenyésztési ág 
a szarvasmarhatenyésztés. Az állattenyésztés 
eme ága napjainkban már egészen új irányt 
vett föl. A közlekedési viszonyok fejlődésével 
a nyugati kultúrállamokból különböző jeles 
fajták hozattak be az országba oly mennyiség-
ben, hogy a mi — különben igen jó ~— 
erdélyi-magyar fajtánk tenyésztése, a legelők 
felszántása következtében is, igen szűk helyre, 
térre szorult. Elterjedt tehát hazánkban a nyu-
gati faj, amelyet egyes helyeken — sajnos — 
nem helyes irányban használtak tenyésztésre, 
azaz a különböző fajtákat nem helyesen ke -
resztezték s így származott egyes községekbe n 
oly idomtdan állatállomány, melynek látásától 
az igazi állattenyésztő csak irtózik. 

De véget vetett ennek a rossz iránynak az, 
hogy a földmívelésügyi miniszter felosztotta 
az országot tenyész- kerületekre, melyekne k 
mindegyikében csakis a meghatározott fajtáb ól 
tarthatnak a községek bikákat. A magán, nag y 
tenyésztőre ez az intézkedés természetesen nem 
terjedhet ki, mert ő esetleg maga is kép es 
hímállatot tartani nagy tenyészete részére. 

A kisgazda céljainak mindenkor megfelelő, 
fajtiszta állatot tenyésszen, azt jó takarmányo n 
tartsa. A jelszó itt az: Tartsunk kevés állatot, 
de amit tartunk, az jó legyen. 

A szarvasmarha tenyésztésének fontossága 
már azért is elsőrendű, mert a szarvasmarha 
azon állat, mely a gazdának a növénytermelés-
hez, illetőleg a talaj termőerejének pótlásához, 
fenntartásához a legjobb trágyát szolgáltatja. 
Emellett bizonyos, hogy a szarvasmarha azon 
állat, amelyet a kisgazda, tehát szegényebb 
ember is könnyebben eltarthat, mert nem oly 
igényes, mint más, pl. a ló. 

A szarvasmarhát gulyában leginkább mint 
tenyészállatot szokták tartani; míg ellenben 
istállózva termékeivel haszonállatképpen szolgál 
a gazdának. Teszi ezt főkép a tejével. A tej-
gazdaságnak űzése mostani viszonyaink mellett 
igen jól fizet, ha a tejet akár mint nyers tejet, 
akár pedig tejtermékké feldolgozva értékesítjük. 
Különösen áll ez pedig a nagy városok köze-
lében lakó gazdákra. A tejgazdaságnak a kis-
gazdák között való föllendülése részben a 

5 * 
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mostanában nagy számban alakuló tejszövetke-
zeteknek köszönhető, amelyeknél a kisgazda 
is jól értékesítheti néhány liter tejét. 

Hogy a kisgazda mennyire haszonnal űzheti 
a tejtermelést, azt a tapasztalat sok vidékün-
kön bizonyíthatja. 

A tejjel szép jövedelmet biztosíthat magá-
nak a gazda s amellett még esetleg saját cél-
jaira, vagy eladásra egy-egy szép üszőt is 
nevelhet. Fölemlítem itt végül a szarvasmarha-
tenyésztésnek a lótenyésztéssel szemben való 
azt a nagy előnyét, hogy az elvénült szarvas-
marha különösen mint hízó állat igen jól érté-
kesíthető, amíg a lóról ezt nem mondhatjuk. 

A legszegényebb ember házánál is ott "talál-
iuk háziállataink közt a sertést. 

A sertéstenyésztés hazánkban az utóbbi idő-
ben ismét nagy lendületet vett, s ezt annak 
köszönheti, hogy igen szapora állat, rövid idő 
alatt nagy súlyt képes elérni, vagyis a takar-
mányt jól értékesíti. Hogy a sertéshízlalás, a 
sertéstenyésztésnek eme igen fontos ága ok-
szerűen űzve, igen szép jövedelmi forrása lehet 
a gazdának, ez bővebb bizonyításra nem szorul. 

Végül röviden kívánok fölemlíteni egy, a 
múltban nagy elteijedtségnek örvendett, de a 
jelenben nagyon aláhanyatlott állattenyésztési 
ágat, a juhtenyésztést. Nagy hanyatlása pedig, 
mint már előbb említettem, a legelők eltűné-
sében, azaz felszántásában kereshető, mert a 
juhtenyésztés nélkülözhetetlen föltétele a jó 
iuhlegelő. Azért napjainkban sem szabad 
szükséges rossznak tartani, hanem ahol a ter-
mészetes föltételek megvannak, ott igen is 
haszonnal űzhető a juhtenyésztés. De ez csak 
az okszerűen űzött juhtenyésztésre áll, amikor 
nem ragaszkodunk az 1 — 2 kgr. gyapjút ter-
melő kistestű juhokhoz. Okszerűen tenyész-
szük, vagyis úgy kell eljárnunk, mint Angliá-
ban, ahol a helyes takarmányozással és tenyész-
téssel bő gyapjút termelő és nagytestű j uhokat 
állítottak elő. 

Ezekben véltem röviden vázolni az állat-
tenyésztés nagy fontosságát a mezőgazdaságra, 
feltüntetve azt, mint a mezőgazdaságnak egyik 
nélkülözhetlen főágát, mely így a mezőgazda-
ság magasabb jövedelmezőségének mindenkori 
biztosíték a. 

Az itt kifejtett okszerű mezőgazdasági irány-
nak rövid idő alatt érvényre kell jutnia. Csak 
így lehet megszüntetni azt a sok bajt, mely a 
nép elszegényedésével társadalmunk alapjait 
megrendítette. E nép csak azért vándorol ki, 
mert nem „leli honját e hazában". Legyünk 
rajta mi is, kedves kai-társak, hogy ez az álla-
pot' megváltozzék. Van hozzá lelkesedésünk, 
van hozzá működési körünk. A népnek mi 

vagyunk nevelői, tanácsadói. Mi látjuk leg-
közelebbről bajait. Az orvoslásnak is mi lehe-
tünk legjobb eszközlői, ha hivatásunk magas-
latán állunk. Mit émek a kormánynak legjobb 
intenciói, mit a nagy áldozatok árán létesített 
gazdasági szakiskolák, mit az a számos intéz-
kedés, melyek a helyzet javítását célozzák, ha 
nincsenek hozzá lelkes emberek, kik azokat az 
intenciókat a nép körében megvalósítják, kik 
ama intézkedések keresztülviteléhez a talajt 
elő nem készítik. Mi, a nemzet napszámosai, 
vagyunk erre első sorban hivatva. Azt hiszem 
mindnyájunk szívéből szólok, hogyha meg-
fogadom, hogy ezen hivatásunknak szívós ki-
tartással akarunk eleget tenni népünk és hazánk 
javára. Isten áldása kísérje minden lépésünket, 
fáradozásunkat, szavunkat, mely ezen fogadal-
munk teljesítését célozza. 

(Kanszentmárton.) Schill János. 

A szántás és az eke. 
(Népies gazdasági előadás kisgazdáknak.) 

Tisztelt Gazdatársak ! 
Van egy igen megszívlelendő közmondásunk, 

mely azt mondja : ahány szántás, annyi kenyér. 
Amilyen egyszerűnek látszik ez, oly sokat mond. 
A talajmívelésnek úgyszólván sarkalatos igaz-
sága ez, amit egy józan gondolkodású gazda-
embernek szem elől téveszteni egyáltalában 
nem volna szabad. Sajnos, sok kisgazda erre 
nem igen ügyel, a szántást inkább szükséges 
rossznak tartja és azt mondja, hogy : a szán-
tásnak egyéb célja nincsen, mint a földet ve-
tésre alkalmassá tenni. Pedig mondhatom, • 
nagyon téved az illető, ha csak ilyen fogalma 
van a szántásról, mert akkor elég volna, ha 
földünket csak közvetlen a vetés előtt szán-
tanék meg. Az a régi jó idő, amidőn a gazda-
ember trágyázás nélkül, egyszeri szántás mellett 
is bőven aratott, már rég elmúlt. Az emberek 
azóta megszaporodtak, a talaj pedig a hosszú 
éveken át tartó egyoldalú kihasználás által, 
erejében meggyengült. Hogy a régihez csak 
megközelítő termés-eredményeket elérjünk, az 
elvont tápanyagok szorgalmas pótlása mellett 
földünket meg is kell munkálnunk, még pedig 
megkettőzött szorgalommal és kitartással. Ha 

o o 
ezt nem tesszük, magunk valljuk kárát. 

Tudok egy esetet, midőn két gazdaembernek 
egy és ugyanazon helyen fekvő, egyenlő terje-
delmű földjén: egyiknek 14, a másiknak meg 
20 kereszt búzája termett. 

Noha mindketten egy időben arat tak és csé-
peltek, a termés megmérésénél kitűnt, hogy az 
egyiknek 8, a másiknak 10 hl. búzája termett. 
Emellett a másik gazdának súlyosabb is volt 
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termése, mert egy és ugyanazon kereskedőtől 
az első gazda 10, az utóbbi meg 12 koronát 
kapott minden kii ter ért. 

Mit gondolnak tisztelt gazdatársak, miért 
termett több és súlyosabb gabonája az egyik 
gazdának, mint a másiknak ? Nem azért, 
mintha emennek jobb lett volna a földje mint 
a másiknak; s mert az időjárás is egyformán 
kedvezett mindkettőnek, ennek sem volt tulaj-
donítható az, hogy az egyik gazdának nagyobb 
és súlyosabb lett a termése. 

Miután mindkét gazda gazdálkodását több 
éven át figyelemmel kísértem, a hibát abban 
leltem, hogy míg az egyik gazda földjét csak 
1—2-szer, a másik 3—4-szer is megszántotta. 
Tehát ebből is láthatni, hogy nem elég csak 
a vetés alá szántani, hanem ki-ki saját érde-
kében cselekszik, lia többször is megszántja 
földjét. 

De viszont azzal még nem tettünk eleget, 
ha földünket 2—3-szor jól-rosszul megszán-
tottuk ; kell, hogy a szántás milyenségére is 
tekintettel legyünk. Ha a kisebb gazdák szán-
tási munkáját vizsgáljuk, azon szomorú tapasz-
talatra jutunk, hogy szinte hihetetlenül hangzó 
hibát szoktak elkövetni. Beállítják ekéjüket 
8—10 cm. mélységű szántásra s ezzel a mély-
séggel szántanak mindaddig, míg csak ekéjük 
tart, de arra, hogy mikor és mi alá szántanak, 
legkevésbbé sem ügyelnek. Az ily egyforma 
mélységű szántásnak aztán az a nagy hátránya, 
hogy a barázda feneke majdnem kőkemény-
ségű marad, úgy, hogy az elvetett magból 
kikelt növénynek gyökerei csak nehezen tud-
nak áttörni a kemény földrétegen s fejlődé-
sükben visszamaradnak. 

Mindezek után azt kérdezheti valaki önök 
közül: a mélységet tekintve, hányféle is lehet 
hát a szántás s mikor kell az egyik vagy a 
másik szántást alkalmazni ? 

Megmondom azt is. A szántás négyféle lehet, 
és pedig : sekély-, középmély-, mély- és mélyítő-
szántás. 

Lássuk most egyenként őket. 
Azt a szántást, midőn a talajt 5—10 cnr 

mélyen megszántjuk, nevezzük sekélyszántás-
nak. Sekélyen szántjuk a tarlót, a trágyás 
földet, valamint sekélyen szántunk akkor is, 
lia régi lucernást vagy gyepet törünk föl, hogy 
a tarló-, trágya- és gyökérmaradványok gyors 
fölbomlásnak illetőleg elkorhadásnak induljanak, 
a tarlóban föltalálható gyommagvak pedig a 
levegő, nedvesség és melegség közvetlen hozzá-O ' CT CTO 
járulásával minél hamarább kikeljenek és egy 
másodszori, valamivel mélyebben alkalmazott 
szántással elpusztíttassanak. Ellenkezőleg ha 
tarlót, trágyát . . . . stb. mélyen szántanók 
alá. egv másodszor alkalmazott szántás alkal-

mával pl. a trágya csaknem ugyanazon módon 
kerülne fölszínre, mint mikor először alászán-
tottuk, mert a levegő hozzá nem férhetvén az 
elkorhadás akadályozva lett. 

Ugyancsak a gyommagvak, ha mélyen kerül-
nek a talajba, a csírázáshoz föltétlenül szük-
séges levegő hiányában csak elvétve, itt-ott 
fognak kikelni — de miután a gyommagvak 
a mélyebb rétegben évekig is megtartják csíra-
képességüket — egy későbbi mélyebb szántás 
alkalmával az alsó réteggel együtt a fölszínre 
kerülnek s vetésünket nagyon elgyomosítják. 
S miután sekélyszántás által a munka sza-
porább, az állatok nem kínoztatnak, az évelő 
és más gyomok kipusztíttatnak, kivált akkor, 
ha földünket a szántás után meg is foga-
soljuk a sekélyszántásnak kellő időben és 
módon való alkalmazása fölötte nagy fontos-
ságú tényezője az okszerű talaj müvelésnek. 

Ha talajunkat 12—15 cm. mélyen szántjuk 
meg, úgy középmély-szántást végeztünk. Mi-
után a növények gyökerei kellő mélységű és 
porhanyó földben mindig több tápanyagot ve-
hetnek f'öl, mint az olyanban, mely kellő mély-
ségben megporhanyítva nem volt, fejlődésük 
arányában az általuk táplált növények is erő-
sebbek és fejlettebbek lesznek, s innen van az, 
hogy vetés alá mindig a középmély-szántást 
használjuk. Ezáltal termésünk is szebb és 
nagyobb lesz. Van eset, amikor a középmély-
szántás veszélyes is lehet vetésünkre, nevezete-
sen ha a föltalaj — a jó föld — vékony-
rétegű azon alul pedig kavicsos vagy egyébként 
rossz minőségű a talaj. Ha ez az eset forogna 
fönn, nagyon okosan teszi a gazda, ha a rendes-
nél csak valamivel sekélyebben szánt, nehogy 
a talajt elrontsa és termését kockáztassa. 

A harmadik, vagyis a közönséges mély-szán-
tást (16—20 cm.) ősszel alkalmazzuk, ha a 
tavasziak alá szántunk. A különböző szántások 
között ez az, amelyet tisztelt gazdatársaimnak 
melegen ajánlhatok. A közönséges mély-szántás 
nemcsak előnyös, hanem mindig nélkülözhetetlen 
ott ahol kötöttebb a talaj s annak mélyen való 
megporhanvítása illetve javítása van célul ki-
tűzve. Attól, hogy a föltalajt az altalajból eset-
leg fölhozott nyers föld elrontaná, legkevésbé 
sem kell tartanunk; sőt ellenkezőleg, a tava-
sziak alá az ősszel végzett szántásnak számos 
előnye van, mert a szántás a téli fagy hatásá-
nak volt kitéve, a talaj-elmálásával a növényi 
tápanyagok fölvehetőkké tétettek: Az őszi eső-
zésekből és a tavaszi hóolvadásből a talaj sok 
nedvességet szív magába, miért is az ily földbe 
vetett magból kikelt növé.nyek erőteljesebb 
növekedésüek és a tavaszi száraz szeleknek 
sokkal jobban ellentállanak. Az ilyen talajon 
a tavaszi vetést a rendesnél korábban lehet 

/ 
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eszközölni. Tavasszal kevesebb lesz a munkánk, 
s mert a talaj omlós, porhanyós lesz, annak 
szántása elmaradhat s helyette egy vasbornna, 
ne'mely esetben egy könnyű borona is eléggé 
porhanyítja a földet. 

Nagyobb uradalmakban és bérgazdaságokban 
és ott. ahol vastag a föltalaj, rétege mély s 
ahol megfelelő, mély müvelésre alkalmas esz-
közök és erős igavonó jószág áll rendelkezésre, 
ott 30, sőt 40 cm. mélyen is szántanak ősszel. 
Az ilyen szántást nevezik mélyítő-szántásnak. 
Ha a mélyítő-szántást kellő körültekintéssel 
eszközöljük, az fölötte kedvező eredménnyel 
járhat. Az ilyen, mélyen megmunkált földön 
a termés mindig nagyobb és jobb minőségű 
szokott lerirïi. A talaj mélyebben lévén por-
hanyós, a növények több tápanyaghoz "jutnak, 
mert jobban terjeszkedhetnek gyökereikkel. A 
talaj termőereje fokoztatik, mert a fölhozott 
nyers anyagok a téli fagy hatása alatt meg-
szelídülnek s a föltalajt értékesebbé teszik. 
Hogy mennyi ásványi anyag válik akkor sza-
baddá, azt a növények erőteljes fejlődése mu-
tatja legjobban. 

Mint föntebb említem, a talajnak mélyítő 
megmunkálása csak kellő óvatosság és körül-
tekintés mellett eszközölhető sikerrel. Mert 
akárhányszor megesik, hogy a gazda a hely-
telenül alkalmazott szántással nem hasznot, 
hanem kárt csinál magának. Nem szabad al-
kalmaznunk a mély művelést pl. ott, ahol a 
talaj túlnedves (vadvizes). Ilyen helyen a fölös-
leges víz levezetése, lecsapolása legyen első 
dolgunk. Nem szabad mélyen szántanunk ott, 
ahol az altalaj rossz, például nagyon kavicsos 
vagy vastartalmú; ilyen esetben legjobb, ha a 
rendes szántás mellett a barázda fenekét altalaj-
porhanyítóval porlianyítjuk meg. Ott, hol az 
al- és föltalaj összekeverése által kedvező talaj 
származhatik, a talajnak mélyen való szántása 
a legkielégítőbb és legkedvezőbb eredmények-
kel szokott járni. így megesik, hogy a föltalaj 
homok, az altalaj pedig agyag, vagy vice versa, 
amikor eme két talajféleségnek összekeverésé-
vel agyagos homok- vagy homokos agyagföldet 
nyerünk. Ily esetben persze a mélyítő-szántás 
alkalmazása minden gazdának ajánlható. 

De mivel az esetleg fölhozott nyers földet 
csak a trágya képes a legrövidebb idő alatt 
megszelídíteni, kívánatos, hogy a mély müve-
lésben részesített talajunkat kellő mennyiségű 
és jó minőségű trágyával és jól megtrágyázzuk, 
mert csak az ily mélyítés által lehet reményünk, 
hogy felső talajunk évről évre jobb, mélyebb és 
ennélfogva mind termékenyebb legyen. 

Tisztelt Gazdatársak ! Miután az okszerű 
talajmüvelés legfontosabb munkája a szántás, 
e célra pedig az eke szolgál, szükségesnek tar-

! torn, hogy eme, a talajmüvelésnél ma már 
nélkülözhetetlen földművelésügyi eszközről is 
egyet-mást elmondjak. 

Régi dolog, hogy jó munkát csak jó szer-
számmal lehet- végezni. Lehet valaki a leg-
ügyesebb mesterember, ha rossz a szerszáma, 
tartós és szép munkát nem fog végezhetni. 

így van a gazdaember is a munkájával. Jól 
szántani rossz ekével nem lehet. Miután pedig 
a jó szántás a gazdák tízparancsolatának első 
parancsolata, mert jó és nagy terméseket csak 
a jól .megművelt földről várhatunk, önként 
következik, hogy az eke jóságára nagy súlyt 
kell fektetnünk. Helyesen mondja egy régi jó 
gazda: „Mutasd meg ekédet s megmondom 
mijyen gazda vagy." 

bajnos, a gazdák egy része még ma is igen 
kevés súlyt fektet az ekére. Megmaradnak a 
rossznál, mert azt tart ják: „Ha apám tudott 
vele szántani és jó volt a munka, én is meg-
maradok mellette. Különben is nincs pénzem, 
hogy újat vehessek !" En meg azt mondom,, 
tisztelt gazdatársak, hogyha másra telik, erre 
is kell, hogy teljen. A régi faeke ma már a 
legrosszabb valamennyi között. Egyrészt gyenge, 
vele a kívánatos mély szántást végezni nem 
lehet, másrészt, amellett, hogy igen rossz mun-
kát végez, törékeny, gyors kopásnak van ki-
téve, folyton javítani kell, ami költséggel 
jár s a jószágot sokkal jobban megkínozza, 
mint a vaseke. Ott van például a közönsé-
ges magyar Vidats-féle eke, vagy a ma már 
nagy elterjedésnek örvendő „ Sack"-eke, me-
lyek mindegyike ma már nagyon olcsó. Az 
azokkal végzett munka szaporább, az iga-
vonó erőt kímélik, ügyesen és gyorsan bármi-
féle szántási munkához beállíthatók, ha egyes 
részek elkopnak, könnyen pótolhatók, s ami 
fődolog : tökéletes szántási munkát végeznek. 

Egyébként bármilyen nevű legyen is az eke, 
hogy a jó eke elnevezést megérdemelje, a kö-
vetkező tulajdonságokkal kell bírnia : 

1-ször: Kevés igavonóerő mellett jó munkát 
végezzen. 

2-szor : A barázdaszeletet a csoroszlya a 
szántatlan oldalról függélyesen felhasíts^,. 

3-szor : Az ekevas a felhasított szeletet víz-
szintesen levágja. 

4-szer : A kormánylemez a szabaddá te t t 
földszeletet a talaj minőségének megfelelően jól 
fordítsa és egyszersmind porhanyítsa. 

5-ször: Hogy az eke könnyen legyen be-
állítható. És végül 

6-szor : Hogy mindezen jó tulajdonságok 
mellett az eke erős, szilárd anyagból való, 

I tartós és olcsó legyen. 
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Ezek, tisztelt gazdatársak, azon főkellékek, 
melyeket egy eke megvásárlásánál nem szabad 
szem elöl tévesztenünk, mert csak akkor remél-
hetjük azt, hogy az az összeg, amit az ekéért 
kiadtunk, nem lesz az ablakon kidobott pénz, 
hanem egy tőke, mely állandóan jó kamatot 
hoz a gazdának. 

(Ezek után előadó megköszöni a hallgatóság szíves 
érdeklődését s az előadást berekeszti.) 

(Nyírbátor.) Hammel Ferenc. 

1 trágya kezelése és alkalmazása. 
"Mintalecke a gazd. ismétlő iskola első osztályában.) 

Kedves gyermekeim! 
Ma a trágya kezelésére és alkalmazására 

foglak benneteket tanítani. 
Azt már tanultátok, hogy a növények táp-

lálékuk legnagyobb részét a talajból szívják. 
De a talajban levő növényi táplálék minden 
termés után fogy, úgy, hogy néhány évi termés 
«tán a talaj növényi tápláléka nagyon meg-
apad. Az ilyen talajt a gazda szegény talajnak, 
sovány földnek nevezi, mert benne a növény 
— a fogyatékos táplálék következtében — 
rosszul nő, csenevész marad. 

De az iparkodó gazda nem várja ám meg, 
hogy földjében a növényi táplálék annyira 
megfogyatkozzék, hanem iparkodik földjét kellő 
növényi táplálékkal ellátni, mint mondják, föld-
jét jó erőben tartani, hogy az teremjen, és 
munkája kárba ne vesszen. 

A talajból fogyó növényi táplálékot úgy 
pótolja a gazda, hogy földjét minden harmadik, 
negyedik vagy ötödik esztendőben jól meg-
trágyázza. 

Azt tudjátok, hogy a trágyát a háziállatok 
termelik az istállóban vagy az álláson. A házi-
állatoknak az istállóban összegyűlt, azonnal 
összekeveredett ürülékét naponként a trágya-
dombra, helyesebben mondva a trágyatelepre 
visszük ki, ahonnét összeérés után a szántó-
földre hordjuk és alászántjuk. 

Csak az a baj, hogy a trágya gyűjtését, 
érlelését és fölhasználását sok gazda igen hibá-
san végzi. Pedig a jó trágya valódi kincse a 
gazdának, azzal igen gondosan kell bánni, 
mert egy szekér jól kezelt istállótrágya igen 
sokszor többet ér, mint 3 vagy 4 szekér pené-
szes vagy éretlen, szalmás trágya. 

A trágya gyűjtésénél semminek kárba veszni 
nem szabad. Nem szabad különösen a trágya-
lének, a vizeletnek elvesznie, mert ez a trágya 
értékesebb része. Később elmondom miért. Az 
aknozásnak is egyik főcélja, hogy az alom a 

trágyalevet fölfogja, fölszívja. De a trágyában 
vannak még olyan részek is, melyek az eijedő 
trágyából elillannak, elpárolognak. Ilyen elpá-
rolgó rész a piszkos istállókban érezhető csípős, 
fojtogató légnem, mit ammóniáknak neveznek. 
Ennek kipárolgása rontja az istálló levegőjét, 
megüli az állat tüdejét, csípi a szemét, de a 
trágya értékét is csökkenti. Ezen bajon akkéijt 
segítünk, hogy az istálló tisztántartása mellett 
az alom szélére naponként 2—3 marok trágya-
gipszet szórunk. A trágyagipsznek az a tulaj-
donsága van, hogy a felszálló ammoniákot 
magába veszi, leköti. Ezáltal megtisztítja az 
istálló levegőjét, egyben az ammóniákkal tele-
szívott gipsz a trágyatelepre kerülvén, a trágya 
értékét is növeli. 

Az istállótrágya kezelésének két föltétele 
van. Az egyiket már említettem, azt t. i., hogy 
a trágyából semmi veszendőbe ne menjen. 
Azért a trágyatelepnek fenekét agyagos föld-
del kell beteríteni és jól lesulvkolni, hogy a 
trágyalevet be ne igya. Nagyobb gazdaságok-
ban, de ma már sok kisebb gazdánál is, a 
trágyatelep helyét előre elkészítik. A szükség-
hez képest kisebb-nagyobb tégla-alakú, 60—70 
cm. mélységű gödröt ásnak, melynek fenekét 
erősen lesulykolják, ledögönyözik és ebbe gyűj-
tik a trágyát. 

A jó trágyakezelésnek másik föltétele az, 
hogy a naponként kihordott trágyát a telepen 
azonnal szétterítsük és alaposan megtapossuk. 
A taposás azért szükséges, hogy a trágya közül 
minden levegő kiszoruljon, mert a trágyában 
maradt levegőtől a trágya csakhamar pené-
szedni fog, a penész pedig a trágyának épen 
azon értékes részeit emészti föl, mik a növé-
nyek táplálására legszükségesebbek. A trágya-
telep oldalait függélyesen emeljük és tisztán 
tartsuk, s ha a telep a kellő magasságot el-
érte, a tetejét 3 — 4 ujjnyi vastagon földdel 
borítsuk be, hogy a kipárolgást megakadá-
lyozzuk. Ha időközben a hidlást kitisztítjuk, a 
trágyalevet öntözgessük a trágyatelep tetejére, 
ha pedig az idő nagyon száraz, öntözzük meg 
a telep tetejét — trágyáié hiányában — vízzel, 
ez elősegíti a trágya erjedését. De a túlságos 
öntözés felette káros, mert a víz keresztül-
folyik a trágyatömegen, azt kilúgozza, a telep 
körül bűzös, egészségtelen tócsákat képez. Ki-
lúgozás közben pedig a víz a trágya értékes 
részeit feloldja, magával viszi, miáltal a trágya 
tápértékét nagy mértékben csökkenti. Vigyáz-
nunk kell tehát, hogy ilyesmi meg ne tör-
ténjék. 

Ha a ^trágya megérett, kihordják a szántó-
földre. Éret t a trágya akkor, ha az alomszalma 
elkorhadt, mit úgy próbálunk ki, hogy a trá-
gya közül egy szál szalmát kihúzva, két végé-
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nél fogva könnyedén megrántjuk. Ha a szalma-
szál ellenállás nélkül kettészakad, a trágya 
érett. 

A kihordás alkalmával a trágyát legjobb 
a szekérről szórni a földre és rövidesen alá-
szántani. Nagyon hibás eljárás a trágyát kupa-
cokban meghagyni a szántóföldön akkor, ha 
a kupacokat hamarosan szét nem terítjük és 
alá nem szántjuk. Az ilyen trágyakupacokból, 
ha azokat egy pá r ' eső megveri, kilúgozza, a leg-
értékesebb rész csak azon kis területre szivárog, 
mit a kupac takar. Ezek a talajfoltok túl-
bőségben jutnak növényi táplálékhoz, a talaj 
többi részének rovására, és ezen foltokon a 
vetés túlságos buja lesz s megdől. Ezek a 
buja foltok. Legcélszerűbb tehát a trágyát 
azonnal elteríteni és alászántani. 

Az elterített trágyát sekélyen kell alászán-
tani, hogy a levegő, meleg, nedvesség jobban 
érje, így korhadása gyorsabb és a talajjal való 
elkeveredése biztosabb. 

Tudjátok azt, hogy minden növényi táplálék 
csak föloldott állapotban szívható föl a növény 
gyökerei által. Az istállótrágyából is évenként 
csak annyit használ föl a növény, amennyi a 
talajban föloldódik. Mivel pedig a trágyáié 
föloldott állapotban kerül a talajba, tehát rög-
tön fölszívható, s így kész tápláléka a növény-
nek. Azért mondottam, hogy a trágyáié az 
istállótrágyának igen becses része. 

Kisgazdánál minden háziállat trágyáját egy 
telepre szokták gyűjteni, de nagyobb gazdasá-
gokban sokszor külön gyűjtik össze a ló- és 
juhtrágyát, külön a szarvasmarha- és sertés-
trágyát. A ló- és juhtrágya erjedés közben 
nagyon fölmelegszik és hatása is gyorsabb, 
azért ezen állatok trágyáját meleg trágyáknak 
nevezik: a szarvasmarha- és sertéstrágyát pe-
dig, mivel erjedés közben csak alig melegszik 
föl és hatása is lassúbb, hideg trágyáknak 
nevezzük. A meleg trágyákat különösen agya-
gos, kötött talajok javítására használják siker-
rel. mert ezen trágyák további erjedése az 
agyagtalaj kötö'ttsé , 't mérsékli, a hideg trágyá-
kat pedig a homoktalajokra alkalmazzák, mert 
ezen trágyák a laza homokot összetartják, 
mintegy megkötik. 

Az istállótrágyán kívül van még zöldtrágya-
keverék vagy komposzttrágya és műtrágya is ; 
ezeknek kezeléséről és használati módjáról 
legközelebb fogok nektek beszélni. 

* 

(Ezen lecke keretében a tárgy lényegét és az 
előadás menetét óhajtottam bemutatni. . 1 ma-
gyarázó és ismétlő kérdések szükségszerű alkal-
mazása az illető tanító egyéni módszerétől függ.) 

(Zenta.) Novoszel János. 

A |>olaii<l-cliiiia sertés. 
E sertésfajtát, amelyet a külföldön már régeb-

ben ismernek, magyar gazdáink is kezdik meg-
kedvelni ott, hol már kísérleteztek vele, és nem 
csupán azért, mert e fajta teljesen mentes a 
vörhenytől, hanem egyéb kitűnő tulajdonai 
miatt, amelyekre lassanként jöttek rá a ma 
még hazánkban szórványos tenyésztők. 

A poland-china sertés másfél éves koráig 
növekszik s ekkor — különösen a kanok — 
orruktól a fark tövéig 175—180 cm. hosszú-
ságot érnek el, amiből a fejre V3 rész jut. 
Magasságuk elől 85—90, hátul 88—92 cm. 
s ebből a láb hosszára 30 — 32 cm. esik, de 
oly nagy a sonkájuk, hogy a voltaképeni láb 
nem magasabb 20 — 22 centiméteméi. 

E méretek az állatoknak hosszúkás négy-
szögű alakot kölcsönöznek, amelyet csak a 
hizlalás alkalmával kezdenek elveszíteni, mert 
megjegyzendő, hogy fenti méretek csupán csak 
a teljesen hizlalatlan állapotban lévő állatokra 
vonatkoznak. 

Az egészséges malacok, „közönséges etetés" 
mellett, négy hónapos korukban elérik, sőt meg-
haladják a fél métermázsát; egy éves koruk-
ban pedig 200—250 kilogrammot nyomnak. 

A poland-china sertést nemcsak ezen nagy 
hajlandósága a növésre és hízásra teszi oly 
kiválóvá, hanem különösen az, hogy aránylag 
kevés táplálékot kíván. 

Az öt hónapos poland-china malac már meg-
érett az anyaságra s oly szapora, hogy két év 
alatt ötször malacozik, még pedig egy éves 
korában először s minden alkalommal 10—12 
malacot hoz, — a malacok közül azonban csak 
8—10-et tanácsos meghagyni az anya alatt 
s a többit tehéntejen nevelni föl, még pedig 
két napos koruktól kezdve és olyformán, hogy 
először kanállal öntjük szájukba a tejet, de 
pár nap múlva már maguk ki.szürcsölik azt 
lapos edényből. 

Nagvon hálás dolog a kis malacokkal val<í Di/ O 
ezen vesződség, bár az első 8 — 10 napon át 
éjjel is kell táplálékukról gondoskodnunk ; mert 
ezen állatokból is szép példányok válhatnak, 
sőt lehet rá eset, hogy az anyatejjel táplált iker-
testvérek a fejlődésben elmaradnak mögöttük. 

A poland-china anya alatt négy hétig marad-
nak a malacok s ezután csak nyolc napig marad 
szabad, azután ismét meggörög s ily motion 
teremt meg két év alatt 50—60 főre rúgti 
nemzedéket. 

A malacok etetésénél a legszűkebb mennyi-
ségre szorítkozhatunk. Maga a tápanyag, az 
évszak szerint, lehet burgonyahulladék, korpa, 
vörösliszt és hullott gyümölcs is, mely utóbbi-
tól nem kell félnünk, hogy fogaik bele vásnak. 
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Ks emellett a tápanyag s hetenként két adag 
árpa mellett híznak fel négy hónapos korukban 
50 s egy év alatt 200—250 kilogrammra. 

Árpát csak öt hónapos korukig kell, hogy 
kapjanak, mert az csak arra szolgál, hogy 
növésüket elősegítse. 

A hízásra való nagy hajlandóság valóságos 
bajt okoz a tenyész-állatoknál, mert ha azok 
egy kissé elhíznak, úgy nagyon nehezen szülnek. 

A hízásra való hajlam e fajnál oly fokú, 
hogy a tenyészállatokat öt hónapos korukon 
túl szinte éheztetni kell, különben hízásnak 
indulnak s ilyen állapotban gyakran meg sem 
görögnek többé. 

Hibája a pöland-china fajtának az, hogy 
nagyon kényes, zsákból kell tartani és csont-
alkata nagyon finom, ami a hízóknál hátrányos 
s ezert kell, hogy gyakran kapjanak csontlisztet 
is, és pedig legalkalmasabb, ha azt magunk 
készítjük, pörkölt konyhahulladék-csontokból, 
melyeket azonban nem kell megőrlenünk, hanem 
csak baltával szétzúznunk, mert az állatok azt 
ilyen állapotban szívesen elropogtatják és nincs 
az effajta csontnak semminémü hátrányos követ-
kezménye, — míg a kereskedésben előforduló 
csontüszttöl, ha az esetleg káros anyagokat 
tartalmaz, nagy hasmenést kaphat az egész 
sertésállomány. 

A gyenge csontalkat miatt ajánlatos a keresz-
tezés is, és pedig olyformán, hogy poland-
china kanokat használunk Suffolk- és Yorkshire-
anyákhoz. Ezeknek leszármazottjai épp oly haj-
landóságot mutatnak a hízásra, mint maga a 
poland-china sertés, de csontjaik erősebbek s az 
állatok, még fiatalabb korukban is, nem oly 
érzékenyek a hideg iránt. 

E keresztezés mellett a szaporaság is nagyobb, 
mert így egy-egy 10—16 malacot szül. 

Hústermelésnél mindenesetre ajánlatos a ke-
resztezés, mert a poland-eliina fajta generációkon 
át átörökli előnyeit; csontalkata pedig erőtel-
jesebb lesz, ami igen fontos körülmény, ha meg-
gondoljuk, hogy milyen nehézre hízik a gyenge 
lábak mellett a poland-china sertés, úgy hogy 
lábai már a hízás végső stádiuma táján nem 
bírják el s folytonosan ül. 

Krenedits Ödön. 

' Miért kell a marhákat tisztán 
tartani ? 

Mikor az ember a szobába beszorul, olyano-
kon is járatja az eszét, amire máskor nem 
gondol. 

Amint a kályha mellett üldögéltem, be-
kopogtat hozzám Szeder János, a falu tehe-
tősebb gazdáinak egyike, aki azonban a ma-
radiak sorába tartozott. Mindig csak azzal 

szokott előállani, hogy miért tegyen ő más-
képpen, mint ahogyan az apja, öregapja tette. 

— Isten hozta ! — szólítám meg. — Épen 
jókor kopogtatott be. Nézze itt, mi van ebben 
a könyvben. Majd elolvasom ; hallgasson csak ! 

A gazda tízparancsolatainak egyike, hogy 
tisztán tartsa állatait. — Épen azért szemel-
tem ki ezt a paracsolatot, mert ez ellen Szeder 
uram legjobban vétett. Gyakran szóvá tettem, 
mikor láttam, hogy lovai még csak hagyján, 
de tehenei, ökrei olyan rondák, piszkosak 
voltak, hogy nem volt jó rájuk nézni. 

— Erre a parancsolatra semmit sem adok ; 
— válaszolt Szeder gazda egykedvűen. 

— S miért? — kérdeztem. — Most telik 
az időből, hát beszéljünk erről a dologról 
bővebben. 

— Kár erre szót vesztegetni, mert ez a 
munka fölösleges időpazarlás ; — vetette oda 
feleletül. 

— Hogy nem fölösleges, hogy nem idő-
pazarlás az állatokat tisztán tartani, ha meg 
nem bántom, mondok rá példát. 

— Halljam ! Eltűröm az igaz szót. 
— Ügy-e minap panaszkodott, hogy az 

ökrökre a kereskedővel nem tudta az alkut 
megkötni, holott szomszédjától semmivel sem 
különb ökröket ugyanolyan áron vett, amennyire 
a magáét tartotta ? Ebből is láthatja, hogy a 
szem is megkívánja a magáét; mert a keres-
kedőnek megtetszettek a szép, tiszta állatok, 
azért becsülte többre, ahogyan előttem be-
vallotta. 

De ít tisztaság nemcsak arra tartozik, hogy 
a szemet elégítse ki, hanem még más fontos 
következménye is van. 

— Ugyan mi volna ? — kérdezte odavető-
leg Szeder gazda. O p 

— Ismeri-e a szomszéd uraság kasznárját? 
— Hogyne ! Derék ember. 
— Igen, derék ember és kiváló gazda. Arra 

a kérdésemre, hogy miért kell az állatokat 
tisztán tartani, egy alkalommal így fejtette 
meg előttem a dolgot : ö o 

Ne higyje, úgymond, senki sem, hogy a 
tisztaság csak arra való, hogy a szemet ki-
elégítsük, ámbár ez is szükséges és haszna CT CT 
is van. De a tisztántartás az állatok gondos 
ápolásának első föltétele is. 

Az állatok — nemcsak épen a lovak, ha-
nem még a disznók is — megkívánják a tiszta-
ságot, mert tiszta állapotban jobban érzik ma-
gukat, mint a piszokban. 

A tisztaságnak befolyása van nemcsak az 
állatok egészségére, hanem, amint tapasztalták, 
a teheneknél a tej-elválasztásra, a hízó-állatok-
nál az anyagcsere előmozdítására, vagyis hogy 
az állatok a megevett eleséget hamarább, job-
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ban megemésztik és ennélfogva hamarább is 
híznak. 

Azután — azt mondta a kasznár úr — 
ahogyan a mi bőrünk tele van apró likacsok-
kal, melyek, ha piszokkal betömődnek, a levegő 
közlekedése meg van akadályozva, miből külön-
féle betegségek támadhatnak ; épp úgy az álla-
tok bőre is likacsos és szükséges, hogy a lika-
csok azoknál is nyitva maradjanak. Ennek 
okáért az állatok szeretnek fürödni, dörgölődni, 
földön hömpölyögni. De miután így inkább 
csak a szabadban lévő állatok szabadulhatnak 
meg a piszoktól, amiben még az eső és szél 
is elősegíti őket, mert a port róluk lemossa 
és elviszi : a jászolhoz kötött állatokat ma-
gunknak kell megtisztítanunk. 

Végre még egyet mondott, azzal a figyel-
meztetéssel, hogy jól jegyezzem meg magam-
nak; azt ugyanis : hogy az állatok körüli ron-
daság rendesen tükre a többi gazdasági álla-
potoknak is. 

Erre Szeder János gazda megvakarta fülét, 
mert ő is ludas volt benne, valamit morgott 7 o 
bajusza alatt, azután elsompolygott. 

No, de nem hánytam falra borsót, mert 
másnap, mikor ökrei, tehenei elhaladtak abla-
kom mellett, el sem akartam hinni, hogy 
Szeder János udvarából valók, úgy ki voltak 
tisztogatva, megtakarítva. 

(Sárosfaj Zádor Gyula. 

Tavaszi munkák a méhesben. 
A szorgalmas méhésznek még akkor sem 

szabad pihennie, midőn — látszólag — munka-
szünet ideje van. Sok laikus azon téves hitet 
vallja, hogy a méhek is, mint sok más állat, 
a telet álomba merülve töltik. A munkás mé-
hek télen is ébren vannak, rendesen táplál-
koznak, bár csak kisebb mértékben. A méhek 
csak nyugosznak, de nem alusznak, miért is a 
méhésznek egész éven át akad valami tenni-
valója körülöttük, még tél idején is, annál 
inkább egyéb évszakokban. 

Az alábbiakban röviden azon munkákról 
akarok szólani, melyeket a gondos méhész a 
tél vége felé, illetve tavasszal végez méhesében. 

Minthogy a méhek a telet nyugalomban 
töltik, az legyen a méhésznek legfőbb gondja, 
hogy semmi zaj, lárma ne zavarja őket, ellen-
kező esetben, ellenségtől tartva, fölrezzenve a 
röplyukhoz sietnek s ott a hidegtől megder-
medve, közülük nagyon sok elpusztulhat. A 
lárma következménye azonban vérhas is lehet, 
mert mézükből — a vélt ellenség elől — 
minél többet megmenteni akarván a méhek, 
abból kelleténél többet szívnak magukba, a 
bélsárt visszatartani nem bírván, a kaptár bel-

sejét bepiszkítják s a bűzös, mérges leveg&jÄ 
lakásban rendre elhullanak. 

A méheket védeni kell ellenségeiktől : ege-
rek-, harkályok- s cinkéktől is, melyek amel-
lett, hogy lármájukkal az előbb leírt zavart 
idézik elő, pusztításaik által úgy a méhekben, 
mint a kasok, kaptárak, lépek stb.-ben is nagy 
károkat okoznak. 

Gondja legyen továbbá a méhésznek arra is, 
hogy méhei az erős téli szelek ellen védve 
legyenek. A szelek a kaptárak belső tempe-
raturáját annyira lehűtik, hogy a méhek meg-
dermedve, elpusztulhatnak. Ha szeles helyen áll 
a méhes, állítsunk a kaptárak elé szalmából 
font vagy deszkából készült ellenzőt a szelek 
fölfogására. Az ilyen ellenzőnek továbbá még 
azon jó hatása is van, hogy a téli nagsugárt 
fölfogja s így nem fordulhat elő azon eshe-
tőség, hogy a méhek a csalóka, faggyal mo-
solygó napsugár csábítgatásának engedve, ki-
bújnak s elpusztulnak. 

Ha azonban szép az időjárás s a hőmérsék 
10—12° C-ra szállt, nemcsak hogy nem kell 
a méheket féltenünk a kirepüléstől, hanem 
ellenkezőleg, ha maguktól nem repülnének is 
ki, a röplyukon át való beleheléssel, kopogta-
tással ösztönöznünk kell arra őket, hogy a tél 
idején összegyűlt bélsarukat kiüríthessék, mé-
hész nyelven: „tisztuljanak". Hogy ilyenkor a 
gyenge méhek esetleg a hóra ne essenek s í g j 
el ne pusztuljanak, a méhes körül lapátoljuk 
el a havat s a földre szalmát, pelyvát hint-
sünk. Ha a kaptárak hóval vannak fedve, nem 
baj, mert a hó meleg takaró, csak akkor 
távolítsuk el, midőn már olvadni kezd, hogy a 
kaptárak át ne nedvesedjenek. 

A tisztuló kirepülés idejében a kaptárakat 
tisztítsuk ' ki, a fenékre hullt morzsalékokat, 
holt méheket távolítsuk el, azon családoknak 
pedig, melyek már kevés táplálékkal bírnak, 
mézeslépeket adjunk be, a víztartó üvegcsét 
] edig töltsük meg. Tisztuló kirepülés után 
ismét jól zárjuk be a kaptárakat, épúgy 
tömjük be a hézagokat ismét, mintha betelel-
tetnénk méheinket. 

A melegebb időjárás alkalmával az anya 
megkezdi a petézést. A meleg költőtér és csend 
méheinknek most még inkább szükséges. Fia-
sítás munkája megkezdődvén, a táplálék fogyasz-
tása napról napra nagyobb lesz, miért is szük-
séges, hogy elegendő táplálék és víz álljon 
rendelkezésre. 

Mikor a som, mogyoró, mandula virágzik, 
a méhek már kívülről is pótolhatják részben 
a táplálékot, virágport s vizet, mely utóbbira 
még a jegeces méz föloldására is szükségük 
van. Legyen a méhes előtt itatóedény, hogy 
a méhek odaszokjanak s ne kelljen ráért 
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messze elkalandozniok. A vízbe zsúpot vagy 
mohát tegyünk, hogy arra leszállhassanak ivás 
közben. 

Mikor később mindig több és több méh-
legelő akad, a természet hatalmas fejlődésnek 
indul, a kaptárban is megkezdődik a munka 
teljes erejében. Ilyenkor eljött az az idő, 
amikor a méhcsaládokat meg kell vizsgálnunk. 
Már a tisztuló kiröpülés alkalmával a gyakor-
lott méhész észreveszi, rendben van-e a család 
vagy sem. Ha valami nagyobb bajt vesz észre, 
azon rögtön segíteni iparkodik. A legnagyobb 
baj az, ha az anya a tél folyamán elpusztult. 
Az ilyen anyátlan család már a tisztuló ki-
repülésnél gyanúsan viselkedik. Nem akar 
kirepülni, miért is ösztönözni, ingerelni kell 
arra. Első kirepülés után pedig a család nagyon 
nyugtalan, zavart, panaszosan zúg, mi külö-
nösen akkor feltűnő, ha füstöt fúvunk be a 
kaptárba. Itt-ott látunk csak egy-egy méhet 
himport hordani s a röplyukhoz érve, ott 
hosszabb-rövidebb ideig időzik. Az anyátlan 
családnak anyát kell adnunk, ha azt megmen-
teni akarjuk. Ha tartalékban van anyánk, 
akkor azt egyszerűen kis szoktató-kalitkába 
zárva, beadjuk a kaptárba. Míg ha anya nem 
állna rendelkezésünkre, akkor egyesíteni kell 
az árva kaptár t egy anyás családdal. Tapasz-
talati tény, hogy tavasszal az árva nép min-
dig nagyon szívesen egyesül az anyával bíró 
családdal. 

Kultúrnövényeink osli azá jánil. 
Élénken foglalkoztatja ez a kérdés a régiség-

tudomány mestereit, csakúgy, mint a természet-
tudósokat, de még ma is sok körülötte a bi-
zonytalan és homályos, ami földerítésre vár. 

Az első csoport művelődéstörténeti megálló-
pontokat keres, a másik ellenben kideríteni 
óhajtja, minő változásokat hozott létre a hosszú 
kultúra az őseredeti növényalakokon. 

Buschau dr. W i l h e l m s h a v e n ! hajóorvos a 

német anthropologusok XXI. vándorgyűlésén, 
1890 augusztus 11 —13. között Münsterben 
az európai gabonanemek- és egyéb kultúrnövé-
nyekből 90 próbát mutatott be, amelyek tör-
ténelemelőtti idejű, 30 különböző lelethelyről 
valók. 

A búzának, eme legrégebben művelt kalá-
szos növénynek Khinába való bevitelét a monda 
Kr. e. 3000 év előtt lefolyt időre teszi. Itáliá-
ba», Francia- és Németországban, Svájc-, 

Ha kaptárban van az anyátlan család, az 
egyesítendő kafttárok röplyukait egész közel 
egymással szembeállítjuk (a röplyukaknak egy-
mással érintkezniük kell) ; mindegyikbe kevés 
mézet teszünk s rövid idő alatt az anyátlan 
család átvonul az anyáshoz. Ha pedig kasban 
volnának az egyesítendő családok, akkor az 
anyátlan kast éjjelre megfordítjuk, vagyis csú-
csára állítjuk, lépeit híg mézzel befecskendez-
zük, az anyás kast föléje tesszük, mikor is 
az alsó család bevonul a felsőbe és azzal 
egyesül. 

A családok vizsgálatánál a piszkos, roncsolt, 
penészes lépeket s a heresejteket ki kell met-
szeni vagy a kerettel együtt egészen eltávolí-
tani. Csak annyi keret hagyassék benn amennyi 
a hasításhoz szükséges s amennyit a család 
népe befed. A fiasítás szaporításához mérten 
mindig újabb üres lépeket adhatunk be a be-
petézés céljából. A táplálék-szükséglet napról 
napra nagyobb lesz, miért is, ha nem állna 
elég a család rendelkezésére, azt etetni kell. 
Ha a virágpor fogytán volna, úgy célszerű 
azt gyengén pirított liszttel és finomra tört 
cukor keverékével pótolni, azt a lépekre hintve. 
Később, a vegetáció előrehaladtával, a táplá-
lékot künn a természetben találják meg. 

Egyéb teendők a méhes körül már a nyári 
munkákhoz tartoznak, miért is ezekről annak 
idején lesz szó. 

(Magyaróvár.) Kaufmann Gyula. 

Ausztria- és Magyarországban gyakorta lelhető 
az újabb kpkorszaki maradványok között. Lelő-
helyei sorában legészakibb fekvésű Laaland-
sziget, mivel a dán konyhahulladékból nemcsak 
a búza hiányzik, hanem mindennemű gabona-
féle. Leggyakoribb, ahol előfordul, a közönséges 
búzának (Triticum vulgare) egyik apróbb vál-
tozata, melyet régiségénél fogva Heer csak 
„Tr. antiquorum " névvel jelöl. 

Teljesen hiányzik a tönköly (Tr. spelta) a 
történet előttről származó lelőhelyeken, sőt 
úgy látszik, a rómaiak sem ismerték ; i t t-ott 
szem elé kerül a trójai ásatásoknál a Tr. 
monococcum, melyet Diószegi füvészkönyve ala-
kor néven ismer; gyakoribb a Tr. turgidum. 
Azt írja Körnicke, hogy búzánk ősalakja a 
monöcoccum és meg kell azt különböztetni a 
dicoccumtól. Az iránt pedig meglehetős egy-
értelmű a megállapodás, hogy a búza ősi 
alakja a Földközi-tenger keleti medencéje 
keretében van. 
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Homeros ó-görög költő énekei szerint Dio-
medes és Hector vitézek nemes lovai búzát 
kaptak abrakul, Theophrastus növénytudós 
leírja a búza változatait és fölemlíti, bogy 
Babyloniában azok egyike eléri az olajbogyók 
nagyságát (P), Herodotos pedig azt mondja, 
bogy a búza levelei 4 ujjnyi szélesek voltak. 
Xenophon görög történetíró emlegeti, mikép 
ugarolták búzavetés alá a talajt. 

Columella és Plinius római természetrajzi 
írók azt beszélik, hogy a tavasz-búza Thráciá-
ból terjedezett át Itáliába ; a legjobb minő-
ségű búza Boeotiából és Szicíliából került 
vásárra ; sokat termelt Euboea és Szardinia-
sziget, meg a Pontus Euxinus (Fekete-tenger) 
környéke, Szicíliában évente 80.000 hektoliter 
termett. Egyptonban pedig 20-szor annyi. 
A Pompejiben talált búzaszemek nagysága 
megfelel a maiaknak. Tacitus történetíró korá-
ban. (54—115.) Grermánia mind az őszit, mind 
a tavaszit termelte ; kelta neve gueniz, ó-német 
neve hvezi volt, honnan a Weizen származott. 
Kómái neve triticum, a tero, trivi, tritum igéből 
eredett, ami cséplést és nyomtatást jelent. 

A gabonafélék között legrégibb a búza, 
mely északon, Laaland dán szigetig mindenütt 
föllelhető ; művelték a régi egyiptomiak is, s 
náluk a sírokban mint maradvány sűrűn sze-
repel. Maspero francia akadémikus hozott az 
egyiptomi sívókból mumia-búzát és rozsot s 
Gain botanikussal vizsgáltatta meg. Gaston 
Bonnier Candolle állította bár, hogy azok a 
régi gabonaszemek megtartották a csírázó-
képességüket, de Gain azt mondta, hogy az 
albumin épenmaradása mellett is az embrió már 
deorganizált, kikelésre képtelen állapotban van. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyében, Fegy-
verneken 1898 nyarán leltek 2 veremben búzát 
és rozsot, XIII. századbeli ezüst pénzdarabok 
kíséretében ; a 2 méteres vastag földréteg alatt 
rozsszalma födte. Lgylehet, a tatárjárás idejé-
ből való a lelet. 

A búza hazája Görögország, Kisázsia, Egyip-
tom. Ugyanonnan való az árpa, csakhogy jóval 
későbben került művelés alá ; az ó-korban 
Khiosz-sziget Atarneából Mysia (Kisázsia) egyik 
tartományából nyerte a legszebb árpát, mely a 
vallásos áldozatoknál is szerepelt. 

Eredetileg Egyiptonból való az árpa és nem 
oly gyakori az ősvilági eredetű lelőhelyeken, mint 
a búza. Alfajai közül legsűrűbben találkozni a 
hatsoros (Hordeum hexastichon) árpával, mely-
nek apróbb változata a H. sanctum Heer. ; 
jóval ritkábban kerül szemre a kétsoros Tdis-
tichum), de végképp nem találni a négysorost, 
mely úgy látszik, a másik kettőnek a keresz-
teződéséből később eredett. Az árpa őse a H. 
spontaneum, melyet Teubert nemrég fedezeti 

föl mint vadon növőt Cyrenaica-ban, Észak-
afrikában. 

Homeros ó-görög költő gyakorta említi az 
árpát, mint szent áldozati gabonanemet, Theo-
phrastus ó-görög füvész sorok szerint osz-
tályozza. Columella régi római gazdasági író 
a hatsorost vallja őszi gabonának és beszél 
árpadaráról, mely sóval régóta szolgál eledelül. 
Az árpa neve kenyeret és bőséget egyaránt 
jelöl a bibliában is. Plinius régi rdmai ter-
mészetrajzi író szerint árpa volt Görögország 
első gabonaféléje, amelyből kenyeret sütöttek. 
Caligula római császár megtette a kedvelt lovát 
pontifex maximusnak, római pogány főpapnak 
(!) és a részére abrakul árpát utalványozott. 
Ennek a gabonanemnek ősi német neve kersta 
volt, az angol szászoknál bere, amely szóból a 
Bier (sör) vehette az eredetét. 

A rozsot először Plinius említi s azt írja 
felőle, hogy az Alpokban termeszti a taurinok 
néptörzse. És valóban, e gabonanemnek sem 
korábbról (Krisztus születése előtt 23—79 év) 
való, sem délibb lelethelyen a nyomára nem 
bukkantak. Hiányzik a 3,'égi egyiptomi sírokból 
csakúgy, mint a svájci kőkorszaki cölöpépít-
ményekből. Nincs is a hindu és a szemita 
eredetű nyelvekben szó a rozs megjelölésére. 
A legrégibb rozslelet bronzkorszakbeli és az 
olmüci cölöpépítményekből került napvilágra. 

Gyakrabban jön elő azonban a középkori 
szláv telepeken ; miért valószínű, hogy szlávok 
hozták magukkal Kelet-Európából. Dr. Buschau 
szerint német Roggen neve is szláv eredetű ; 
de ahhoz szó férkőzik, mert a magyarországi 
szlávok nyelvén zsito a neve. Körnicke is azt 
mondja, hogy a művelés alatt álló rozs nem 
a pusztasági eredetű Secale fragilenek a 
származéka, inkább a S. montanumé, mely 
szintén a Földközi tenger keleti medencéjében 
honos. 

Azt írja a rozsról Plinius, hogv integratis-
simum ventri (legjobban kielégíti a gyomrot) 
és csak a taurunumiak (a mai Torino környé-
kén) használják, mivel bár nehéz emésztésű, 
de bőtermő ; a spártaiak is éltek vele. Latin 
secale neve a seco, secare igéből származott, 
mely vágást jelent. A rozsot, mint jeleztük, 
Krisztus születése után csak az I. században 

' emlegeti Plinius, keleti és középső Európából 
terjedt szét, de ősi hazája Szibéria. 

Nem ismerte a zabot a régi Asszíria, Júdea, 
Egyitom. Khinában első említése Kr. u. 800 
évre esik. Legrégibb zab-leletre Montelier o n 
Péter-sziget (a Bieli tó mellett) és Hallstadt 
bronzkori cölöpépítményeiben bukkant ; az 
Alpokból eme délnek eső lelőhely egyedüli 
egészen a középkorig, midőn megjelenik a zab 
az Alpok északi lejtőin is és elég sűrűn, úgy, 
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hogy Buscha u nyilatkozata szerint kétséges, 
valóban zabból készült-e a régi germánok zab-
kásája, mint ahogy Plinius írja. A zab ősi 
hazájául ő a Balti-tenger mellékén terülő tarto-
mányokat jelöli ki. 

Körnicke ellenben olyan fajok valamelyi-
kéből származtatja, mely a Földközi-tenger 
környékén vadonat él. A régi rómaiaknál a zab 
csak mint gaz volt ismeretes, és Plinius azt 
hiszi felőle, hogy az árpa elfajzásából eredt. 
Galenus író csupán állatoknak való eledelül 
tekinti és Kisázsiában Mysia tartományt vallja 
főtermőhelye gyanánt; csak Vergilius kezdi az 
értékét nevelni. Dán neve hafr, honnan a 
német Hafer származott. A zabot a francia és 
német őskori cölöpépítmények lakói már is-
merték ; de az Alpok északi részén a termesz-
tését csupán a középkorban kezdették ; őshazá-
jául a Balti- és az Északi-tenger vidékét tartják, 
mások ellenben Észak-Afrikát. 

Az őskőkorszaki (palacolith) ember, ki még a 
csiszolatlan kőeszközök használata idétt élt, 
nem igen müveit földet, inkább halászat- és 
vadászatból élt. A talajmívelést Európában az 
árja népek honosították meg. Első kultúrnövé-
nyeik az újabb kőkorszakban lépnek föl. Búza 
és árpa mellett található a babó (Vicia), borsó, 
lencse, len, köles. Emlegeti a borsót Homeros 
is, kedves eledele volt az Heraklesnek, a régi 
Rómában erősen termesztették. A babót és 
lencsét ismerték és használták a régi egyip-
tomiak s az izraeliták. A görög stoikus bölcsek o o 
nehéz eledelnek tekintették mind a kettőt ; 
tudós fej és gyönge gyomor úgy látszik mái-
akkoriban is együtt járt ; a nép azonban ecettel, 
olajjal vagy mézzel örömest fogyasztotta. 
Theophrastus a babót Dolichos-nak nevezi és 
azt jegyzi meg felőle, hogy Nagy Sándor indiai 
hadjárata alkalmával került Indiából nyugatibb 
tájakra. A lencse ama főzelékek egyike, amelyek 
legelőször szerepeltek; már Jákob bibliai 
patriarka öregebbik fia, Ézsau, nagyon szerette. 
Ez a főzeléknem közhiedelem szerint a Himalája-
hegység vidékéből származik. 

A takarmánynövények közül emlegeti Colu-
mella a bükkönyt, mint hazájában télizöldet. 
Terentius Varró viciá-nak nevezi, holott ma 
az a babó hivatalos neve. A lóherének (Trifo-
lium) nevét minden háromlevelű hüvelyesre 
alkalmazták a régi Rómában, csak Vergilius 
nevezgeti Lotus-nak. A lucerna Plinius szerint 
Perzsiából jött Görögországba és Italiába. Azt 
írja felőle Columella, hogy 1U holdnyi vetés 
eltart egy lovat egész nyáron. Ugyanő leírja, 
mikép használható a csillagfürt (Lupinus) zöld 
trágyául. 

Szövő-fonó (textil) növények a kender és a 
len voltak. Szól Homeros nagy hőskölteménye 

az Ilias lenpáncélról. Columella sűrű vetését 
ajánlja, hogy finom legyen a rostja. A kender 
müvelését Vergilius és Plinius írják le ; a régi 
germánok a kendert földalatti fonókban dol-
gozták föl. Talán inkább lenről lehetne ott 
szó, mivel az ősi Germánia akkoron zordonabb 
éghajlata aligha megfelelt a délibb vidékről 
származó kender termesztésének. Kivételt a 
Középrajna völgye tehet, ahol a bor-ág jól 
boldogul. 

Délfranciaországban, Provence tartományá-
ban, a szőlőtőt, fügefát, babért (Laurus nobilis) 
és az oleandert kövült maradványokban meglel-
ték, — mint Ch. Martins mondja — minélfogvást 
zavarba jövünk, hogy a geologiának higyjünk-e 
inkább, mint a növény-geografiának ? 

A szőlőtő vad fajtája Európában eredetileg 
honos, a legelső Vitis a harmadkorban kerül 
már szemre ; szőlőmaradványok a kőkorszak-
ban lépnek föl, a Schelde-folyqvölgyi boverei 
cölöpépítményekben gyakrabban találni szőlő-
magvakra az itáliai terramarekban. Ezek való-
színűen a vad fajtából valók; hogy terma-
ágaik művelés alatt állottak-e, kétséges még 
ma, mivel a szőlősajtolásnak ott semmi-
nemű eszközeire nem Dukkantak s a fölszínre 
került edények oly likacsosak, hogy bortartásra 
alig szolgálhattak. Görögországban Hómeros O O o _ o 
után tudjuk, hogy már régidőkben nagyban 
folyt a szőlőmívelés. E kultúrnövény ősi hazája 
a Kaukázus-hegység déli lejtője. 

Kedvelt volt a spárga; régibb a mívelése 
2000 esztendőnél. A római császárok fényes 
lakomáinál annak hiányozni nem volt szabad. 
Nicander költő versben is magasztalja a spár-
gát ; sőt Augusztus császár szójárása volt, ha 
valamit gyorsan parancsolt : Citius quam aspa-
ragi coquentur (Előbb, mint a spárga megf'ől). 
A spárga, mely vadon tenyészik Anglia part-
jain, sőt Oroszországban is, kedvelt főzeléke 
volt Platónak ; Aristophanes pedig úgy emle-
geti, mint kitűnő emésztő-szert. 

Épp oly régi a hagyma különböző fajtáinak 
a termesztése. Ez a növény ázsiai eredetű. 
Erősen szerepelt a hagyma az egyiptomi fáraók 
idejében. A vöröshagyma ott Kr. e. 2000 évvel 
még istenitiszteletben is részesült. A fok-
hagymát javas-szerül tekinthette a közvélemény 
ott is. Az egyiptomi fogságban sínylő izraeliták, 
a Cheops-pyramis munkásai, a katonák, a 
matrózok, mezei munkások mind 'azzal üdítették 
magokat, ha elernyedtek a hőségben, munkában. 

Ahol a számum-porvihar dúlni szokott, ott 
ma is fokhagymával frissítik ajkukat és orr-
lyukaikat az utazók. Neró római császár ha-
vonta pár nap folyton fokhagymát evett, hogy 
tőle a hangja tisztuljon, miért porrophagus 
(hagymaevő) volt egyik gúnyneve. 
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Amint a vöröshagyma, azonképpen az uborka 
is Keletindiából jött ; belőle a régi egyiptomiak 
üdítő italt tudtak készíteni. Tiberius római 
esászár télen-nyáron élvezte. 

Kelendő volt Görögországban a saláta, vele 
kivált a halotti torokon kínálgatták a vendé-
geket, miért „halottak növénye" is volt a 
neve ; a boeotiabeliek salátafalóknak csúfolták 
Athenae népét. A salátát a bor hatása csilla-
pítójául is kedvelték a régi klasszikus világ 
népei, a görögök a haldoklók ágyába is rakták 
annak az emlékezetére, hogy Aphrodite a 
kedvelt Adonist salátalevelekre fektette, hogy 
azok kábító illata annak a végperceit meg-
édesítse. 

A paréj arábiai eredetű s a mohamedán 
mórok honosították meg Spanyolországban, 
mikor azt az országot elfoglalták. 

A petrezselyem, az endivia-saláta, meg a sárga-
dinnye Ázsiából jött ; görögdinnye ősi hazája 
Afrika ; a kelkáposztáé Görögország, honnan 
Cincinnatus diktátor telepítette át Itáliába, sőt 
elrendelte a termelését. A káposztafélék egyéb 
fajtáiból a Brassica napus (karórépa) és a 
Br. rapa (karórépa) voltak a gyakoribbak ; 
az első inkább takarmányul szolgált ; Galliában 
el volt terjedve mind a két félének a termesz-
tése. A Magyar Hírmondó 1784-ben úgy ír, 
hogy a közönséges káposztát kertészeink abban 
a században kezdették plántálni. 

Franciaországban sem volt ismeretes az arti-
csóka (Cynara scolymus) a XV. század előtt. 
A retek Khinából, a mák Perzsiából jött, az 
angyalgyökér pedig Lapponiából. 

Perui cseresznye név alatt megy nálunk a 
Physalis Franchenetti, mely a répaföldek ba-
rázdáin jól megterem; a bogyóit nagyon sze-
retik a pulykák ; nem ok nélkül, mert az is 
amerikai eredetű, mint ahogy ők. A berlini 
botanikuskert jelentése szerint a vöröshagyma, 
uborka, kel, repce, borsó, árpa, len, köles, 
búza több mint 4000 év óta állanak művelés 
alatt ; a lucerna, mák, zab, rozs vagy 2000 éve ; 
a katáng (Cichorium), here, komló kevesebb 
mint 1000 év óta; a kukorica, dohány, bur-
gonya, paradicsom, paprika és napraforgó 
Európában természetesen csak Amerika föl-
fedeztetése óta. 

Összeállítja röviden Peschel Oszkár, mi min-
dent kaptunk messzi vidékről. Szerinte ami Dél-
európában má a növényországból érdekes 
nálunk, annak a nagyobbik fele Ázsiából jött. 
Az örökzöld tölgyek, a mirtusz- és mandola-
fenyő (pinia) saját ősi termékei földrészünk 
déli vidékeinek ; de az olajfa, amelyet Szantorin 
görög szigeten már nagyon régi lávarétegek 
alatt is leltek, Kr. e. csak 600 évvel került 
hajós görög települőkkel Itáliába. 

A citrom, narancs, füge sokkal későbbkori 
jövevények, az eperfát (Moras alba), mely 
hazánk sok vidékén visel szederfa nevet, ke-
resztény szerzetesek hozták magukkal a távol 
Khinából 555. év körül. A Tlirácián keresztül 
bevándorolt szőlőtőt követte Örményországból 
a kajszin-barack. Perzsiából jött a platánfa 
Görögországon át, az őszi barack, a százlevelü 
rózsa, a fehér liliom, a csemege-gesztenye, a 
mandula, a mák, Kréta szigetről a birsalma, 
a Kaukázusból a diófa. 

A sík puszták gyümölcsei ellenben, mint a 
tök, uborka, dinnye, szláv kezek közvetítésével 
később kerültek Turkesztánból nyugotra. 

A datolyapálmát a görögök először Feni-
cziában látták, onnan is nevezték el Phoenix -
nek, amely ma is botanikus neve, s az mint az 
arabok kísérője jutott el a Pirenei félszigetre, 
szaraczén tengeri rabló hajósok útján a Nizza 
és Genua között terülő ünnepelt vidékre. 

Szerinte Ázsiából származik a ciprusfa, a 
kömény, a mustár. Középeurópából a lencsét a 
rómaiak, a borsót a görögök hozták, a vad-
cseresznyefához pedig társ gyanánt Kisázsiából, 
a 'portusi Cerasusból (ma Keraszun) a meggyfa 
érkezett. 

Az újvilág csak egy gabonanemet (kukorica), 
két gumós növényt (burgonya, csicsóka) a dél-
európai tájak gyakori díszéül a százesztendős 
aloét (Agave) és a fügekaktuszt adta. Ame-
rika hozománya meg az Alföld fája, az ákác, 
a napraforgó, paradicsom, dohány, paprika. 
Legerősebben elterjedt kultúrát Chile legne-
vezetesebb ősnövénye, a burgonya nyerte. Szólt 
róla bővebben lapunk (1904. 28. szám, Gazda-
sági értesítő 28—30. lap.). 

Konyhakerti növényeink története azt mondja, 
hogy 1500 körül a közönséges zöldséget még 
Brabantból hozták Angliába, a fejes- és olasz 
káposzta Hollandiából 1510-ben került oda : 
a répát 1540-ben, a virágos káposztát 1663-ban 
vitték be Ciprus-szigetről, de kezdetben oly 
csekély mennyiségben, hogy csak II. Károly 
idejében, 1670-ben vált árucikké. Tallard gróf 
francia marsai 1704-ben, londoni fogsága idején, 
a zellert honosította meg a britt szigeteken. 
A saláta VIII. Henrik korában ritka eledel 
volt ; ha Katalin királyné azt akart enni, Hol-
landia- vagy Flandriából hozatta. A petrezse-
lyem Egyiptomból, a borsó Spanyolországból, 
a paszuly Görögországból jött. 

Gaetano Savi kimutatta, hogy Európában 
az első füvészkertet Pisában I. Cosmus alapí-
totta, holott általában a páduait és a bolognait 
tartották régibbekül. Kerti virágaink, mint a 
rózsa, liliom, szegfű csak VIII. Henrik, utána 
Erzsébet angol királyok kormánya alatt hono-
sultak meg Angliában. 
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i r t Kunszt János a „Természet" (szerkesz-
tette Berecz Antal) 1875. 217—221. lapján 
„Néhány növény eredeti hazájáról" és ugyanott 
az 1876. évfolyam 141—149. lapján Hódinka 
Ágoston „A növényhonosításról", de itt azokat 
az érdekes adatokat érintetlen hagytuk. 

(Kecskemét.) Hanwsz István. 

Gazdasági Tanácsadó. 
K. J. üjverbász. A mezőgazdaságról és a 

mezőrendörségről szóló törvény intézkedik a 
földbirtok gazdasági használatáról s kimondja, 
hogy a nyomásos gazdálkodás nem kötelező az 
önálló paszták, tagosított határokban az önálló 
tagok és az állandóan bekerített földek tulaj-
donosaira. Ugvane törvény mondja azonban 
azt is, hogy az egyszer elhatározott szabad 
gazdálkodásról a nyomásos gazdálkodásra vissza-
térni nem lehet. — P. G. Melencze. Nyugati 
fajtájú fejős teheneket és tenyészmarhákat 

^ vásárolhat Budapesten a hetivásárokon, továbbá 
az 0 . M. G. E. által a kerepesi-úti Tattersall 
helyiségeiben évenként tartatni szokott marha-
vásárokon, amelyeknek idejét esetről esetre 
közhirré teszik (Köztelek) ; végre mint jó 
marhavásárok ajánlhatók : Balassa-Gyarmat, 
Beszterczebánya, Bonyhád, Eperjes, Ipolyság, 
Léva, Lőcse, Lúgos, Nyitra, Szekszárd, Szom-
bathely. — L. J. Duna-Földvár. 1. A szava-
tossági határidő a taknyos lónál 30 nap. 2. A 
szavatossági időt a törvény nem állapítja ugyan 
meg, de a bírói gyakorlat szerint rendesen 
annyi idő vétetik szavatossági időnek, amennyi 
szükséges a betegség felismerhető kifejlődésére. 
3. Vitás esetekben mindenkor a polgári bíróság 
állapítja meg a szavatosságot. — 0. Gy. Győr. 
Bács-Bodrog vármegyében az 1903. évben a 
selyemtenyésztés legjobban Zsablya községben 
sikerült. A selyemtermelők száma ekkor 972 
volt, ezek 15.018 kg. gubót termeltek. A 
selyemtenyésztés megkezdése óta a selyem-
termelőknek e községben már 361.993 korona 
fizettetett ki. — R. J. Bá r t f a . A beküldött 
dolgozat közölhető. Részletes értesítés ment. 
— K. J. Szécheny. Forduljon kérelmével 
1 kor. bélyeggel ellátott folyamodvány alak-

jában közvetlenül a földmív. miniszter úr 
0 Excellenciájákoz. Más bizonyítvány mellék-
lése szükségtelen. Az elintézés esetleg 4 hetet 
is igénybe vehet. — Cs. M. Horvát-Kút. 
A rétmesteri tanfolyamot Kassán tartják ; a 
kurzus 3 télen át, 4—-4 hónapig tart ; hallga-
tására középiskolai előkészültség kell (persze 
érettségi nem okvetlenül szükséges, felveszik 
4 gimnáziumi osztállyal is), avagy tüzér- vagy 
hidászaltiszti vizsga. A tanfolyam dec. 1-én 
(1905) kezdődik s a 4 hó elteltével, a nyáron 

át, a hallgatók — akik bentlakók — valamely 
állami hivatalhoz osztatnak be. A felvételért 
az«Orsz. Vízépítési Igazgatósághoz (Budapest. 
Földmív. Minisztérium) kell folyamodni, s a 
kérvényhez melléklendők a születési, iskolai, 
katonai és eddigi szolgálati bizonyítványok. 
Az ingyenes lakásról, élelemről és a szükséges 
tankönyvekről az állam gondoskodik. A tan-
folyam bevégzése után az illető beosztatik a 
kultúrmérnöki hivatalhoz. Az így szerzett állás 
azonban csak altiszti állás. — Sz. J. B. Szt. 
László. A thanaton nem egyéb, mint némelv 
erősebb fajta dohány kilúgozásánál nyert folya-
dék. Rendesen 2°/o-os oldatban használandó a 
levéltetvek ellen, és pedig közönséges perme-
tezővel való fecskendezés útján. Hatósági, elöl-
járósági, bármely gazdasági vagy kertészeti 
egylet igazolványa mellett kapható minden 
nagytőzsdében. Ára 2 korona (1300 gr.), vagy 
6 korona (5 kilós bádogszelencében). — R. K. 
Abony. Lásd : A méh c. munkában. Szerzője 
báró Ambrózy Béla, Temesvár. Megjelent 
1896-ban. — M. L. Mura-Szentmárton. 1. 
Csakis a földmív. minisztériumtól. Az ára 
darabonként 20—60 fillér. 2. Nem célszerű. 
3. Legjobb fajta kisgazdának, kivált ha nem 
sok gondot óhajt a tenyésztésre fordítani 
(vagy mint mondja : nem ér rá), a magyar 
fajta tyúk vagy az erdélyi kopasznyakú. Ezek 
igénytelenek és nem szükségeinek nagy ápolást 
és gondozást. — S. J. Nagy-Enyed. Egy-
koronás bélyeggel ellátott kérvényt kell a 
földmív. minisztériumhoz benyújtani. Amennyi-
ben még van készlet, úgy biztosan megkapja 
azt. Könyvekért egyszerű levelező-lapon for-
duljon az említett minisztérium könyvtárához. 

Vegyesek. 
— Mit tegyünk a vakondok ellen. Tud-

juk a vakondról, hogy nagyon hasznos állat, 
mert épen ott, a föld alatt pusztítja a növé-
nyek ellenségeit, ahol mi semmit sem tehetünk 
ellenük. Ennélfogva üldözése, irtása csak a mi 
kárunk, mert barátunktól megfosztjuk magun-
kat. Meg is van ez tiltva. Minden hasznossága 
mellett azonban olykor a veteményes kertben 
nagy bosszúságot okoz nekünk, ha a bevete-
ményezett, beültetett ágyakat felturkálja, mert 
akkor nyomában pusztulás jár. Még hagyján, 
ha olyan veteményben túrt, amely nem kényes, 
mert akkor a föltúrt földet egyszerűen a gyö-
kerekhez nyomkodjuk. De bezzeg ha az ugor-
kás ágyát fölturkálja, akkor már majdnem 
helyrehozhatatlan kár t csinál, mert a kimoz-
gatott palánták rendesen kivesznek. Épp azért 
eleve gondoskodnimk kell, hogy az ugorkás 
ágyba be ne hatolhasson. Ennek legegyszerűbb 

* 
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módja az, ha az ugorkás ágyat körülszurkáljuk 
petróleumban áztatott rongyocskákkal, valami 
egy arasznyi mélységre. A vakond a petroleum 
szagát nem szereti és így az ugorkás ágyat ki 
fogja kerülni. A petroleumos rongyok többet 
használnak, mint a kihegyezett és beszurkált 
nádpálcikák vagy üvegdarabok. 

— Gyßmölcskamra szellőztetése. Ez azért 
szükséges, mert minden gyümölcs hajlamos arra, 
hogy környezetének szagát magába szívja. Ezért 
tehát a gyümölcsös szobában vagy pincében 
nem szabad káposztát vagy zöldséget tartani, 
mert emiatt a gyümölcs illatát veszti s keres-
kedelmi értéke megcsökken. Inkább még a saját 
szagától is sürü szellőztetéssel kell megtisztítani. 

— Gabonalapátolás. Nem elég a gabonát 
megforgatni, hanem szükséges azt a lapáttal 
körívben jó tova szórni, hogy a szemek egyen-
kint, sugár alakban széthulljanak és így minél 
több levegővel érintkezzenek. Ebből következik, 
hogy forgatás alkalmával a tárházat lehetőleg 
szellőztessük. 

— A bő tejelés je le i . Tekintélyes állat-
ismerők tapasztalatai szerint a jó tejelő tehén-
nek szőre finom, fényes, ritka és sima. A fény-
telen, durva, borzas, kunkoros szőr fogyatékos 
tejelésre enged következtetni. A jó tejelő tehén-
nek farka tövénél egy kis üstöke van. Hasonló 
ismertető jele a jó tejelésnek a vékony bőr, 
kurta szarv és aránylag nagy tőgy. A jó tehén 
a tejelés alatt nem fejleszt bőrzsírt. Minél előbb 
válik a fejős tehén bőre zsíros fogásúvá, annál 
előbb használja föl a bevett takarmányt tej-
képzés helyett zsírszaporításra. 

— Ércpénzek m i n t mérősúlyok. A pénz-
verőben minden egyes darab ércpénz egy 
automatikus mérlegre kerül, mely a szabvá-
nyosnál könnyebb vagy nehezebb darabot egy-
szerűen kiküszöböli s így az ércpénzek, ha 
nem nagyon kopottak vagy piszkosak, súlyok 
pontos lemérésére használhatók és sokszor ki-
segíthetik bajából az embert. Irányítóul szolgál 
a következő kimutatás : 

10 filléres súlva . . 3 gramm 
f o „ . ; . . 4 „ 
/ 1 korona n . . 5 „ 

2 10 u n n v 
5 , „ . . 25 „ 

10 „ „ . . 50 „ 
20 „ „ . . 100 „ 

A V2—2 gr. súlyt csak levonással lehet 
mérni ércpénzeink segítségével, és pedig: 2 gr. 
a különbség egy korona és egy 10 filléres 
között ; 1 gr. a különbség egy 20 és egy 10 
filléres között ; V2 gr. a különbség egy 20 
koronás arany és egy 2 filléres között, melynél 
a húszkoronás arany fél grammal nehezebb. 
Ilyenkor a nehezebb pénzdarabot az üres 

mérlegcsészére, a könnyebbet pedig a lemérendő 
anyaghoz tesszük s az eredményt egész biz-
tosra vehetjük. 

— Mily burgonya alkalmas a főzésre! 
Hogy konyhai célokra mi}y burgonyát hasz-
náljunk, arra nézve nem elég tudnunk a kitű-
nőbb fajú burgonyák eredetét ; mert igen 
gyakran megesik, hogy a legkitűnőbb faj sen; 
sikerül úgy, amint az kívánatos volna. Az 
okok vagy a talajra, vagy a fejlődés közben 
való kedvezőtlen időjárásra és fagyos vermekre 
vezethetők vissza. Az ilyen sikerületlen vagy 
romlott burgonyát megjavítani nem lehet, 
hanem legjobb azt föletetni, mielőtt tovább 
romlásnak indulna. A főzésre nem alkalmas 
burgonyát fölismerhetjük, ha Szétvágjuk és a 
két vágott felületet egymáshoz dörzsöljük ; ha 
a burgonya jó, akkor a dörzsölés után a két 
fölület eléggé tapad s a széleken fehér hab mu-
tatkozik. Víznek, még nyomás alatt sem szabad 
belőle kiszivárogni, mert különben vizenyős 
a burgonya s a főzés alkalmával is vizenyős 
marad és kellemetlen ízű. A húsnak színezete 
fehér avagy sárgás legyen. Az egészen sárgáról 
némelyek azt állítják, hogy nem jól fő, ez 
azonban nem áll, mert ha a sárga burgonya 
nem vizenyős és megfelelő fajú, akkor bizonyos 
célokra fölhasználva, bizony túltesz a lisztes 
fehér burgonyán, amely a főzésnél mindjárt 
meglisztesedik és széthull. A legfőbb az, hogy 
a vágott fölület dörzsölésekor habozzék, akkor 
mindegy, akár fehér a burgonya, akár sárga, 
azért biztosak lehetünk felőle, hogy jó. 

— Galambszoktatás, Hogy az új onnan be-
szerzett galamb el ne repüljön, a röplyukat 
dróthálóval csukjuk el s tartsuk jól a rabokat 
étellel itallal. Így a galamb kalodájában ráér 
az ú j helyet megjegyezni magának, elfelejti a 
régit s ha egyszer költött fiókokat, sohasem 
megy el többet a portánkról. 

— Dudvaírtás. Az utakon felverődő gazt 
legkönnyebben s évekre szólólag kiírtjuk, ha 
veszünk 20 liter esővizet, beleteszünk 5 kiló 
oltatlan meszet, ebbe pedig fél kiló kénsavat, 
ezt a keveréket felforraljuk s vele a dudvás 
utat megöntözzük. Minden szál dudva kivész 
tőle, évekre. 

Tartalom : Az állattenyésztés fontossága a mező-
gazdaságra. Schill János. — A szántás és az eke. 
Kammel Ferenc. — A trágya kezelése és alkalmazása. 
Novoszél János. — A poland-china sertés. Krenedits 
Ödön, — Miért kell a marhákat tisztán tartani ? 
Zádor Gyula, — Tavaszi munkák a méhesben. Kauf-
mann Gyula, — Kultúrnövényeink őshazájáról. (Tárca,) 
Hanusz István. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 
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M e g j e l e n i k e l ap m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n - ( e s t e ) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t éze t , t e h á t az összes óvodák , e l emi , f e l ső nép- és p o l g á r i 
i skolák es t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő ál tal l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e m e g -
je lö léséve l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 korona , fé lévre 5 k o r o n a , 
negyedév re 2 k o r o n a 5 0 fillér. — E g y negyed évné l k e v e s e b b 
időre e lő f ize tés t n e m f o g a d u n k e l . — 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 s z ó é r t , m i n d e n köz lés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az e g é s z o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő pe t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b ú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d í j u k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S E G : K I A D Ó H I V A T A L : 
BUDAPEST, 11. KEK. , TÖKÖK-UTCA 4 . SZÁM. M AGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK. , ISKOLA-TÉB 3 . 

Kéziratokat nem aciunlc vissza. 

A föld. 
Állami életűnk nehéz és küzdelmes 

kialakulásának a korát éljük. Intézmé-
nyeinknek egész sorozata áll a magyar 
faj megerősödésének és kifejlesztésének 
szolgálatában. Mindezen intézmények 
közül pedig a legkiválóbb figyelmet 
azok érdemlik meg, amelyek a gazda-
sági megerősödést célozzák. Es ez ter-
mészetes is, mert csak vagyonos nép 
lehet erős és független nemzet. ~ 

Hazánkat a természeti viszonyok a 
mezőgazdálkodásra és az ezzel kapcso-
latos iparra utalják. 

A mezőgazdaság úgy a nép-, mint 
az államélet szempontjából kiváló jelen-
tőségű, mert alapja nemcsak a nép leg-
nagyobb része megélhetésének, hanem 
az iparnak és a kereskedelemnek is, 
közvetve bár, de bölcsője. A földmíve-
lés a legönállóbb, nagy forgalmi hullám-
zásoknak kevésbé kitett s arányi? 
legbiztosabb foglalkozás ; ezeu . i, 
pontokból is tehát egyike az egyéni 
nemzeti jólét és függetlenség biztosíté-
kainak. Ha pedig közelebbről méltatjuk a 
mezőgazdaságot, akkor el kell ismernünk, 
hogy erkölcsi és szociális tekintetben 
is valódi alapja a gazdasági népéletnek ; 
a nemzeti termelés és háztartás minden 
tagjának éltető eleme, mely, ha pusztul 
és hanyatlik, a termelés minden ágá-
ban romlást és pusztulást von maga 

után. És végre, ha a mezőgazdálkodást 
pénzügyi szempontból vizsgáljuk, akkor 
látjuk, hogy különösen hazai viszonyaink 
mellett az államgazdaság legkiválóbb, leg-
bőségesebb és legbiztosabb forrását képezi. 

Ez a foglalkozási ág hozza a leg-
tekintélyesebb mennyiségű értéket az 
államháztartásba, a föld képezi a ma-
gán- és közhitel főforrását. A föld az, 
melybe úgy az egyén, mint a nemzet 
tőkéit a lehető legnagyobb biztossággal 
helyezheti. A gyárral, műiparral és ke-
reskedéssel szemben a . föld neveli a 
szabad természet edzett, kitartó népét 
s így a honvédelem szempontjából is 
a legnagyobb szolgálatot teszi a hazá-
nak. Ez képezi az annyira mozgékony 
irányú iparral és kereskedelemmel szem-
ben az államélet szempontjából oly 
szükséges állandó elemet. Sőt elmond-
hatjuk, hogy a földmívelés a demokra-
tikus jellegű iparral, a folyton kifelé 
törekvő kereskedéssel szemben a haza-
fiúi és nemzeti érzületnek valódi alapja, 
mert tulajdonosai és művelői önkény-
telenül kell, hogy ragaszkodjanak hozzá. 
A föld nemcsak egyes családoknak és 
osztályoknak, hanem az egész nemzet-
nek történelmi alapja, melynek minden 
porszeméért épen hazánkban virultak 
egy évezreden át a vérrózsák. 

Magasztos, szép és nagy a mezőgaz-
daság eme fényoldala, melyet fönn hir-
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dettek az ókor valamennyi nagy 
hitalapítói, bölcselői és költői, mint 
Zoroaster, Confucius, Solon, Ciceró stb. 
A föld megmunkálójának ragaszkodóbb 
a hazafiúi és nemzeti érzülete, mint a 
műhelyek világpolgárias irányzatának. 
Fényes bizonysága ennek napjaink szo-
ciálizmusa, melynek kezéből a paraszt-
gunyhó küszöbe előtt kihull a kommu-
nizmus zászlaja s pusztába hangzó szó 
lesz a forradalom vérről álmodó dallama. 

És mégis az apokalipszis ret tenetes 
jóslatát lát juk teljesülni, ha birtokosain-
kat szemléljük. A szilárdnak, a legállan-
dóbbnak hi t t föld megindult lábaink 
alatt. Arról a földről, melyen egykor 
gazdag apák éltek, a szegény unokák 
vándorolnak egy új világrészbe. 

Ugyanazon a területen megszaporo-
dott a népesség, emelkedtek a közter-
hek és hihetetlen fokot é r t el a fény-
űzés. Ezzel pedig sem a termő erő, sem 
a szakértelem, sem a jövedelem nem ta r -
to t t lépést, t ehá t végeredményben veszni 
és romlani kellett mindennek, mely össz-
hangba nem tudott jönni a földdel. 

A kormányzatnak, az államhatalom-
nak kellett tehát üdvös intézkedéssel 
segítségre jönnie és megmentenie, ami 
megmenthető. Szorosan ve t t hazai viszo-
nyainkban a földhitel, az agrárkölcsön, a 
hitel- és fogyasztási szövetkezetek, a kul-
túrmérnökség, a gazdasági népoktatás, a 
termelő- és értékesítő-szövetkezetek stb. 
stb. azon tényezők, melyek a legégetőbb 
kérdést, a termelés fokozását, a jobblét 
előkészítését vannak hivatva megoldani. 

Mindezek közül minket első sorban 
a gazdasági népoktatás érdekel. Tudjuk, 
hogy a nagy-, közép-, kis- és parasztbir-
tok termelésének fejlődésében nem volt 
meg a helyes arány. Pedig a mezei 
ipar — legyen annak alapja egy vagy 
ezer hold — nem puszta fogásokon és 
szokásokon alapuló foglalkozás, hanem 
valódi tudományt és művészetet köve-
telő üzleti szak, melynek okszerű elmé-
leti és gyakorlati taní tásá t csak a 

rövidlátók vonhatják kétségbe. Mivel 
a népoktatásról szóló 1S6S : XXXVIII. 
t.-c. a gazdasági népoktatásról szóló 
részt oly szűk korlátok közé szorította, 
hogy eredményes munka eléréséről szó 
sem lehetett , rendeletek útján tö r t én t 
kísérlet eme nagyfontosságú kérdés 
megoldására. Ámde a rendelet nem 
nyújtott elég reményt eme nagyfontos-
ságú kérdés megoldására. így jö t tek 
létre a népoktatási törvényjavaslatnak 
20-ik és következő szakaszai. Égetően 
közszükséget képező intézkedések ezek, 
mert az általános és nemzeti művelő-
dés célja mellett a népoktatást kiegé-
szítik a szükséges gyakorlati ismeretek 
rendszeres tanításával. Nemzetgazdasági 
szempontból is végtelen nagy jelentő-
ségük van ezen §§-nak, mert lehetővé, 
sőt kötelezővé teszik, hogy a szellemi 
javak termelői egyszersmind közremű-
ködjenek az anyagi javak létrehozásában. 

Ezt a messze kiható intézkedést pe-
dig csak akkor tudjuk érdeme szerint 
méltatni, ha figyelembe vesszük azt az 
igazságot, hogy csak az az ország lehet 
a gazdasági fejlődés legkedvezőbb hely-
zetében, ahol a személyes szolgálatok 
egymással helyes arányban, érdekközös-
ségben és kapcsolatban állanak. Ez az 
intézkedés te t te a népoktatást gyakorla-
tivá, ez nyi to t ta meg a népiskola aj tai t 
az agrárpolitikának, ez teszi lehetővé, 
hogy ké t kalász termeltessék ott, ahol 
idáig csak egy termet t . Csak erély és 
rendszer kell a keresztülvitelbe és akkor 
a parasztbirtok termelése megkétszere-
ződik, az apró parcellák gyümölcsös-
kertekké alakulnak és azon a földön, 
melyen ma 20 millió magyar él, két-
szerannyi is elélhet, jobb létben. Ma-
gyarország gazdasági szakoktatásának 
a tö r téne te pedig egy újabb résszel: a 
gazdasági népoktatás fejezetével bővült, 
mely dr. Berzeviczy Albert miniszter 
éleslátását, gyakorlati érzékét és agrár-
szociális, alapos ismeretét fogja hirdetni. 

(Budapest.) Péter f f y József. 
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— Egy francia folyóirat népiskolai tör-
vényjavaslatunkról. A párisi Revue Inter-
nationale de l'Enseignement (Nemzetközi ok-
tatásügyi szemle), ezen európai hírű és nagy-
tekintélyű folyóirat utóbbi számában dr. Kont, 
magyar származású párisi liceumi tanár, beha-
tóan ismerteti a népoktatás reformjára vonat-
kozó törvényjavaslatot. A törvényjavaslat indo-
kolásából vett rövid bevezetés után hangsúlyozza, 
hogy a magyar születésű, de nem-magyar ajkú 
magyarok közt rengeteg számban vannak még 
olyanok, akik a magyar nyelvet nem beszélik. 
A törvényjavaslat ezen a tűrhetetlen állapoton 
akar segíteni. „De nem kell hinni, hogy a 
javaslat a különböző nemzetiségekre a magyar 
nyelvet kényszeríti rá anyanyelvük helyett, 
mint ahogy ez Poroszország lengyel tartomá-
nyaiban történik. A törvényjavaslat sokkal 
szabadelvűbb és humánusabb ; csak azt követeli, 
hogy a magyar nyelv is taníttassék." Ezután 
foglalkozik a javaslatnak a mindennapi okta-
tásra vonatkozó részével, majd így folytatja: 
„A II. fejezet a javaslat egyik legfontosabb 
része. Az elemi népoktatást a javaslat két 
tagozatra osztja : az első tagozat 6 évre, a 
második 3 évre terjed." Részletesen ismerteti 
a javaslat 14. §-át s helyesli, hogy a vallás-
oktatást a gyermekek anyanyelvén engedi meg. 
Idézi az 1902. évi statisztikai adatokat, melyek 
szerint 17.299 el. iskola közül 3.343 nemzeti-
ségi iskolában a hivatalos magyar nyelv taní-
tása teljesen el van hanyagolva s így kiált föl : 
„Nincs Európának állama, mely ezt az álla-

potot: eltűrné !" A magyar nyelv tanításának 
a l a . §-ban kitűzött céljáról így nyilatkozik : 
„Ezt a célt kétségkívül él lehet érni, ha a ta-
nító jóakaratot tanúsít." Abban az 1340 iskolá-
ban azonban, ahol a magyar nyelvet nem 
tanították kellő sikerrel, épp a jóakarat nem 
volt meg. „Ajkormány — folytatja — reméli, 
hogy a tantervek lelkiismeretes végrehajtásával 
s a hivatalos magyar nyelv tanítására fordí-
tott kellő óraszámmal ez az állapot megjavul-
hat, mert vannak más országok is, ahol a 
hivatalos nyélvet is tanítják az anyanyelvvel 
együtt, így Poroszország lengyel és dán tarto-
mányaiban, Szászországban, Belgiumban, Ir-
landban és Svájcban. Mindenütt kedvezőbbek 
az eredmények, mint Magyarországban." Dícsé-
rőleg ismerteti gazdasági ismétlő-oktatásunkat, 
melytől sokat vár a „földművelő ország" gaz-
dasági föllendülésének érdekében. A községi 
és felekezeti iskolák tanítói fizetésének meg-
állapításában is elismeri a haladást s azt 
mondja, hogy az államsegéllyel 1000 koronára 
való kiegészítés után hihetőleg „minden jellegű 
tanító a magyar nemzeti ügy nélkülözhetetlen 
munkásának fogja magát tekinteniAz állam 

fölügyeleti jogára vonatkozó intézkedéseket, 
nevezetesen a 49. §-t mindenképen helyesli s 
a magyar állam érdekében levőknek mondja. 
Dícsérőleg nyilatkozik a tanítóképzésre vonat-
kozó IV. fejezetről s külön kiemeli az alap-
és szakvizsgálatra vonatkozó szakaszokat. Azt, 
hogy a szakvizsgálati bizonyítvány, illetőleg a 
tanítói oklevél ezentúl kizárólag az állam ellen-
őrzése alá van helyezve : föltétlenül helyesli. 
A tanfelügyelői szakvizsgálatot, melyhez ha-
sonló Franciaországban is van, üdvösnek, sőt 
a tanfelügyelők bírságolási jogát is természe-
tesnek tartja, épp így helyesli az iskolaláto-
gatók intézményét is. A javaslat ismertetése 
után e nagyérdekű tanulmány írója hangsú-
lyozza, hogy a javaslat első sorban a nemzeti 
érzület erősítésére szolgál azzal, hogy a tanító-
ságot jellegkülönbség nélkül egy célra: a ma-
gyar művelődés céljára egyesíti. Kiemeli, hogy 
a javaslat a felekezetek autonómiáját semmiben 
sem érinti s iskolafönntartó jogukat meg-
hagyja. A törvényjavaslat, mondja az idéztük 
francia folyóirat, igazságosságával nagy dicsé-
retére szolgál a miniszternek és munkatársai-
nak, mert ha törvénnyé válik, a legkisebb 
tanyán is műveltséget fog terjeszteni, csökken-
teni fogja a tanulatlanok számát, beoltja a 
a gyermekekbe a szülőföld szeretetét, meg-
tanítja őket a föld észszerűbb művelésére és 
könnyebbé s elviselhetőbbé teszi rájok nézve 
a katonai szolgálatot. „Ha ez a javaslat tör-
vénnyé lesz — végzi a francia szemle írója — 
korszakos fordulatot fog jelölni Magyarország 
népoktatásának történetében. " 

Eötvös-emlékünnep. 
Az Eötvös-alap (orsz. tanítói segélyegyesület) 

február 2.-i emlékünnepét nagy és díszes kö-
zönség előtt tartotta meg a Tud. Akadémia 
első emeleti termében. Az emlékünnepen meg-
jelentek és mindvégig jelen voltak : dr. Berze-
viczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
báró Eötvös Loránd, Molnár Viktor és Halász 
Ferenc min. tanácsosok, dr. Neményi Imre és 
dr. Radnay R. oszt.-tanácsosok, Kirchner Béla 
főigazgató, Tóth József, Mosdóssy Imre és 
dr. Havas Gyula kir. tanfelügyelők, dr. Ferenczi 
Zoltán egyetemi könyvtárigazgató, dr. Arányi 
Antal tanítóképző-intézeti igazgató, a Kolozs-
megyei Ált. Tanítóegyesület 5 képviselője, szá-
mos fővárosi igazgató, tanító és tanítónő stb. 

A Himnuszt, mellyel az ünnep kezdetét 
vette, a Tanítók Háza ifjúsága énekelte szaba-
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tosan. Ezután üjváry Béla elnök „tisztelettel 
köszöntötte mindazokat, akik az emlékünnepen 
megjelentek", első sorban dr. Berzeviczy Albert 
minisztert és illusztris törzskarát, valamint dr. 
b. Eötvös Lorándot. Utalt arra, bogy a tanító-
ságot nemcsak a hála vezeti abban, hogy 
b. Eötvös halhatatlan szelleme előtt évről évre 
meggyújtja a megemlékezés világát, hanem főleg 
az, hogy nagy Eötvösünk eszméiből erőt és 
lelkesedést merítsen nemzeterősítő munkájához. 
Jelezte, hogy ezúttal dr. Márki Sándor kolozs-
vári egyetemi tanár tart emlékbeszédet Eötvös 
József báró és a nemzetiségek címen. 

Dr. Márki Sándor kitűnően előadott, nagy-
becsű tanulmánya, melynek fölolvasása közel 
egy óráig tartott, mindvégig teljesen lekötötte 
a hallgatóság figyelmét. Nagy érdeklődéssel 
hallgatták a kiváló történettudós fejtegetéseit, 
melyek során előadta, hogy b. Eötvös József 
a nemzetiségi kérdést két ízben, következete-
sen a népoktatási törvény alapján akarta meg-
oldani. 1848-ban Kossuth, 1867-ben Deák föl-
lépése következtében eredeti javaslatai az 
irodalomban hirdetett eszméinek rovására mó-
dosultak. Azonban a népoktatásról és a nem-
zetiségekről szóló két törvény voltaképpen 
mégis Eötvös politikai végrendelete. Megemlé-
kezett dr. Berzeviczy Albert miniszter javasla-
táról is. 

Dr. Márki Sándor tanár tudományos fejte-
getései, melyek b. Eötvös József nemes idealiz-
musát teljesen a hallgatóság lelke elé idézték, 
nagy tetszést arattak és mély benyomást gya-
koroltak a hallgatóságra. Zajos taps jutalmazta 
a tudós fölolvasót. 

A tetszészaj lecsillapulta után Kapy Rezső 
titkár lépett a fölolvasó asztal elé s lendület-
tel és nagy hatást keltve elszavalta Tarcsafalvi 
Albert kolozsvári kartársunknak lapunk m. 
számában közölt szép alkalmi költeményét. 

Következett a megemlékezés Lakits Vendelre. 
„ Orsz. tanítói segélyegyesületünk vezetősége, 
mondotta JJjváry Béla elnök, b. Eötvös József 
szellemében vélt cselekedni, midőn elhatározta, 
hogy Eötvös-emlékünnepén Lakits Vendel el-
költözött szelleme előtt is meggyújtja a meg-
emlékezés fáklyáját. Erhet-e néptanítót fénye-
sebb megdicsőülés, mint ha emlékét b. Eötvös 

Józsefével együtt ünneplik ? Lakits Vendel, aki 
egy emberöltőn át foglalkozott népneveléssel 
és küzdött a tanítóság igazaiért, megérdemelte 
ezt. De viszont : nem okoz-e a szellemvilágban 
gyönyört b. Eötvös József halhatatlan lelkének 
az, hogy egy néptanító, aki az ő szellemében 
működött, méltónak találtatott, hogy emléke 
az övével együtt ünnepeltessék?" Fölhívta, 
Trajtler Károly alelnököt emlékbeszéde meg-
tartására. 

Trajtler Károly meleg közvetlenséggel emlé-
kezett meg Lakits Vendelről. 

„A mai nap mélységes tartalmát — mon-
dotta — egy megemlékezéssel óhajtjuk bővíteni. 
Nem feledkezhetünk meg örömeink közepette 
arról a nagy gyászról, mely Lakits Vendel 
halálával érte a magyar tanítóságot. 

Öröm és fájdalom ! Nem e két érzelem-e azr 
mely többnyire együtt jár s amely a család 
életébe is épp úgy belejátszik, mint ahogy ezt-
a közéleti munkásság közben is tapasztalhatjuk ? 

Igaz fájdalom borítja el a magyar tanítóság 
szívét, amikor I^akits Vendelt nem mondhatja 
többé magáénak. Elborul a lelkünk, ha reá 
gondolunk ; reá, aki a magyar tanítóság sze-
rény és szürkének híresztelt köréből kimagas-
lott, akiben a magyar tanítóság kis világa 
-— mely önmagában azért mégis egy kis egész — 
visszatükröződött, akárcsak egy vízcsöppben 

i maga a mindenség; akinek lényében és sorsá-
I ban önmagunkra ismerünk, mert jellemének 

fajsúlya egy és ugyanaz, ami a magyar tanító-
ságé. A magyar tanítóság gondolkozási módja 
és cselekedetei, törekvései és kísérletei, tévedései 
és hibái benne tükröződtek vissza ; tenger-
könnyei és parányi örömei a mi könnyeinket 
és a mi örömünket jelentették. 

Akit tisztelettel és szeretettel környeztünk, 
akit törekvéseiben a magyar tanítóság lelkesen 
követett: Lakits Vendel 1904. évi december 
hó 24.-én, karácsony szent estéjén, örökre 
lehunyta szemeit. Halála — igaz — nem idé-
zett elő országos gyászt. Hiszen csak egyszerű, 
szürke néptanító volt. De elhunyta mélyen 
megrendítette a magyar tanítóság összességét, 
akiben él még a hite annak, hogy a maga 
egyszerűségében is szerény tanítót az emberi 
társadalom mindenkor annak legméltóbb tagjai 
közé sorolta és sorolja. Hogy a magyar tár-
sadalom — s ide belefoglalom magát a tanító-
ságot is — e tekintetben kivételt tesz, nem 
hisszük el, még akkor sem, ha külső nyilvá-
nulásaiban talán másként látjuk is. 

Az Eötvös-alap Lakits Vendelben egyik meg-
alapítóját és zászlóvivőjét vesztette el. A hála, 
a tisztelet, a szeretet és a kegyelet érzelmeinek 
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íi hatása alatt emlékezünk meg nagyérdemű 
kartársunkról : Lakits Vendelről. Azt a kérdést 
intézhetjük magunkhoz : Van-e okunk erre a 
szeretettel teljes megnyilatkozásra? Szívünk 
megsúgja reá a feleletet. Úgy érzem, az emberi 
szív megnyilatkozásánál nincsen értékesebb 
jutalom, mert a földi létnek legbecsesebb javai 
közé tartozik a hálának, a szeretetnek, a tisz-
teletnek igaz érzelme, amellyel önként jutal-
mazzuk meg mindazokat, akik erre életük 
folyásával és köziigyi munkásságukkal rászol-
gáltak. 

Az Eötvös-alap, a magyar tanítóság e hatalmas 
intézménye, amelyhez hasonló talán nincs a vilá-
gon több, Péterfy Sándor mesterünk után, Lakits 
Vendelnek köszönhet legtöbbet. Elhunyt kedves 
kartársunk ehhez a mi intézményünkhöz vonzó-
dott legjobban s az Eötvös-alap fölvirágzásának 
szentelte munkásságának java részét. A kartársi 
szeretet munkájának édes varázsával gondozta 
és szolgálta az Eötvös-alapot s előttünk a maga 
-erkölcsi nagyságában és erkölcsi fönségében a 
késő jövőben is követendő példaképen fog 
állani. Ugy érzem, hogy valami meleg, éltető 
érzelem és fölemelő tudat dagasztja keblünket, 
s ezen érzelemnek mélységes hatása alatt, gon-
dolatban és szíveinkben egyesülünk más célra, 
arra, hogy hálánkat és tiszteletünket lerójuk 
Lakits Vendel munkás szellemének." 

Lakits Vendel életének és működésének vázo-
lása után így fejezte be megemlékezését : 

„A hazai tanügyi történelem bizonyára meg 
fogja örökíteni Lakits Vendel közügyi és ember-
baráti munkásságát. Legyen áldott emlékezete, 
legyen ő haló porában is az, ami volt életében : 
a magasan lobogó zászló, a világító fáklya, 
mely a magyar tanítóság nemes törekvéseinek 
rögös útjait még beláthatatlan hosszú időkre 
megvilágosítja. Emlékezetét nemcsak kartársai 
•és a fiatalabb tanítói nemzedék vési bele örökre 
a szívébe, de ideális lelke példaképen fog a 
késő jövő számára is visszasugározni." 

Trajtler Károly nagy tetszéssel fogadott 
•emlékbeszéde után az elnök köszönetet mon-
dott dr. Berzeviczy Albert miniszternek és a 
minisztérium főtisztviselőinek megjelenésükért, 
b. Eötvös Lorándnak az akadémiai terem át-
engedéséért, az összes közreműködőknek és 
köztük első sorban dr. Márki Sándor egyet, 
tanárnak, végül a nagyközönségnek megjele-
néseért. 

A Szózat eléneklése után véget ért az emlék-
ünnep, melynél tartalmasabbat és sikerültebbet 
még keveset rendezett az Eötvös-alap. * 
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A közgyűlés. 

Az emlékünnep után tíz percre kezdetét 
vette az Eötvös-alap közgyűlése, melyen szin-
tén Ujváry Béla elnökölt, aki megnyitó beszé-
dében örömmel emlékezett meg az alap föl-
lendüléséről, de hangsúlyozta, hogy a két 
Tanítók Háza oly nagy kötelezettségeket ró 
az alapra, hogy az csak akkor tudna teljesen 
megfelelni alapszabályaiban kitűzött nagy föl-
adatainak, ha a 30.000 főnyi tanítóságnak 
legalább fele belépne az Eötvös-alap kötelékébe. 
Lassan bár, de közeledünk e cél felé, amennyi-
ben orsz. segélyegyesületünknek immár 8992 
tagja van. Kéri a jelenlevőket, hogy fejtsenek 
ki országszerte propagandát az alap érdekében. 

Az elnöki megnyitó után a titkári jelentés 
következett volna, de azt, mivel az az Eötvös-
alap Jelentésében, mely az év egész történetét 
tartalmazza, megjelent és a közgyűlés tagjai 
közt kiosztatott, fölolvasottnak vették s áttér-
tek az alap mult évi számadására, melyet Sebő 
Béla számtartó referált. A mérleg szerint az 
Eötvös-alapnak 1904. év december 31.-én 
588.948 K 22 f vagyona volt. A közgyűlés a 
számtartónak az 1904. év működéséről meg-
adta a fölmentvényt. 

A Tanítók Ferenc József Háza mult évi 
számadását Józsa Mihály, a Tanítók Hunyadi-
Házáét Kozma Ferenc gondnok adta elő. Az 
előbbi bevételei és kiadásai 83.472 K 97 f-t 
tettek ki ; az utóbbi bevételei (négy hónapra) 
29.096 K 48 f\ kiadásai 29M5 K 21 f , 
egyenleg ez év végén mint átvitel 41 K 27 f. 
A közgyűlés a fölmentvényt mindkét gond-
noknak 1904-re nézve megadta. 

Az Eötvös-alap 1905. évi költségvetésének 
főbb tételei ezek: ösztöndíj- és segélyalapra: 
bevétel 52.649 K 23 f, kiadás 41.049 K 56 f ; 
köztartásra: bevétel 103.015 K 18 f, kiadás 
100.832~ K 96 f, marad az 1906. évre 2182 K 
22 f. A közgyűlés a költségvetési előirányzatot 
elfogadta. 

Ennek kapcsában fölszólalt György Aladár. 
Utalván arra, hogy az alap, mely még néhány 
évvel ezelőtt is szerény keretben mozgott, 
1904-ben érte el, illetőleg meg is haladta a 
félmillió vagyont és immár 100.832 koronás 
évi költségvetéssel dolgozik : elismeréssel em-
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1 ékezett meg az elnökség működéséről. Az 
elismeréshez Kozma László, az Állami Tanító-
egyesület elnöke a maga részéről köszönetet 
is fűz s kéri, hogy annak a jegyzőkönyvben 
is nyoma legyen. 

Ujváry Béla elnök kijelenti, hogy az elnök-
ség csak kötelességét teljesítette, de ezt a 
kötelességet azzal az igaz lelkesedéssel teljesí-
tette és teljesíti, amelyet az emberbaráti nemes 
ügy és a tanítóság igaz szeretete kelt a 
lelkében. 

Schőn József hálával emlékszik meg Péterfy 
Sándorról, áz alapítóról, mire az elnök indít-
ványára a közgyűlés elhatározza, hogy Péterfy 
Sándorhoz üdvözlő iratot intéz, mit a közgyűlést 
követő vacsorán megjelentek mind aláírtak. 

A Tanítók Ferenc József Háza 1905. évi 
költségvetésének főbb tételei : személyiek és 
dologiak 19.984 K, élelmezés 32.760 K, ösz-
szesen 52.744 K. A födözet ugyanennyi. A költ-
ségvetést a közgyűlés változatlanul elfogadta. 
A Tanítók Hunyadi-Háza 1905. évi költség-
vetésének főbb tételei: személyiek és dologiak 
16.301 K 93 f, élelmezés 28.470 K, összesen 
44.771 K 93 f. A födözet ugyanennyi. 

Józsa Mihály gondnok elismeréssel nyilat-
kozik a Tanítók Ferenc József Háza ifjainak 
szorgalmáról, tanulmányi előhaladásáról és 
művelt ifjakhoz méltó magaviseletéről. Kozma 
Ferenc gondnok ugyanily kedvező jelentést tesz 
a Tanítók Hunyadi-Házának lakóiról. A köz-
gyűlés a gondnokok jelentését örvendetes tudo-
másul vette. 

Kihirdették ezután a jótéteményekre vonat-
kozó pályázatokat, melyeket mi (hogy feledésbe 
ne merüljenek) csak május hó folyamán fogunk 
lapunkban közzétenni. 

Az elnök bejelentvén, hogy a Magy. Tanítók 
Országos Bizottságának igazgató-tanácsa elha-
tározta, hogy Lakits Vendel síremlékére orsz. 
gyűjtést rendez, a közgyűlés tagjainak érzüle-
tét véli tolmácsolni, midőn abbeli reményének 
ad kifejezést, hogy ehhez a határozathoz az 
Eötvös-alap is egy szívvel, lélekkel hozzájárul 
s mindent el fog követni, hogy volt titkárá-
nak, majd alelnökének s végül tiszteletbeli 
elnökének, a tanítóság nagy alakjának : Lakits 
Vendelnek sírját díszes emlék jelölje. A köz-

gyűlés tagjai egyhangú helyesléssel tették 
magukévá e kijelentést. 

Ezzel a közgyűlés, a vezetőség éltetése köz-
ben, véget ért. 

A tanítói illetmény beszedéséről* 
Nincs okom kételkedni azon, hogy minden-

féle foglalkozású ember a törvények közül 
legelső sorban is azzal igyekszik megismer-
kedni, amely őt személyileg és vagyonilag leg-
közelebbről érinti ; így minden tanító alaposan 
ismeri a községi, valamint a hitfelekezetek 
által fönntartott elemi iskolákban működő-
tanítók és tanítónők fizetésének rendezésérőL 
szóló 1893 : XXVI. t.-cikket. 

De hogy még sem fölösleges néha-néha föl-
újítani ennek emlékezetét: nyilvánvaló abból,, 
hogy csak nemrégen is a közigazgatási bíróság-
elébe került e kérdés és a közigazgatási bíró-
ság a vármegyei közigazgatási bizottság hatá-
rozatával szemben döntötte el a kérdést. 

Arról volt szó, hogy egy felekezeti iskolában 
a tanítói illetmény beszedése elmulasztatott,, 
úgy, hogy végrehajtást kellett emiatt kérni : 
az volt tehát a kérdés, hogy ki ellen kérhet» 
végrehajtás ? 

A vármegyei közigazgatási bizottság azt. 
mondta ki, hogy a tanító hátralékos fizetését 
esetleg az iskolaszék tagjain, szükség esetén 
végrehajtás foganatosítása mellett kell behaj-
tani. Ezt a rendelkezést a közigazgatási bíró-O o 
ság megváltoztatván, kimondta, hogy a tanítóí 
illetmények beszedésére és kiszolgáltatására az-
iskolafönntartó van kötelezve s ezen kötelezett-
ség elmulasztása esetén végrehajtási eljárás, 
törvényszerűleg csak az iskolafönntartó ellen 
indítható. (Közigazgatási bíróság 1904. év£ 
2000. k. sz. ítélete.) 

Igaz, hogy a közigazgatási bíróság illetékes-
sége ellen szó emeltetett, de ez a kifogás nél-
külöz minden alapot. 

Ugyanis az 1896 : XXVI. t.-c. 51. §-a ki-
mondja, hogy a közigazgatási bíróság illetékes, 
a közigazgatási bizottságnak azon határozatát 
felülbírálni, mellyel az iskolatanítói fizetés, 
aránylagos részének terményekben megállapí-
tása ügyében dönt, amennyiben az válik vitássá,, 
hogy az értékátszámítás helyes alapon tör-
tént-e? továbbá az iskolafanítói fizetés részét 
képező termények beszedése és kiszolgáltatása 
tárgyában intézkedik. 

Habár ez a törvény elég világos, ebben a 
fönnforgó esetben a közoktatásügyi miniszter 
mégis nyilatkozott s az 1904. évi április 29-én 
26.773. sz. a. a közigazgatási bírósághoz inté-
zett átiratában kijelentette, hogy hatásköri 
kifogást nem tesz : így véglegesen el van 
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döntve az a kérdés, hogy a tanítói illetmények 
beszedése és kiszolgáltatása tárgyában a végső-
fokú határozat a közigazgatási bíróságot illeti, 
vagyis, hogy a vármegyei közigazgatási bizott-
ság határozata ellen a közigazgatási bíróság-
hoz kell fölebbezni. 

Ami már e most említett döntő határozatot 
illeti,.ez világos törvényen alapul. 

Az 1893: XXVI. t.-c. midőn kimondja, hogy 
„a tanító fizetése, amint eddig szokásban volt, 
állhat készpénzen kívül természetben kiszolgál-
tatot t járandóságokból, vagy földbirtok jöve-
delméből is" (3. §.), ugyanakkor kimondja azt 
is, hogy „a tanító készpénzfizetését köteles az 
iskola fönntartó havonként vagy évnegyeden-
ként, de mindig előlegesen kiszolgáltatni". (4. §.) 

Tehát világosan az ükolafőnvtartó van köte-
lezve a készpénz S zetés kiszolgáltatására. 

De ha bölcsnek tartjuk a törvénynek ezt az 
intézkedését, még nagyobb elismeréssel lehetünk 
az iránt az intézkedés iránt, amely megkíméli a 
tanítót attól a kellemetlenségtől, hogy termény-
beli fizetésének beszedésénél a fizetésre kötele-
zettekkel személyesen érintkezzék, annyira, hogy 
a terménybeli fizetést csak abban az esetben 
engedi meg, ha annak beszedése a tanító közbe-
jövetele nélkül történik. 

Szól pedig ez az intézkedés ekképen: 
„A tanítói fizetés egy részének termények-

beni kiszolgáltatása csak oly föltétel alatt 
engedtetik meg, ha ezen terményeket az iskola-
fönntartó a tanító közbejötte nélkül szedeti be 
és előre megállapított időközökben és előre meg-
állapított mennyiségben szolgáltat ja ki a tanító-
nak, még pedig úgy, hogy az évi utolsó részletet 
legkésőbb az év november hava végén átadja." 

„Ha az iskolafönntartó a tanító terménybeli 
fizetését nem e megszabott módon szolgáltatná 
ki, vagy az a termés átlagos minőségének meg 
nem felelne, akkor a termény helyett annak 
értékét készpénzben lesz köteles fizetni." (5. §.) 

„A tanítói fizetések eddig megállapított és 
az iskola fönntartók által saját anyagi forrásaik-
ból kiszolgáltatott mennyisége továbbra is cson-
kítatlanul kiszolgáltatandó." (10. §.) 

Mindenütt tehát csak az iskolafönntartóról 
és nem az iskolaszékről van szó. így, ha az 
iskolafönntartó kellő időben nem teljesítené 
kötelességét a tanítóval szemben s annyira 
jutna a dolog, hogy a fizetést végrehajtás 
útján kellene szorgalmazni : ez a végrehajtás 
egyenesen az iskolafónntartó és nem az iskola-
szék ellen lenne kérendő. 

A tanítóval szemben az iikolaszék vem fele-
lős a tanítót megillető fizetés tekintetében, 
hanem ellenkezőleg felelős a tanítók érdekében 
az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámalapnak járó 
törvényszerű díjak pontos beszolgáltatásáért. 

Meg van ez írva a „népiskolai tanítók nyug-
díjazásáról" szóló 1891 : XLIII . t.-c. 12. §-ában, 
amely kimondja, hogy a nyugdíj- és gyám-
alapot illető díjakat „az iskolafönntartók, illetve 
az állami iskoláknál a gondnok, a felekezeti 
és községi iskoláknál az iskolaszékek saját sza-
vatosságuk mellett kötelesek minden polgári év 
első két havában a községi adópénztárba be-
szolgáltatni, illetőleg késedelmes fizetés esetében 
a behajtás iránt intézkedni ; a tanítók közvet-
len terhét képező járulékokat azonban az ille-
tőknek állomásaikkal egybekötött javadalmuk-
ból tartoznak levonni. Ha a fizetésre kötelezett 
vonakodása miatt ezen járulékok beszedése 
akadályokba ütköznék, az iskolaszék megkere-
sésére a behajtást az illető községi élőijáróság 
eszközli. Mulasztás esetén — a mulasztást el-
követett fél, iskolaszék vagy községi elöljáró-
ság — 5—50 frt ig terjedő bírsággal sújtható 
a közigazgatási bizottság által, a nyugdíjalap 
javára." 

Ezekből kitünőleg elismeréssel szólhatunk a 
közigazgatási bíróságnak föntebb közlött ítéle-
téről, amely világossá teszi, hogy a tanítói 
díjak beszedése és kiszolgáltatása iránt min-
denkor az iskolafönntartóhoz kell fordulni és 
hogy az ilyen ügyben a közigazgatási bizottság 
határozata ellen a közigazgatási bírósághoz, 
mint utohó fórumhoz lehet fölebbezni. 

(Budapest.) K. Nay// Sándor. 

A mellékfoglalkozások. 
Az ember lelki életének egyik legnagyobb 

s a siker szempontjából is leghálásabb képes-
sége a figyelem koncentrálásának tehetsége. 
Mindennapi tapasztalatok igazolják, hogy e 
tehetség birtokában a produktivitás dolgában 
szerényebb tehetségű férfiak is nagy sikereket 
értek s érnek el, szemünk láttára. 

Ez a képesség alapjában véve Isten ado-
mánya, mint más képesség. De nemcsak ado-
mány, hanem szerzemény is. A nevelés és ön-
nevelés eredménye is. A gyakorlás nemcsak a 
fizikai, de a lelki képességeknek is biztosságot 
kölcsönöz. Az egy úton járás a cselekvés gyor-
saságát és hatályosságát eredményezi. Amit az 
ember nagyot, maradandót alkotott, az mind 
az erő koncentrálása által jött létre. Az alko-
tások érdeme nem mindig a zseniális terve-
zőké; sokkal inkább a végrehajtóké. Igaz, hogy 
az alkotó és végrehajtó erő sokszor egyesül, 
de sok esetben külön-külön tehetség egyik is, 
a másik is. 

A nevelés terén az ember cselekvő-erejének 
érvényesülésén fordul meg a dolog. A buzga-
lom, amellyel munkánkat végezzük, az energia, 
mellyel dolgozunk, a figyelem koncentrálása, 
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a teljes elmélyedés és munkánk közben meg-
feledkezés minden egyébről : a biztos siker 
zálogai. Ellenkezőleg minden, ami buzgalmun-
kat lohasztja, energiánkat lankasztja, figyel-
münket megosztja, az elmélyedést, a minden 
egyébről való megfeledkezést nehezíti: a sikert 
kétségessé teszi. 

Ebből a szempontból kell egy kis figyelmet 
szentelnünk a mellékfoglalkozásoknak. 

Előre kell bocsátanunk, hogy a mellékfog-
lalkozásnak, mint az exisztencii^j'észleges biz-
tosítójának még a tanítói pályán sem szabad 
számba jönni. Minden foglalkozás, ha abban 
valódi sikerekre számítunk, kell, hogy eltartsa 
a maga munkását. Amennyiben a tanítói pá-
lyán e szempontból még kívánalmak teljesítése 
előtt állunk, a teljesítés és nem mellékkeresetek 
által kell a bajon segíteni. Időlegesen nincs 
más segítség, mint az összehúzódás, amennyire 
csak lehet és nélkülözése mindannak, ami nem 
életszükséglet. A mellékkeresethez csak nagyon 
kivételes esetekben lehet fordulni ; mert a 
mellékkereset csak a nagyon erős egyéneknél 
nincs észrevehetőleg ártalmára az ügynek. 

A tanítóság által gyakorolni szokott mellék-
foglalkozások két csoportra oszthatók. Olya-
nokra, amelyek a tanítói kötelességekkel szo-
rosabban összefüggenek, amelyek az iskolai 
tevékenységnek mintegy folytatását képezik és 
olyanokra, amelyek a tanítói hivatás tulajdon-
képen való föladataival szorosabb kapcsolatban 
nincsenek. Más elbírálás alá esik mindegyiknek 
a gyakorlása. 

A tanítói kötelességekkel szorosabban össze-
függő névleg mellék, de tényleg iskolán kívül 
gyakorolt főfoglalkozások: 1. A kántorság. 
2. A gazdasági irányú ismétlő-iskola vezetése; 
ez iskolában való tanítás. 3. Az ifjúsági egye-
sület vezetése. 4. A szakirányú irodalmi mun-
kásság. 5. Más intézetben való óraadás, 
amennyiben az ottani foglalkozás a népiskolai 
továbbképzést szolgálja (tanonciskola, keres-
kedőtanonc-iskola, polgári iskola). 6. Tiszt 
viselése a tanítóegyesületben. 7. Felnőttek ön-
képző-körének vezetése, amennyiben a nevelés 
betetőzése nem az ifjúsági egyesület kebelében, 
de külön szervezetben történik. E szervezetben 
énekkar, zenekar vezetése. 8. Elnöki, titkári, 
jegyzői tiszt az iskola segítségére alakult egye-
sületekben. 

Ezek a mellékfoglalkozások nem járnak jö-
vedelemmel. A tanító ezek elvállalásáért a 
kapzsiság vádjával nem illethető. Az irigységet 
ki nem hívja. Az üldözést, föltéve, hogy az 
illető okosan végzi a dolgát, nem provokálja. 
Ezek a mellékfoglalkozások tehát bátran elvál-
lalhatók minden tanító által, aki erőt érez 
magában a sikeres munkára. Kívánatos azon-

ban még ezekben is a mértéktartás s ahol több 
tanító van együtt, a munkamegosztás, nehogy szel-
lemi és fizikai kimerülés folytán a tanító munka-
ereje az iskolájában hatályosságából veszítsen. 

A többi szokottabb mellékfoglalkozások a 
következők: 1. Priváttanítás magánházaknál. 
2. Priváttanítás nem népoktatási intézetben. 
3. Tisztviselés a népneveléssel össze nem 
függő egyesületekben. 4. Tűzoltóság. 5. Nem 
szakirányú irodalmi munkásság. 6. Szövetkezeti, 
pénzintézeti tisztviselőség. 7. Segédjegyzősködés, 
írnokoskodás. 8.Ügynökösködés. 9. Postásság stb. 

Ezek a mellékfoglalkozások — első szem-
pillantásra is világos — a tanítói tiszttel szo-
rosan össze nem függenek ; tehát lehetőleg 
kerülendők. 

Megosztják a tanító figyelmét, csökkentik az 
energiáját, rontják a tanítói munka sikerét és 
(gyakran) ellenségeket szereznek, holott a nép-
nevelés, a? béke müve és sikerei a természeté-
nek megfelelő környezettől függenek. 

Az iskolai hatóságok tehát — a mondotta-
kat gondosan mérlegelve — legyenek raj ta , 
hogy a tanítók lehetőleg a tanítói hivatással 
szorosan összefüggő mellékfoglalkozások körében 
maradjanak. 

(Székelyudvarhely.) Ember János. 

Az „Egyszeregy". 
(Hozzászólás.) 

Schön József kartárs, a gyermekek iránt 
való szeretetétől indíttatva, módot keres arra 
nézve, hogy a gyermekeknél az Egyszeregy 
tanulása közben ne csak az emlékezet, hanem 
az értelem is hasson közre. Természetesen az 
Egyszeregy könnyebi) elsajátítása és maradan-
dóvá tevése céljából. Törekvése nemes, de az 
út, melyet a cél megközelítésére választott, 
nagyon hosszú s egy cseppel sem jobb a 
bevágatás útjánál. 

Amint látszik, ellenzék vagyok. Könnyű a 
dolgom, de hátha használok is valamit az ügy-
nek : vagy azzal, amit én mondok most, vagy 
azzal, amit Schön kartárs mond erre, ezután. 

Schön kartárs gépiesnek, tehát rossznak 
tartja az Egyszeregy mai tanítását, mert az 
értelem mellőzésével, csak az étfilékezetre tá-
maszkodik. Keres, kutat, fárad tehát s észbeli 
dologgá óhajtván tenni az Egyszeregyet : föl-
állít 4 sarktételt, számos tételt s még számo-
sabb számsort. (Nem írom ide őket, mert 
olvashatók a Népt. Lapja 1905. évi 2. számá-
ban ; különben is ez alkalommal csak hossza-
dalmasságra vezetne az idézés.) Én ugyan nem 
tudtam megérteni, hogy miért, valószínűnek 
tartom azonban, hogy Schön kartárs szerint 
az Egyszeregy az emlékezetnek ad dolgot, a 
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fölkutatott sarktételek, tételek s a növekvő és 
fogyó számtani sorok pedig úgynevezett ész-
beli dolgok. 

Bocsánat, tévedni méltóztatik. A dolog úgy 
áll, hogy megfelelő mennyiségű számnak és 
számsornak a tudása (azaz hogy a számot 
magát : tudni nem is lehet, csak emlékezetben 
tartani ; tudni lehet valamely számmüveietet) 
•és emlékezetben tartása hasznos az emlékezetre, 
de a sok szám és a sokféle számsor csak meg-
terhelést okozna (nehéz étel ez kérem, az em-
lékezetnek, •— épen mint a káposzta a gyo-
morbajosnak) ; a sarktétel, tétel s általában 
a szabályok szintén az emlékezetet terhelik 
meg s nem tudok egyetlen esetet sem, hogy 
valaha a sok szabály közül csak egy is fejlesz-
tette volna valakinek az értelmét. Ha nem ért-
jük a dolgot magát, úgy a legjobb szabály 
sem ér egy ütet taplót ; — megfordítva talán 
adnék egy szabályért két ütet taplót is, 
de csak azért, hogy hamar fogyjon el, nehogy 
minden szabályt — ha kell, ha nem kell — 
megvásároljak. Azaz: első a megértés, azután 
következhetik a szabály. Hibát követ el, aki a 
szabályt a megértés elé helyezi. Schön kartárs 
pedig egész cikkében emellett tör pálcát, jól-
lehet : jószándékból. 

Schön kartárs kipróbálta kifogásoltam el-
járását s bevált az iskolájában, sőt az iparos-
tanonciskolában is. így mondja. Bocsánat kar-
társ úr, de azok a gyermekek mind tudták az 
Egyszeregyet, még a sarktételek és számsorok 
ismerete előtt. E segítő tételek csak késleltetik 
azt az eredményt, amit a helyes számtanítás 
mellett egyszerű begyakorlással, tehát nem 
komplikált szabályokkal, hamarább is el lehet 
•érni. Világos : egy dolog kevesebb, mint ugyanaz 
az egy dolog és még valami ráadás. 

Schön kartárs elhallgatta, hogy mi módon 
tanította meg növendékeit az Egyszeregyre. 
Lehetetlennek tartom, hogy a szabályokkal 
előzte volna meg az Egyszeregyet. Úgy kell 
lennie,hogy a szabályok csak a begyak óriástköny-
nyítették meg, lia ugyan valóban megkönnyítették. 

Legyen szabad tehát nekem elmondanom, 
hogy miként gondolom én és még sokan mások, 
akiktől én is tanultam, az Egyszeregy meg-
tanítását. 

Először is egyszersmindenkorra sutba dobok 
minden mai irkatáblát, amelyen az Egyszeregy 
látható. Aztán már az I-ső osztályban meg-
tanítom az Egyszeregyet, számtani műveletképen 
20-ig. A műveletről azonban mint műveletről 
n gyermek természetesen mitsem tud sem az 
I-ső osztályban, sem a Il-ik osztályban, ahol 
pedig — az esztendő végén — tudja az egész 
Egyszeregyet. 

Szemléltetés, elvonatás és begyakorlás útján 

megtanulja a gyermek, hogy 1 + 1 = 2, 
1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7; 6 — 4 = 2, 10 — 7 = 3 
stb. Ugyanígy tanulja meg azt is, hogy Í X 2 = 2, 
£ X 2 = 4, 3 X 2 = 6 ; . 2 X 3 = 6, 3 X 3 = 9, 
4 X 3 = 1 2 stb. De még megtanulja azt is, 
mert hiszen látta s újra meg újra megláthatja, 
hogy 2 X 3-ból úgy lesz 3 X 3, ha hozzáadunk 
3-at s ha azt akarjuk, hogy 4 X 3 pálcika 
legyen előttünk, hát a 3 X 3-hoz ismét adunk 
3 pálcikát. Rendre megtudja azt is, hogy 
5 X 3 két hárommal több 3 X 3 ; viszont 4 X 3 
egy hárommal kevesebb az 5 X 3-nál. 

Amilyen mértékben haladunk a számolásban 
előre, azaz a számsorban fölfelé, épen olyan 
mértékben egészítjük ki a megkezdett szorzó-
táblát. Két esztendő alatt. A táblázat ilyen : 

1 X 2 = 2 1 X 3 = 3 1 X 4 = 4 
2 X 2 = 4 2 X 3 = 6 2 X 4 = 8 
3 X 2 = 6 3 X 3 = 9 3 X 4 = 12 
4 X 2 = 8 4 X 3 = 12 4 X 4 = 16 
5 X 2 = 10 5 X 3 = 15 5 X 4 = 20 

stb. 
Amint már ennyiből is látható, a táblázat 

úgy van összeállítva, hogy az egyes oszlopok-
ban elől álló szorzó 1-gyel nagyobbodik, míg 
közbül a szorzandó ugyanaz marad. Az ered-
mény pedig fokról-fokra a szorzandó egyszere-
sével nagyobbodik. Ez így azért jó, mert a 
táblázatban az egyes részek (szorzatok) ily 
módon sort (oszlopot) alkotnak és szoros össze-
függésben állanak egymással úgy, hogy egy 
szorzatból könnyű kiszámítani az utána 
következő, vagy az előtte álló szorzatot. Pl. 
ha elfelejti a gyermek, hogy . 9 X 4 = 1 2 így 
segíthet magán : 5 X 4 = 8, tehát, 3 X 4 = 
8 + 4 = 1 2 ; vagy: 4 X 4 = ( 5 X 4 = 20 — 
4 = ) 16. 

Ily módon működik az ész is s fejlődik az 
értelem. Nem sötét semmi a gyermek előtt : 
sem az eljárás, sem az eredmény. Következőleg 
a tanulás értelmes. Már pedig ez kell ! 

Természetes, hogy a begyakorlás el nem ma-
radhat s ebben bizonyosan egyetért velem Schön 
kartárs is ; csakhogy amíg én az Egyszeregyet 
gyakoroltatom, addig ő egy kis kitérővel 
— a gyermekek előtt érthetetlen sarktétele-
ket, tételeket és számsorokat tölcsérezi a 
gyermekek fejébe. 

En azt tartom: „Legjobb az egyenes út ! " 
(Tortla.J Csöregi János. 

Eleini népiskolai magyarnyelvi 
föladatok példatára. 

II. osztály. 1. Másolás a tábláról. (Össze-
függő szöveg. Megbeszélés helyesírási szempont-
ból.) 2. Mi isolas az olvasókönyvből. (Lehetőleg 
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rövid mondatokból álló olvasmány, előkészítve 
mint föntebb.) 3. Diktálás. (Pl. az őszről.) (Ez 
a három föladat természetesen többször vehető.) 
4. Válasszátok szótagokra ezeket ! Idő, adó, ima, 
ének, öröm, álom, ital, ebéd, óra, ide, oda, 
eső, ásó, írás. (Egy mássalhangzót átviszünk.) 
5. Válasszátok szótagokra még ezeket is! Fiú, 
fiaim, leány, leányaim, dió, diófáim, könyveid, 
irkáink, tollaink, leveleitek. (A magánhangzó 
szótag lehet.) 6. Hogyan választjátok el ezeket ? 
Kettő, éjjel, nappal, reggel, akkor, holló, csil-
lag, olló, ellen, eddig, virrad, izzad, forró, 
kellemes, kellemetlen, örökké. 

7. Kik készítik a ruhanemüelcet? (Cipész, 
szabó, szűcs stb.) 8. írjátok le szomszédaitok 
nevét! (Erzsi, Irén, Rózsi stb.) 9. Tegyétek 
ezeket többes számba! A kő kemény. A ló ritkán 
nyerít. Télen fázik a veréb. A madár kedves 
állat. Szép a tiszta kéz. 10. Milyen legyen a 
kis leány? (Víg, ügyes, takarékos, szófogadó 
[engedelmes], takaros, munkás [szorgalmas], 
szerény, illemtudó stb.) 11. Mi mindent dolgo-
zik otthon az édesanya? (Takarít, főz, süt, 
mos, varr, vasal, köt stb.) 12. Mit csinált 
tegnap az édesanya? (Az előbbi föladat 
szavait is tehetik mult időbe.) Figyelmeztetés 
a tt kettős hangzására. 

13. Mit fogsz tenni,ha nagyieszel? (Néha ol-
vasni fogok. Varrni fogok. Néha magamnak, néha 
másnak. Pénzt fogok keresni. Segítem majd 
édesapámat, anyámat. — En tanítónő leszek. 
A gyermekeket tanítani fogom stb.) — E n 
dolgozni fogok valami gyárban stb.) 14. Melyik 
virág milyen színű? (A. rózsa piros vagy fehér 
vagy sárga. Az ibolya kék. A gyöngyvirág 
stb.) 15. Hogyan köszöntik egymást az embe-
rek ? (Jó reggelt ! Jó napot ! Jó estét kívánok ! 
stb. (Fölkiáltójel jelentősége.) 16. Szerkesszetek 
mondatokat ezen szók fölhasználásával ! (Madár, 
szárnya, tolla, hangja, lába, csőre.) (Előkészí-
tésnél a nagy táblán a kidolgozást elkezdeni 
helyénvaló.) 17. Keressetek a 3. olvasmányban 
olyan szavakat, melyekben kettőztetés van! í r -
játok le ezeket! 18. Kérdezzétek ki a haza-
érkezett utast ! (Merre jártál ? Messze utaztál ? 
Vasúton vagy hajón tetted meg az útat ? Mi 
szépet láttál ? Milyen volt arra a vidék ?) 

19. Mit, nem jó annak, tenni, aki félti az egész-
ségét? (Nem jó igen sokat enni. Soká aludni 
sem jó. Nyáron nem jó a meleg ruha stb.) 20. 
Kérdések : Hol kel, hol nyugszik a nap ? Merre 
van tőlünk (pl.) Újpest ? Hát a Nyugati pálya-
udvar? stb. (Feleletek: A nap keleten kel 
stb. —) 21. Kérdések: Hogyan hívják szülő-
földünket? Mi édes hazánk neve? Mi a te 
anyanyelved? Ki a mi királyunk? (Első F. J.) 
(Feleletek : stb.) 22. Mit eszünk reggél, dél-
előtt, délben, délután, este? (Reggel reggelit 

eszünk stb.) 23. Mit csinál a vallásos ember ? 
(Naponta többször imádkozik. Templomba is 
jár. Rosszat vagy csúnyát nem beszél stb.) 
24. Mire jók a háziállatok? (A kutya ház-
őrző. A macska egeret fog. A tehén tejet ad. 
A ló kocsit húz stb.) 

(Budapest.) G er ley Szevér. 

Külföldi szemle. 
Anglia. Az osztálytanítók egyesülete, mely-

nek 13.483 tagja van, közelebb tartotta évi 
gyűlését Liverpoolban. E közgyűlésnek némely 
határozata igen jellemző és érdemes, hogy szé-
lesebb tanítói körökben is megismerjék: 1. Az: 
iskolai kérdésnek kielégítő megoldása csak 
akkor lehetséges, ha a törvény a nemzeti 
nevelés oly rendszerét teremti meg, mely nyil-
vános igazgatás alatt áll és ment minden fele-
kezeti befolyástól. 2. A tanítóképzés nemzeti 
ügy, költségeit az államnak kell viselnie. 
(160.000 tanító és tanítónő közül csak 70.906 
képesített tanító, van és ezek közül csak 40.000 
látogatott tanítóképzőt.) 3. Nevelési szem-
pontból egyetlen iskolai épületben sem volna 
szabad 300 tanulónál többet elhelyezni; a 
gyűlés tehát tiltakozik a közoktatási mini-z-
térium azon eljárása ellen, hogy oly iskolák 
építésére ad engedélyt, melyek 900 —1000 
gyermek befogadására vannak tervezve. Egy 
osztályba legfeljebb 40 tanulót szabad beírni. 
4. Derék tanerők megnyerése céljából s hogy 
a példátlan tanító-hiányt meg lehessen szün-
tetni, olyan fizetés vetendő ki, mely a tanítói 
hivatal méltóságának és felelősségének meg-
feleljen. Minden képesített tanító ugyanazt a 
fizetést húzza. 5. A gyűlés óhajtja, hogy a 
testi fenyíték csak a legszélsőbb esetben alkal-
maztassák ; de abban a véleményben van, hogy 
a tanító fenyítési joga külön rendeletekkel ne 
korlátoztassék s hogy ez a jog épúgy meg-
illesse az osztálytanítót, mint a főtanítót. 
6. A gyűlés tiltakozik némely iskolai hatóság-
nak azon eljárása ellen, hogy bizalmas tudó-
sításokat kérjenek be a tanítóról és munkájá-
ról, anélkül, hogy a tanítónak alkalom adassék 

a reláció fölött való nyilatkozásra. 
* 

Alsó-Ausztria. Az Oesterr. Schulzeitung föl-
hívást bocsátott ki, amelyben segélyt kér 
nyomorgó tanítócsaládok részére. „E fölhívásra 
több oldalról fölszólalások érkeztek a szerkesz-
tőhöz. Azokra a nyilt levelekre, — úgymond 
a szerkesztő — melyekben azt hangoztatják, 
hogy a tanítók az ő lustálkodásukért nem 
kaphatnak busás fizetést, nem reflektál. Más 
levelekben azonban arról panaszkodnak, 'hogy 
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ily fölhívásokkal a tanítói osztályt lealacso-
nyítják. Az egyik levélíró a tisztikarra mutat s 
kérdi, mi történnék az oly katonatiszttel, akinek 
részére ily módon fordulnának a nyilvános-
sághoz. Ez érzékeny lelkekkel szemben a követ-
kező tényekre mutatok: 1. Egy tanító 8 gyer-
mekkel 100 K kölcsönt kér, hogy a péknél 
és mészárosnál kifizethesse adósságát s újra 
hitelt kapjon. 2. Egy tanító, kinek felesége 
3 hónapig kórházban feküdt s nehéz operáció-
nak kellett magát alávetnie, 300 K-ért esd, 
hogy a költségek egy részét fedezhesse s 
össze ne roskadjon adósságainak nagy terhe 
alatt. 3. Egy tanító özvegye, kinek férje meg-
halt, mielőtt nyugdíjjogosultságát elérte volna, 
támogatást kér, mert különben tényleg koldulni 
kell mennie. Heteken át lehetne ezt folytatni. 
E szegényekre nézve, mondja német laptársunk, 
nincs más mód, mint koldulni vagy tönkre 
menni." (Van még egy harmadik mód is: 
orsz. segélyegyesületté tömörülni, a mi Eötvös-
alapunk mintájára, de 20—30 ezer taggal. 
Szerk.) 

* 

Oroszország. Péter várról írják : A kam csat-
kai iskoláknak sajátságos leírását nyújtja a 
„távol Kelet" egy levelezője. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy Kamcsatka 20. századbeli papjai 
sokkal alacsonyabb műveltségi fokon állanak, 
mint a 16. század orosz papsága, hogy matró-
zokat is szívesen alkalmaznak tanítókul azokon 
a vidékeken, körülbelül fogalmat is alkothatunk 
magunknak, hogy milyenek is lehetnek a kam-
csatkai népiskolák. „Véletlenül — beszéli a 
levelező — egy iskolát látogattam meg Tschu-
mikán faluban, az Ochotszki - tenger mellett, 
mely példakép szolgálhat a távol észak egyéb 
iskoláira nézve is. Az iskola az erdőben van, 
körülbelül 400 méternyire fekszik egy csoport 
nyomorult tunguz-kunyhótól, melyek egy falut 
képeznek s a tengerparton szét vannak szórva. 
Az iskola maga 8 négyzetméternyi nagyságú, 
fából van építve, melyet a tenger vetett ki. 
Az előszobában tűzhely van, úgy alkotva, mint 
a jómódú bennszülötteknél. Még két szoba van 
benne, az egyik az iskola, a másik a tanító 
lakása. Az egyedüli bútorzat deszkákból össze-
rótt padok. Mialatt ez iskolát megtekintettem, 
elmondta a tanító, hogy ő egyúttal zsoltár-
olvasó is a falu templomában s elmondta az 
iskola alapításának rövid történet. O Wladi-
wosztokban volt. A hatóság hívatta őt s meg-
kérdezte, akar-e iskolát berendezni itt. 0 rá-
állott és hitelt is kapott az iskola fölépítésére. 
A le/elező kíváncsi kérdésére, hogy mennyit? 
— azt mondá : 3 rubelt. Ezzel föl is építette 
az iskolát. S mivel a tunguzok szívesen rááltak, 
hogy gyermekeik olvasni és írni megtanuljanak, 

elkezdte a tanítást. 15 tanulója van. Csak az a 
baj, hogy orosz ábécés könyvet nem kaphat. 
Csak olyanokat kapott, melyek az egyházi 
szlavón nyelven vannak nyomatva. „Hát ezeket 
kell tanítanom." Arra a kérdésre, hogy mennyi 
a fizetése e fáradozásért, azt felelte a tanító, 
hogy 16 rubel egy évre. 

= A Kolozsmegyei Alt. Tanítótestület 
tiszteletbeli tagjává választván dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi minisztert, 
hat tagú küldöttsége f. hó 2-án adta át őnagy-
méltóságának azt az igen díszes oklevelet, 
melyet Versényi Gábor, kolozsvári rajztanár 
készített. Az üdvözlő beszédet az egyesület 
érdemes elnöke : Pallós Albert igazgató mon-
dotta. A kolozsmegyei tanítók egyesülete, úgy-
mond, őnagyméltóságában nemcsak a minisztert, 
hanem a kultúra és a magyar irodalom régi 
munkását is kívánta kitüntetni, midőn tisztelet-
beli tagjává választotta. Kérte a minisztert, 
hogy fogadja szívesen a megválasztást, mely 
az ország oly részéből jő, ahol a magyar 
tanítóságra nagy és nehéz nemzeti föladatok 
hárulnak. A miniszter ezt a munkát mindig 
kellő módon értékelte, azért óhajtja őt a 
kolozsmegyei tanítóság a tisztelet kapcsával 
egyesületéhez fűzni. Dr. Berzeviczy miniszter 
megköszönte a megválasztást és szívesen 
fogadta az oklevelet. Elismeréssel nyilatkozott 
arról a kiváló munkásságról, amelyet a kolozs-
megyei tanítótestület kifejt s arról a komoly 
szellemről, mely e kiváló tanítóegyesületben 
honol. A küldöttség tagjaival a miniszter kezet 
szorítván, a kihallgatás véget ért. A küldött-
ség ezután Molnár Viktor min. tanácsosnak 
adta át a tiszteletbeli tagságáról szóló, szintén 

o o * 

nagyon díszes oklevelet. A szónok itt is Pallós 
elnök volt. A „végvárak" tanítóságának nemzet-
erősítő munkáját ecsetelvén, tisztelettel üdvö-
zölte az egyesület ú j tiszteletbeli tagját, aki 
közvetetten tapasztalásból ismeri az erdélyrészi 
tanítóság hazafias működését. Molnár Viktor 
min. tanácsos megköszönte a kitüntetést, mely 
annyival is inkább jól esik neki, mivel az ő 
szűkebb hazájának : az erdélyi részeknek egyik 
legkiválóbb tanítóegyesületétől származik. Bizto-
sította az egyesületet a tanítók iránt érzett 
igaz jóindulatáról, mire a tisztelgés véget ért. 
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Egy régi magyar tanító. 
(Róthkrepf Józsefről.) 

Ama derék tanítók között, akik már aXIX-ik 
század első felében is híven fáradoztak Buda-
pest dunabalparti részén nemzeti nyelvünk ter-
jesztésének és gondozásának a munkájában, 
bizonyára kiváló helyet foglalhat el fővárosunk 
megnugyarosodásának a történetében Róthkrepf 
József, akit ezelőtt száz esztendővel, 1804 febr. 
11.-én választott meg Pest városának tanácsa 
az 1803-ban elhalálozott Bulla Márton helyébe 
magyar kántorrá és a magyar elemi iskola 
tanítójává. Igazolják ezt a véleményemet azok 
a tények is, miszerint Róthkrepf volt tudtom-
mal az az egyetlen pesti elemi tanító, akit a 
tanítói hivataltól való visszavonulása alkalmából 
I. Ferenc királyunk nemcsak a rendkívüli 
érdemek megjutalmazására alapított arany 
emlékéremmel, hanem Pest vármegye 1836-ik 
évi közgyűlésének meleghangú fölterjesztése 
következtében még a magyar nemességgél is 
kitüntetett s legkegyelmesebben megengedte, 
hogy fiai régi családi nevük helyett a Mátray 
nevet viselhessék. Az isteni gondviselés azon-
ban úgy intézkedett, hogy Róthkrepf ezeket a 
kitüntetéseket meg ne érhesse ; elszólította őt 
az élők sorából 1837 febr. 13.-án, minekelőtte 
a királyi kegyelem e fényes megnyilatkozásairól 
tudomást szerezhetett volna. A jeles magyar 
kántornak és tanítónak a hült tetemeit tanít-
ványainak és tisztelőinek nagy tömege kísérte 
ki a Váci-úti régi sírkertbe; megadta neki a 
végtisztességet Pest város polgári őrserege is, 
amelynek 1809-től fogva tagja volt. Temetése 
fényes egyházi szertartással ment végbe. Em-
lékét hálás kegyelettel őrizték sokáig Pest 
városának polgárai. 

Fiai : Gábor, József és Ferenc hazafias és 
közhasznú tevékenységük által nagy tiszteletet 
szereztek annak a nemes Mátray névnek, ame-
lyet édes atyjuk tanítói érdemeivel szerzett és 
hagyott örökségül reájuk. 

Róthkrepfnek, a belvárosi magyar iskola 
tanítójának és pesti magyar kántornak, kiváló 
érdemeit ma már csak azok ismerik, kik Buda-
pest iskoláinak a történetével foglalkozván, a 
XIX. század első felében megjelent hírlapokon 
kívül a pesti levéltár írásait is kutatgatják. 
Népoktatásügyünk múltjával is szívesen foglal-
kozó kartársaim kedvéért közlöm ezúttal a 

jeles Róthkrepf Józsefre vonatkozó életrajzi 
adataimat, amelyeknek nagy részét régi kar-
társunk egyik fiától, Mátray Gábortól, a mú-
zeumi könyvtár egykori őrétől hallottam volt 
ezelőtt mintegy 35 esztendővel, amidőn még 
gyakrabban fölkereshettem könyvtárainkat, hogy 
tanügytörténeti ismereteimet gyarapítgassam. 

Jelesünk a Mátra alján, Heves megyében 
született 1760-ban Gyöngyös városában, hol 
édesatyja egyszerű, szegénysorsú iparos volt, 
kit az Isten gazdagon megáldott gyermekekkel. 
Mindazonáltal gondos nevelésben részesítette a 
szerény anyagi körülmények között élő német 
származású és németajkú gyöngyösi polgár 
minden egyes gyermekét ; fiait az elemi iskola 
befejezése után néhány évig még a jezsuiták 
által gondozott gimnáziumba is bejáratta és 
csak ezután állította őket a műhelybe. Mivel 
maga is annyira értett a zenéhez, hogy a nagy-
templom zenekarában is rendesen közreműköd-
hetett, iparos-inas és legény fiaival annyira meg-
kedveltette a művészetnek ezt az ágát, hogy 
ezek is mind megtanulták apjuk vezetése mel-
lett az egyik-másik hangszernek a kezelését 
annyira, hogy bejuthattak a gyöngyösi róm. 
kath. templomok egyikének-másikának a zene-
karába, hol a kántorok azután őket alaposabban 
is kiképezték a zenében. 

József fiát is csak néhány évig járatta atyja 
a latin iskolába s azután, miként a többit, a 
mesterség megtanulására fogta, habár az ifjú-
nak nagy kedve lett volna a továbbtanuláshoz. 
Ezért a szép tehetségekkel megáldott ifjú 
Róthkrepf az alatt a három év alatt, míg 
atyja műhelyében inaskodott, minden szabad 
idejét részben a zenebeli ügyesség gyakorlására, 
részben pedig a kántortanítóktól kölcsönkért 
könyvek olvasgatására használta. így történt, 
hogy fölszabadulása után olyan és annyi művelt-
séggel bírt, hogy a kántortanítókat már egy-
ben-másban segíthette, sőt őket néha még az 
iskolában is helyettesíthette, mit atyja is szíve-
sen látott, mivel nemcsak a tanítók, hanem a 
ferencrendi szerzetesek is úgy nyilatkoztak a 
gyönyörű tenorhanggal bíró ifjú felől, hogy 
egy kis jóakarat és igyekezet mellett hírneves 
kántor válhatik belőle. Tizenhétéves korától 
kezdve Róthkrepf József már több időt töltött 
az iskolákban meg a templomokban, mint ott-
hon, atyja műhelyében; 18 éves korában pedig 
elhagyván az iparos-pályát, beállott az egyik 
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gyöngyösi kántortanító mellé segédnek, aki őt 
az orgonajátékban és a többi kántortanítókra 
nézve szükséges ügyességekben is alaposan ki-
képezte, annyira, hogy 1780-ban már minden 
aggodalom nélkül elfoglalhatta a Heves megye 
határszéléhez közel fekvő pestmegyei Zsámbokon 
a segédtanítói állást. I t t két esztendőt töltött 
s ez alatt az idő alatt nagy jártasságra tet t 
szert a kántortanítói teendőkben. Zsámbokról, 
egyházi és iskolai hatóságának szép bizonyít-
ványaival ellátva, ismét visszatért Gyöngyösre, 
hol eléggé látogatott zeneiskolát és egy kisebb, 
jól begyakorolt világi zenekart tar tot t fönn s 
emellett a latin és a tót nyelvet is alaposab-
ban megtanulta. Hogy rendes tanítói oklevelet 
is szerezhessen, végig hallgatta Budán az 
1786/87-ik tanévben a két félévig tartó tanító-
képző tanfolyamon előadott tantárgyakat. Jeles 
oklevelet szerezvén, a dicső emlékű Kazinczy 
Ferenchez, a kassai kerület elemi iskoláinak az 
akkori igazgatójához folyamodott tanítói állásért. 
Kazinczy, aki már ismerte előbbi működéséből 
is a derék gyöngyösi zenemestert, az 1789-ik 
év aug. 26.-án Miskolczon kelt hivatalos okirat 
szerint, kinevezte őt Majsa kiskunsági mező-
városnak a „nemzeti iskolájához" rendes tanítóul. 
It t azonban csak egy rövid évig működött; az 
1790-ik év nyarán már a gyöngyösi nemzeti 
iskolában nyert alkalmazást. Az 1791. év kö-
zepe táján került Gyöngyösről Jász-Jákóhal-
mára, hol az 1795. év őszéig a nemzeti iskola 
első és második osztályának a növendékeit 
oktatgatta; de emellett nagy szorgalommal 
tanítgatta a jász-jákóbalmi zenei érzékkel meg-
áldott fölserdült ifjúságot a rendszeres éuek-
lésre és az egyik-másik hangszernek a keze-
lésére, s e téren fáradozását oly szép siker 
koronázta, hogy 1792-től fogva a jász-jákó-
halmi templomban is zenés-miséket hallgathatott 
a nép, Róthkrepf József buzgólkodása követ-
keztében. 

Zenében való kiváló jártasságát ebben az 
időben már szélesebb körökben is jól ismerték ; 
ennek köszönhette, hogy 1792-ben, a király-
koronázó nagy nemzeti ünnep alkalmával, a 
jász-kún lovasbandérium vezetői őt kérték föl 
arra, hogy e díszes csapat élén mint trombitás 
működjék. Miként fia, Gábor, velem közié, 
Róthkrepf József már Jász-Jákóhalmán meg-
kezdte a róm. kath. szentegyházakban hasz-
nálatban volt magyar templomi énekek szövegé-
nek és dallamának az összegyűjtését ; e gyűjte-
ményét azonban csak Pesten adta ki 1804 
után Paczkó Ferenc nyomdájában, a saját költ-
ségén, első ízben 8-adrét, később 12-edrét 
alakban. Egyik életrajzírójának, a halhatatlan 
emlékű Majer István címzetes püspöknek az 
állítása szerint, ez volt az első kath. énekes-

könyv, mely a pesti magyar hívek számára 
megjelent. Később Nagy-Kátán, hol 1796 
február havától 1802 április 24,-éig működött 
Róthkrepf József mint kántortanító, a régi 
magyar zenekincsek és népdalok gyűjtését is 
megkezdte s ezt a hazafias szép munkát még 
Pesten is folytatta, sokáig. Gyűjtésének ered-
ményét még életében átadta volt egyik fiának, 
Gábornak, akit annyira kiképezett a zenében, 
hogy ez már 11 éves korában is közreműköd-
hetett az egyházi zenekarokban és a magyar 
népdalokat ízléssel és ügyesen föl tudta dol-
gozni vonós hangszereken játszó négyes karok 
számára. Mátray Gábor atyjának becses gyűjte-
ményét már kora ifjúságától kezdve nagy kedv-
teléssel gyarapítgatta ; a gyűjtésben szívesen 
támogatták őt az ország különböző részeiből 
Pestre gyülekező joghallgatók. A rendkívül 
gazdag és igen becses gyűjteménynek, melyet 
az apa és fia évtizedeken át létrehozhattak, 
csak egy töredéke jelent meg a mult század 
második negyedében nyomtatásban, nagyobb 
részét kiadatlanul hagyta bátra az 1875-ben 
elhunyt Mátray Gábor is. 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 
(Második kSlemény a jövő számban.) 

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

Köszönetét nyilvánította: Özv. Wiegner 
Fülöpné üllői nagybirtokosnőnek, aki a lőbi 
pusztán 1500 K költséggel egy iskolát állított 
föl, azt 250 K költséggel fölszerelte s kötelezte 
magát a tanító évi 800 K- t kitevő fizetésének 
kiszolgáltatására ; a marosvásárhelyi „ Szegény 
tanulókat segélyzö egyesület "-nek, amely a 
marosvásárhelyi szegény tanulók közt 1500 K 
értékű téli ruhát osztott szét; Tengeri Imre 
földbirtokosnak, aki a Pereg községhez tar-
tozó Puszta-Bánkházán épült iskola és tanítói 
lakás költségéhez 1200 K-át, továbbá Hajós 
József és Hajós János földbirtokosoknak, kik 
ugyané célra 400—400 K-át, Kóczán Miklós 
földbirtokosnak, aki 200 K-át s végül a bánk-
házi közbirtokosságnak, mely ugyancsak ezen 
iskola céljára 900 K-át és másfél holdnyi tel-
ket adományozott. 

K i n e v e z t e : dr. Láng Mihály oki. el. isk. 
tanítót a XI. fiz. oszt. 3. fok.-ba, az 1904. évi 
I. t.-c. értelmében megillető személyi pótlékkal 
abauj-tornavármegyei kir. tanfelügyelőségi toll-
nokká ; Haág Rezső oki. tanítót a homoliczi 
(volt határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Krausz János oki. tanítót a gyülvészi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Gorzó Ilona oki. óvó-
nőt a zay-ugróczi áll. óvóhoz óvónővé ; Paulinyi 
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Gyula oki. tanítót a lajosfalvi közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Badovancsev Vera oki. tanítónőt 
a csentai közs. el. isk.-hoz r. tanítónövé; Takáts 
Irén oki. óvónőt a zsombolyai áll. óvóhoz óvó-
nővé ; Akimovics Róza oki. tanítónőt a boldog-
asszonyfalvi közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Filius 
Aurél tápió-bicskei és Jezerniczky Elemér vértes-
dobozi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Hamar 
Jánosné, szül. Husovszky Ida zay-ugróczi áll. 
óvónőt a hosszufalusi áll. óvodához ; Máthé 
Géza alsófehérvármegyei kir. tanfelügyelőt 
Nógrád vármegyébe ; Gróf Lajos, Abauj-Torna 
vármegye kir. tanfelügyelőjéhez beosztott toll-
nokot a maros-tordavármegyei kir. tanfelügyelői 
hivatalhoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Simsa Ottilia 
czegléd-berczeli munkaképt. áll. el. isk. tanító-
nőnek évi 900 K-t ; Burián János záturesai ág. 
hitv. ev. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
760 K-t ; Jaskovics Julia klopodiai áll. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 1300 K - t ; 
Tompa Menyhért munkácsi munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 980 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Míhalovics Lajos szepezdi nyugalm. r. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Horváth Jozefának 
évi 363 K-t és Zsigmond nevű kisk. árvájának 
60 K 50 f-t ; néh. Bódy György kishegyesi 
nyugalm. r. kath. el. isk. tanító özv., szül. Berecz 
Máriának évi 620 K-t; néh. Szilvási János 
nagybecskereki nyugalm. áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Benkó Jozefának évi 660 K-t; néh. 
Székely Endre nyugd. felsőregmeczi ev. ref. 
tanító özv., szül. Bató Mária Stefániának évi 
300 K-t ; néh. Kovalik Nándor kubachi r. kath. 
volt tanító özv., szül. Sztrmeny Herminának 
évi 423 K-t és Aladár nevű kisk. árvájának 
70 K 50 f-t, mindössze 493 K 50 f-t; néh. 
Szopóczy Zsigmond czékuti nyugdíjazva volt 
ág. h. ev. tanító özv., szül. Kocsi Máriának 
évi 300 K-t; néh. Maximovizs Miklós moholi 
g. kel. szerb el. isk. tanító özv., szül. Czveits 
Teréziának évi 760 K 80 f - t ; néh. Slappinger 
József szolnoki r. kath. el. isk. volt tanító 
özv., szül. Wárlám Rózának évi 600 K-t és 
Sarolta nevű kisk. árvájának 100 K-t, mind-
össze 700 K- t ; néh. Bartal Mór nagymegyeri 
volt r. kath. tanító özv., szül. Mészáros Juszti-
nák évi 385 K-t, Móric, Mária, Ferenc, Béla, 
Károly, Kálmán és László nevű kisk. árváinak 
együtt szintén 385 K-t, mindössze 770 K-t ; 
néh. Szakács Miklós kendilónai nyugalm. ev. 
ref. tanító özv., szül. Incze Karolinának évi 
J 0 0 K-t 

» D ^ C f e 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. L. Aninósza. Ifjúsági könyvtár meg-

szerzése dolgában tessék az Athenaeum könyv-
kiadóhivatalához fordulni ; onnét megkapja a 
szükséges fölvilágosításokat. — H. P. Hegy-
falu. A szülék magánúton is taníttathatják 
gyermekeiket, csakhogy nyilvános iskolákban kell 
az ilyen magántanulóknak vizsgálatot tenniök. — 
P. A. H -szeg. Nincs kizárva a lehetőség, hogy 
valaki az orsz. nyugdíjintézeten kívül más hely-
ről is kapjon nyugdíjat, ha egyszer a fönnálló 
szerződés vagy jogszabály részére biztosította. — 
S. I). Nem ismerünk olyan rendeletet. — S. F. 
Beregszász. I f j . leányegyesület van Kispesten.— 
S. Simon. So. A tanító nem tartozik községi 
adót fizetni. Az adófelügyelőséghez forduljon 
panaszával. — B. László Z. 1. Más felekezeti 
tanulóktól akkor szedhet tanítási díjat, ha erre 
az iskolaszék önt följogosítja. 2. A rendes 
népiskolai tanító a saját hitfelekezetbeli vallás-
oktatást is tartozik elvállalni, a megszabott 
heti óraszám keretében. 3. Az egy tanteremben 
tanító osztályok számát a szabályszerű térfogat 
tekintetbe vételével az isk.-szék állapítja meg. — 
U. F. Iskolásgyermekekkel előadható színdara-
bokat kaphat bármely könyvkereskedésben. — 
Milus. A felekezeti képző-intézetben nyert 
oklevél alapján is lehet folyamodni állami 
iskolához, ha a képesítő oklevél a törvény-
nek és a miniszteri rendeleteknek megfelel. — 
H. I. Török-K. Ha a községben csak iparos-
tanonc-iskola vagy csak gazdasági ismétlő van, 
a 13, 14, 15 éves tanulók mind abba kötelesek 
járni. A15 éven fölüliek már nem tankötelesek. — 
A. L. T. Az 1903 : XXVI. t.-c. végrehajtá-
sára vonatkozó utasítás értelmében a kész-
pénzfizetést havonként vagy évnegyedenként, 
de mindig előlegesen kell kiszolgáltatni. — 
K. M. F. A br. Sina Simon alapítványt a 
közokt. min. kezeli ; kérvényt egy-egy alapít-
ványi hely elnyeréseért a közokt. min.-hoz kell 
a kir. tanfelügyelőség útján beterjeszteni, ha 
pályázatot hirdetnek erre az állásra. — 
K. K. M. Korpótléka, illetve korpótléktérítménye 
ügyében a kir. tanf.-ség fölterjesztéssel élt, mely 
most került tárgyalásra 3484/905. sz. alatt. — 
G. M. A. Csak a közoktatásügyi miniszter ad-
hatna arra nézve kedvezményt, hogy amerikai 
működése alat t töltött idejét a nyugdíjintézetbe 
beszámítsák. Másik kérdését illetőleg, tagja 
lehet az Országos Nyugdíjintézetnek, ha vég-
legesen rendes' tanítói állást tölt be. — 
P. Gyula G. Az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézet 
kötelékébe tartozó i&kolák vagy mindennapi köte-
les tanítványai után még akkor is kell szedni a 
30 f járulékot, ha az akkor ott levő tmító nem 
tagja az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézetnek. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítók áldozatkészségei A Maros-

Tordamegyei Alt. Tanítóegyesület tagjai gyű-
lési napidíjaikat egy Marosvásárhelyt létesí-
tendő internátus javára ajánlották föl ; a léte-
sítendő internátusba az egyesület vidéki tagjai-
nak közép- és polgári iskolát látogató gyer-
mekei fognak fölvétetni. A tanítóegyesület 
tagjainak áldozatkészségükért a közoktatás-
ügyi miniszter elismerését fejezte ki. 

— Jókai - szobor. A Berzeviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által a 
Jókai - szobor és síremlék létesítése ügyében 
legutóbb összehívott szükebbkörű értekezlet 
abban állapodott meg, hogy fölhívás intéztes-
sék a közönséghez, az emlékművek költségei-
hez leendő kozzájárulás érdekében. A fölhívás 
— mit a magyar társadalom előkelőségei 
közül ötvenen írtak alá s amely a napokban 
küldetik szét — így hangzik: „Nemzeti emlé-
ket Jókainak ! A magyar nemzettől síremléket 
és szobrot kérünk Jókai Mórnak. Jókai pályája 
nemzetünk szellemi életének legnagyobb emlé-
kei közé tartozik. Ç nemzet lelkét félszázad-
nál hosszabb ideig tartotta egybefoglalva a 
művészet varázsában és a hazaszeretet lelke-
sedésében. Egyek voltak benne s általa kicsi-
nyek és nagyok, százezrek és százezrek, mind-
nyájan, kiknek kedves a magyar szó és drága 
a magyar érzés. Az irodalmi emlék, melyet 
lángelméje alkotott, mindnyájunk gyönyörű-
sége, ereje és dicsekedése. Nemzeti életünk 
körében művészi, erkölcsi és hazafiúi fejlődé-
sünknek egyik leggazdagabb forrása ; határain-
kon túl a magyar szellemnek messze ragyogó 
diadaljele. Nemzeti kötelességünknek érezzük, 
hogy nagy pályájának emlékét hozzá és magunk-
hoz méltó műalkotásokkal is megörökítsük. 
Ha valakit, úgy őt bizonyára megilleti a 
tisztesség, hogy a nemzeti hála rakjon köveket 
pihenőhelye í'ölé s állítsa ércalakját a jövő 
nemzedékek szeme elé. E kötelességünknek 
mély és komoly érzésében nem zavarhat meg 
semmi bennünket. Csak az az igazi erkölcsi 
érzés, mely minden viszonyok között tisztán 
képes fölismerni és híven követni a köteles-
ség szavát. Amily bizonyosak vagyunk abban, 
hogy e fölhívásunkkal a nemzeti kötelesség 
szavát hangoztatjuk: épp oly bizonyosan várjak 
szavunk visszhangját. E nemzeti hálára hivat-
kozunk, mikor emléket kérünk Jókai Mór 
hamvai fölé s neki, kiben az ország szíve 
dobogott, szobrot az ország szívében. Az 
adományok — akár közvetlenül, akár vala-
mely hirlap közvetítésével — a Magyar Álta-
lános Takarékpénztár részvény társasághoz (Buda-

pest, V., József-tér 14.) küldendők, mely inté-
zet a befolyó összegek költségmentes kezelésére 
és megfelelő gyümölcsöztetésére hazafias készség-
gel vállalkozott. A begyűlendő pénz fölhasználása 
módozatainak megállapítása céljából annak ide-
jén országos bizottságot fogunk alakítani. Eset-
leges fölvilágosításokat a vallás- és közoktatási 
minisztérium elnöki hivatala nyújt". 

— Egy érdemes tanító. Marina István, 
a magyar tanítóságnak érdemekben megőszült 
nesztora vonul vissza 44 évi fáradhatatlan 
munkálkodás után az iskolától. Máramaros 
vármegye Felsőróna községében működött 44 
évig, maradandó nyomokat hagyva maga után. 
Kitartó szorgalma, a gyermekek iránti nagy 
szeretete, hivatásáért lelkesedni tudó szíve 
vonzották az iskola szentelt falai közé, hol 
példás szeretettel s nagy szakismerettel taní-
totta és nevelte a gyermekeket épp úgy, mint 
a felnőtteket. Fáradhatatlan volt a munkában 
s csak hivatásának élt. Valóságos atyja volt 
a népnek. Ott volt ő mindenütt, ahol vigaszra 
és tanácsra volt szükség. Azok a gyümölcsö-
sök, melyek ezelőtt értékte'en, kopár területek 
voltak, mind az ő érdemei s a nép, mely meg-
tanulta a gyümölcsfa nemesítését és ápolását, 
a gyümölcs kezelését és értékesítését, jelen-
tékeny jövedelemhez jutott s nehéz megélhetési 
viszonyai tetemesen javultak. A jövőbe vetett 
erős bizalma által 120 f r t csekély kezdőfize-
téséért soha panasz nem jött ajakára. Megelé-
gedett volt s csak így tudott nemes hivatásá-
nak megfelelni. Nem kereste soha a nagyok 
dicsérő szavait, félrevonult mindig a kitünteté-
sek elől. Iskoláját meglátogatta Trefort Ágoston 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, ki egy 
óránál tovább időzött a tisztán ruthén ajkú 
gyermekek között, kiknek magyar feleleteiben 
gyönyörködött. Ekkor 80 f r t jutalmat kapott. 
Kartársai tiszteletét a legnagyobb mértékben 
bírja s már 1870-től a máramarosszigeti espe-
resi kerület tanítói járáskörének elnöke. Tanít-
ványai, kik között van járásbíró, tanító, jegyző, 
pap, patikus, katonatiszt, erdész stb., értékes 
ajándékot vettek öreg tanítójuknak, bizonyíté-
kául szeretetüknek, mellyel elhalmozzák a nyuga-
lomba vonuló mestert. Adja az ég, hogy jól 
megérdemelt nyugdíját még sokáig élvezhesse 
s adjon a magyar tanügynek hozzá hasonló, 
lelkes munkásokat. 
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— A Magyar Tanítók Orsz. Bizottságának 
igazgatótanácsa f. hó 2-án Somlyay József elnök-
lete alatt ülést tartott,melyre a vidéki tagok közül 
is sokan jelentek meg. Az indítványok során, 
az elnökség javaslatára, elhatározta az igazgató-
tanács, hogy Lakits Vendelnek emelendő sír-
emlékre az összes orsz. jellegű tanítóegyesületek 
és a budapesti tanítótestületek bevonásával 
országos gyűjtést rendez. A fölhívást annak ide-
jében lapunkban közzé fogjuk tenni. Hosszabb 
vita után elhatározták, hogy március végéig 
népiskolai törvénytervezetet készítenek, melyre 
6 tagú bizottságot küldöttek ki. Megállapítot-
ták az augusztusi nagygyűlés tárgysorozatát 
is, melyet közelebb közölni fogunk. Egy vidéki 
egyesület abbeli kérelmét, hogy a tanítók fiai 
akkor is részesíthessenek tandíjmentességben, 
ha elégséges bizonyítványuk van : támogatni 
fogják a kormánynál. Több kisebb ügy elinté-
zése után az ülés véget ért. 

— Az Eötvös-alap február 2-iki közgyű-
lése után az alap fővárosi és vidéki tagjai 
közül vagy 30-an társas-vacsorára gyűltek össze 
Förster alkotmány-utcai vendéglőjének egy kü-
lön helyiségében dr. Márki Sándor egyetemi 
tanár tiszteletére. A társas-vacsorán több fel-
köszöntőben ünnepelték dr. Márki Sándor 
tanárt, aki viszont a tanítóság „hatalmas 
intézményének" : az Eötvös-alapnak még na-
gyobb virágzására ürítette poharát. Felköszön-
tőket mondtak még Péterfy Sándorra, az 
Eötvös-alap vezetőségére, a Tanítók llázai 
gondnokaira, a Kolozsmegyei Tanítótestületre 
stb. A társas-vacsorán kedves baráti hang ural-
kodott. 

— A Magyar Pestalozzi-Társaság dr. 
Havas Gyula elnöklete alatt f. hó 1-én láto-
gatott ülést ta r to t t a Tanítók Házában. Az 
elnöknek Lakits Vendelről és Zirzen Jankáról 
való kegyeletes megemlékezése után Láng 
Mihály pápai tanítóképző-intézeti igazgató a 
magyar néptanítói jellemek neveléséről érteke-
zett. Szerinte a tanítóképző-ifjúság eszmény-
képe a tanári testület közszel'.eme legyen. 
Amely tanítóképző tanártestületének közszel-
lemét az emberszeretet erejével élő fajszeretet 
hatja á t : az beválik az i f júság ideáljának. Az 
ifjúságot rá kell vezetni, rá kell szoktatni az 
ideál megkedvelésére és sajátságainak megfigye-
lésére és követésére. Az eszménykép megked-
veltetésének legelső módja a helyesen értelme-
zett emberszeretet gyakorlása és gyakorol-
tatása. Utána Havas Gabriella tartotta szék-
foglalóját az önuralom nagy erényének nevelési 
módozatairól. 

— Tanítók névmagyarosítása. Az 1905. 
év január havában belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították nevü-
ke t : 1. Wittmann (Vitman) Zoltán kapuvári 
el. isk. tanító „ Vadász "-ra. 2. Muszily Mihály 
nyőgéri róm. kath. kántortanító „ Mészáros " -ra. 
3. Müller Imre mórágyi néptanító „Molnár"-vu. 
4. Szubu György mikalakai tanító „Szabó" - ra. 
5. Gász József néptanító, kurdi lakos, „Gyom-
laiu-ra. (T. S.) 

— Rövid hírek. Az Eötvös-alap javára a 
Bátaszéki közs. iskolai tantestület f. évi febr. 
hó 15.-én jótékonycélú zártkörű Kalikó-bált 
rendez. — Pályatételek. A „ Szebenmegyei Tanító-
testület" választmánya a következő pályatételek 
kidolgozására hirdet pályázatot: 1. „A vers-
tanítás célja, anyaga és módszere a nemzetiségi 
vidéken levő magyar tannyelvű népiskolában." 
2. „A szépérzék fejlesztése a népiskolában." 3. 
„A beszéd- és értelem gyakorlattanításnak célja, 
anyaga és módszere, különös tekintettel a 
nemzetiségi vidéken levő magyar tannyelvű 
népiskolára." Mind a három tétel jutalma 
egyenként 53 K 33 fill. Az idegen kézzel 
írott s jeligés levéllel ellátott pályamunkák a 
tanítótestület elnökségéhez, Nagyszebenbe kül-
dendők. A pályaművek beküldési határideje 
1905. évi szeptember 1-je. A pályázatban a 
„Szebenmegyei Tanítótestület" tagjai vehetnek 
részt. 

— Halálozás. Vajda f y Gusztávné, szül. 
Mik Janka, Vajdafy Gusztáv főv. igazg.-tanító 
neje, élete 65-ik évében végelgyengülésben 
csendesen elszenderült. Áldás emlékére !• 

-: Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők: Tanítók-
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Sehő Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII. ker. Rottenbiller-utca 
66. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: Dallos István, lakása: I. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. — Az Országos Tan-
szermúzeum és Paed. Könyvtár (Ferenc-József Tanítók 
Háza, VIII., Szentkirályi-utca 47.) minden csütörtökön 
és vasárnapon d. e. 9—1 óráig van nyitva s látogatá-
suk díjmentes. 

Tartalom : A föld. Péterffy József. — Egy francia 
folyóirat népiskolai törvényjavaslatunkról. — Eötvös-
emlékünnep. — A tanítói illetmény beszedéséről. 
K. Nagy Sándor. — A mellékfoglalkozások. Ember 
János. — Az egyszeregy. Csöregi János. — El. nép-
iskolai magyarnyelvi föladatok példatára. Gerley 
Szevér. — Külföldi szemle. — Kolozsmegyei Ált. 
Tanítótestület. — Szünóra : Egy régi magyar tanító. 
Péterfy Sándor. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1905. -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 . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
Intézet, t e h á t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e i ránt i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l letékes kir . tanfe lügyelő által l á t t a m o z o t t 
községi e lől járósági b izony í tvánnya l együt t , a „Néptan í tók 
Lap ja" szerkesz tősegéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a m e g y e meg-
jelölésével) és az utolsó pós ta vi lágosan ki í randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m f o g a d u n k el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m inden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i ál tal k i s zámí tha tó h i rde tés i dí j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s a es e g y h a s á b ú sora 1 ko rona . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KElt . , '1ÖRÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Egy indítvány. 
A népoktatás reformjára vonatkozó 

törvényjavaslat sorsáról, mintán gróf 
Tisza István miniszterelnök azt újabb 
beterjesztés reményében tényleg vissza-
vonta, a mai viszonyok közt bizonyo-
sat még nem tudhatunk. Egyet azonban 
a politikai gócponttól messze eső vidé-
ken is hiszünk, sőt mondhatnám : tudunk, 
azt t. i., hogy kerüljön kormányra bár-
mily irányzat, a népoktatás reformja elől 
immár egy kormány sem térhet ki. Dr. 
Berzeviczy Albert ismert javaslata napi-
rendre tűzte a kérdést és így annak 
napirenden kell maradnia, még pedig egy-
szerűen azért, mivel a népoktatásügyi 
régi törvények minden tekintetben meg-
értek a reformra. 

Abban az órában, midőn — távol a 
fővárostól — e sorokat írom, még nem 
tudom: milyen kormány fog megala-
kulni és milyen irányzattal. Azt azon-
ban tudom, hogy jöjjön bármilyen kor-
mány, a fonalat a népoktatásügy kér-
désében ot t kell fölvennie, ahol az a 
Berzeviczy-féle törvényjavaslat ideiglenes 
visszavonásával megszakadt. Hogy aztán 
milyen irányban fog az a fonál tovább-
gombolyíttatni : megmarad-e változat-
lanul a Berzeviczy-féle javaslat, vagy 
pedig radikálisabb irányban módosulást 
nyer-e: azt a jövő fogja megmutatni. 

Csak természetesnek találhatja min-

denki azt, hogy mi, tanítók, kivált a 
nemzeti oktatás szempontjából, a radiká-
lisabb irányban való módosítást óhaj t -
juk, bár e sorok írója még ebben a 
tekintetben sem tar tozot t a Berzeviczy-
féle javaslat ellenzői közé, mert főleg 
mi, i t t a „végeken", nagyon jól tud juk : 
mily nagy akadályokkal kell megküz-
denünk ezen a téren. De ha országtartó 
urak ennél többet tudnak nyújtani : 
annál jobb ! 

A népoktatásügyi törvényjavaslatot 
tehát — sem arkangyali trombitaszóval, 
sem anélkül — nem szabad, de nem is 
lehet sutba dobni s mi, részünkről, me-
legen óhajtjuk, hogy a fölmerült és 
fölmerülendő kívánságok fig3relembe-
vételével majdan oly készséget tapasz-
taljunk, mint tapasztal tunk dr. Berzeviczy 
miniszter úr részéről, aki az eredeti 
tervezet átdolgozása alkalmával a 
tanítóság nem egy kívánságát teljesí-
tet te . 

Nem fűzöm tovább ezt a gondolat-
menetet, mert semmiképen sem vagyok 
hivatva irányjelölésre. Ehelyett egyetlen-
egy kérdéssel, illetőleg a Berzeviczy-féle 
törvényjavaslat egy szakaszával kívánok 
csak foglalkozni. 

Ez a szakasz a 39-ik, mely az iskolai 
ingatlan haszonélvezetének pénzbeli 
egyenértékéről szól. Több kartársam 
óhajtásának adok s talán még többének 
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vélek kifejezést adni, midőn e § módo-
sítását kérem. 

A szóbanforgó § egész terjedelmében 
így hangzik: 

„A tanítói javadalmazás kiegészítő részét 
alkotó iskolai ingatlan haszonélvezetének pénz-
beli egyenértékét — nem értve ide a termé-
szetben nyújtott lakás és házikert haszonélve-
zetét — minden egyes tanítói állomás után 
külön-külön kell megállapítani. 

E megállapítás alapjául — az összes adók 
levonásával — az ugyanazon községben ha-
sonló minőségű ingatlan után elérhető haszon-
bér szolgál ; melyhez hozzá kell adni a községi 
(hitközségi) lakosok által az ingatlan meg-
művelése körül netalán teljesített szolgálmányok 
pénzbeli értékét. 

Lgyancsak községenként az utolsó három év 
(1902—1904.) átlagárai alapján meg kell álla-
pítani a tanító által élvezett terményjárandó-
ságok (életnemüek, fa, jószágtartás stb.) pénz-
beli egyenértékét is." 

A törvényjavaslat t ehá t a megálla-
pítás alapjául a haszonbért fogadja el, 
mint ahogy a nyugdíjtörvény revíziójá-
nak tárgyalása alkalmával a M. Tanítók 
Orsz. Bizottsága is erre az alapra helyez-
kedett, azt javasolván, hogy „a földjöve-
delem megváltási vagy haszonbéri összege 
vétessék díjlevélbe." 

Nyugdíj szempontjából kétségkívül ez 
a mód előnyös, de az államsegéllyel 
való kiegészítést tekintve, tagadhatat la-
nul hátrányos ránk nézve. Emellet t 
még ingadozó és sok kellemetlenkedést elő-
idéző. Vidéki kartársaim, hiszem, telje-
sen megértik: hová célzok. 

Többek nevében kifejezett óhajtásom, 
illetőleg indítványom tehá t az, hogy ne 
a haszonbér vétessék a megállapítás 
alapjául, hanem a kataszteri tiszta jö-
vedelem hétszerese, megtoldva a községi 
(hitközségi) megmunkáltatás pénzbeli 
értékével. 

Azért kér jük mi a kataszteri becs-
érték kétszeresének beszámítását, mer t ez 
a két irányzat középarányosának látszik. 
Méltányos abból a szempontból, hogy 
így államsegélyünk magasabb lesz és 
méltányos abból is, hogy nyugdíjigé-
nyünket nem szállítja le annyira, mint 

leszállítaná a katasztrális becsérték egy-
szeres beszámítása. 

Ha a törvényjavaslat idézett 39. §-át 
ily irányban módosítanák, államsegélyben 
mi — túlnyomó többség — határozot-
tan nyernénk, anélkül, hogy a nyugdíjba 
való beszámítást illetőleg rövidet húz-
nánk. 

Javaslatom megvilágítására idézek 
egy példát, a magamét. 

Nekem van 10 hold földem, ennek 
a törvényjavaslat szerint beszámítható 
haszonbére 200 K, amivel fizetésem 
600 K-ra rúg, vagyis 200 K állam-
segélyben részesülhetek. Nyugdíjösszegem 
800 K. 

Ez az eddigi és a törvényjavaslat 
39. §-ának is megfelelő állapot. 

Ezzel szemben, javaslatom értelmé-
ben, 10 hold földem kataszteri becs-
értéke holdanként 5 K, kétszerese 10 K, 
tíz hold után tehát a beszámítható 
(kétszeres) jövedelem 100 K volna. 
Ezen az alapon ennélfogva van 500 K 
fizetésem, amihez, hogy 800 K legyen, 
300 K fizetéskiegészítő államsegélyt kap-
hatok. Nyugdíjigényem ez esetben is 
800 K. 

Ebből az egy példából is látszik, 
hogy, ha a haszonbér helyett a katasz-
teri becsérték kétszeresét vennék a be-
számítás alapjául, magasabb fizetéskiegészítő 
államsegélyben részesülhetnénk, ami a községi 
és felekezeti tanítóság anyagi helyzetét 
az egész vonalon jelentékenyen megjaví-
taná és biztosabbá tenné. 

Megpróbáltam indítványomat formu-
lázni s a Berzeviczy-ïê\e törvényjavaslat 
idézett 39. §-ának második bekezdése 
helyett a magam részéről, de — ismét-
lem — többek nevében a következő 
szöveget ajánlom: 

„Ezen megállapításnál a földilletmény 
jövedelmének minden más értékelés kizárá-
sával az 1875. évi VII. t.-c. álapján meg-
állapított kataszteri becsérték kétszeres ösz-
szege számítandó: Élihez járul még a föld 
megmunkálására az iskolafönntartó által 
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•nyújtott összeg és ugyanaz által természet-
ien teljesített megmunkáltatásóknak tízéri 
Slag szerint számítandó lidyi értéke." 

Ezt az intézkedést, természetesen, a 
majd revideálandó nyugdíjtörvénybe is föl 
kellene venni. Én úgy hiszem, hogy a 
tanítóság nagy többségénél ez tetszésre 
találna. 

Ajánlom indítványomat szíves figyel-
mébe mindazoknak, akiket illet. 

Eyy vidéki tanító. 

Magyar tanítók a tudomány 
szolgálatában. 

A Magyar Omithológiai Központ (jegye : 
M. O. K.) helyiségeiben Magyarországnak egy 
szép nagy térképe van kifüggesztve, amelyen 
sűrűn egymás mellé tűzött szögfejek igen 
szembetűnően jelölik azokat az állomásokat, 
amelyekről 1898 tavaszán hírt adott a magyar 
néptanítók kara a füsti fecske tavaszi meg-
-érkezéséről. Az ittjáró hazai és külföldi vendé-
gek kíváncsian állanak meg előtte s magya-
rázatunk után a csodálat és elragadtatás hangján 
beszélnek arról a testületről, amely megterem-
tette ezt az óx-iási, az egész világon páratlanul 
i l ló megfigyelési hálózatot. Különösen a kül-
földieknek imponál az a tény, hogy Magyar-
országon tudományos célok szolgálatára annyi 
•ember jelentkezett, felekezetre és nemzetisé-
gekre való tekintet nélkül. Az 1900. évi párisi 
világkiállítás aranyéremmel tüntette ki tér-
képünketÏ, amelyet kegyelettel őrizünk, mint a 
magyar kulturális fejlettség egy beszédes tanu-
já t és gyönyörű emlékét. Tán nem szükséges 
külön kiemelnünk, hogy ez az elismerés első-
sorban a magyar néptanítók karának szól s 
jogos büszkeséggel is vindikálhatja azt ma-
gának. 

Kedves kötelességünknek tar t juk számot adni 
.arról, mit csináltunk, hogyan használtuk föl 
azt az értékes vonulási anyagot, amit a magyar 
néptanítók kara annyi odaadással és buzgó-
sággal gyűjtött a magyar tudomány céljaira. 
Minthogy a földolgozás nagy és hosszadalmas 
munka volt, azért az 1898. évi őszi megfigyelés 
földolgozása csak 1904. év végén jelent meg 
nyomtatásban, amiért is e kötelességünknek 
•csak most tehetünk eleget. 

A megfigyelések megbízhatóságára és pon-
tosságára jellemző fényt vet az a körülmény, 
hogy mind a három földolgozás egyöntetűen és 
egyetértőleg ugyanazokat az eredményeket adta, 
.amelyek ezenfölül még teljesen egyeznek azok-

kal, amiket a M. 0 . K.-nak 10 éves (1894— 
1903), az állaiaerdészeti tisztikar által gyűjtött 
vonulási anyaga nyújtott, tehát minden fönn-
tartás és kétség nélkül fogadhatjuk őket. 

A füsti fecske tavaszi vonulására nézve azt 
eredményezték ezek a megfigyelések, hogy 
korán érkezik déli és alacsony fekvésű terü-
letekre, s megfelelően késik az északi és magas 
fekvésű vidékeken. Ez a viszony oly éles és 
határozott, hogy idővel, egy állomásra vonat-
kozó hosszabb sorozatok alapján, pontos szám-
beli értékkel lehet majd kifejezni az északi 
szélesség és magasság késleltető hatását. A 
vonulás oly szembetűnő törvényszerűséggel megy 
végbe, hogy lefolyását akár szemléltetni is 
lehetne. 

Az őszi vonulás lefolyása teljesen megfelel 
a tavaszinak, csak fordított sorrendben megy 
végbe. A szemléltetés is ugyanazon a módon 
történik. 

A tavaszi és őszi vonulás egybevetése szin-
tén adott egy törvényszerűséget : az érkezés és 
távozás ideje között fönnálló kongruenciát, amely 
azt mondja ki. hogy a fecske arról az állo-
másról, ahová pl. április 1.-én érkezett, szept. 
9.-én, ahová március 31.-én érkezett, szeptem-
ber 10.-én stb. fog elvonulni tömegesen. Mint-
hogy ez a kongruencia csak egy fajnak egy 
évi anyaga alapján bizonyult be eddig, azért 
behatóbb méltatásába még nem bocsátkoz-
hatunk. 

A vizsgálatok során kiderült, hogy a fecske 
az északibb vagy magasabb fekvésű vidékekre 
nem egy akármilyen, hanem egy pontosan, 
szigorúan meghatározott későbbi napon érke-
zik meg ; kitűnt az, hogy egy meghatározott 
hőfokkal, — úgynevezett izothermával — Hcgy-
foky számításai szerint a 9'9° C izothermával 
halad együtt a fecske tavaszi vonulása. Az 
őszi elvonulás hasonlóképen pontosan meghatá-
rozott hőfokhoz igazodik, Hegyfoky szerint 
akkor vonul el a tömeg, ha a napi minimális 
hőfok leszáll a fagypontra. 

Evvel meg van adva a füsti fecskének pon-
tosan meghatározott vonulási törvénye, amely-
nek alapján bizalommal bocsátkozhatunk a 
további következtetésekbe. Az első kérdés, amely 
szinte tolakodóan kínálkozik : miért ilyen a 
füsti fecske vonulása ? A feleletet megadja a 
fecske életmódja és Magyarországban való el-
terjedése. Tisztán rovarokkal táplálkozik és 
hazánk területén mindenütt otthon van, a népes 
fővárosban épen úgy hü kísérője az embernek, 
mint a magányos tanyai iskolában vagy a 
havasok határain levő erdőőri lakban és min-
denütt fészkel. Elvonulása vagy visszaérkezése 
a táplálékául szolgáló rovarok elpusztulásához 
vagy elbúvásához, illetőleg ezek újraébredéséhez 
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igazodik. A rovarélet maga pedig szintén a 
maga táplálékához, többnyire a növény élethez, 
tehát végső elemzésében szintén hőmérséklethez 
igazodik, amely a fecske érkezési idejében szin-
tén délről észak felé, alacsonyan fekvő terü-
letekről magasabbak felé halad, elvonulásakor 
pedig megfordítva. 

Evvel azonban a tünemény még nincs tel-
jesen megmagyarázva, mert csak a visszaérke-
zés menetében nyilvánuló törvényszerűséget 
adtuk meg, arról azonban, hogy egyáltalában 
miért jönnek vissza, miért teszik ki magukat 
évenként kétszer e nagy út veszélyeinek, amely-
ről többnyire erősen megapadt számban érkez-
nek vissza, miért nem maradnak ott a téli 
szálláson, minderről nem mond a magyarázatunk 
semmit. Ez a vonulás a faj fönntartása érde-
kében történik. Hosszas fejtegetések helyett csak 
arra a tényre akarok utalni, hogy a tartóz-
kodási hely, amelyet bizonyos éghajlat, speciá-
lis táplálék stb. jellemeznek, milyen döntő, 
elhatározó befolyással van az ott élő szerve-
zetekre s hogy a tartózkodási hely megváltoz-
tatása rövidebb vagy hosszabb idő alatt maga 
után vonja az illető egyén vagy faj kisebb-
vagy nagyobbmérvü megváltoztatását is. Világos 
dolog, hogy ha a fiatal fecskék lényegesen más 
éghajlat s így tehát lényegesen más táplálékkal 
is növekednének föl, akkor a későbbi generá-
ciók — ha ugyan kibírnák ezt a lényeges vál-
toztatást — bizonyos idő múlva már külön-
böznének a mi füsti fecskéinktől, már nem 
tartoznának ahhoz a madárfajhoz, melyet mi 
füsti fecske néven ismerünk. A fa j fönntartása 
érdekében tehát olyan viszonyok között, olyan 
táplálékkal kell a fiait fölnevelnie, amilyenek 
között és amilyennel ő maga is fölnőtt. Ezeket 
a föltételeket csak a szülőföldjén találja meg 
s ezért kénytelen ide visszatérni, vagyis vonulni. 
Ez magyarázza meg azt a tényt is, hogy min-
den madár visszatér a szülőföldjére, a szerve-
zetének legjobban megfelelő helyre. 

Tehát úgy az őszi, mint a tavaszi vonulás 
egy célt szolgál, t. i. a fa j fönntartását : ősszel 
a i'ajfönntartó elemek elvonulnak, menekülnek 
a pusztulás elől, tavasszal visszatérnek a szülő-
földre s ezen, a szervezetüknek legjobban meg-
felelő helyen nevelik föl a következő fajfönn-
tartó generációt. 

A madárvonulás nagyszerű tüneményében is 
még annyi kérdés vár megoldásra, hogy belát-
hatatlan még az a tér, amely kutatásra csábít. 
Tekintsük" csak azt a millió és milló vonuló 
madarat, amely egy mozgalmas tavaszi éjszaká-
ban mint óriási hullám hömpölyög el fölöttünk, 
a sötétség dacára is biztosan, föltartóztathatat-
lanul haza, a szülőföldre. Gyönyörködve hall-
gatjuk egymást hívó szavukat, a lármás vetési 

ludak trécselését, a csankók mélabús füttyét,, 
a szürke gémek mély, kísértetiesen hangzó „kra" 
hangját, a szélkiáltónak magával ragadó, lázba 
ejtő, érces csengésű fönséges szólamát. De 
minden gyönyörködés mellett is föltűnnek a 
kérdések : honnan jönnek, merre mennek, mely 
csodálatos erő vezeti őket a vak éjszakában 
egyenesen haza ? Nem szabadulhatunk attól a 
tudattól, hogy még e bonyolult, látszólag min-
den rend nélkül lefolyó tüneményben is csak 
megoldásra váró természeti törvények működ-
nek, mikor tudjuk azt, hogy ilyen tömeges 
vonulás csak akkor indul meg, lia tőlünk nyu-
gatra vagy északnyugatra nagy légnyomási 
depressziók uralkodnak. Szóval, a kérdés meg-
oldható s hogy eddig még nem vagyunk mesz-
szebbre, annak az az oka, hogy sokáig el volt 
hanyagolva, rendesen igen röviden végeztek 
vele s a behatóbb tárgyalást boldogabb időkre 
halasztották. Nálunk csak 1894 óta folyik a 
rendszeres megfigyelés, amióta Herman Ottó 
megindította azt. Az államerdészeti tisztikar a 
legnagyobb odaadással és buzgósággal gyűjtötte 
és gyűjti most is a kutatás alapját képező 
vonulási adatokat, de természetesen csak ott, 
ahol van kincstári erdő ; ahol nincs, vagy csak 
kevés, mint nevezetesen a nagy és kis alföld 
egész terjedelmében, ott a megfigyelések száma 
is elenyészően csekély a többi vidékekhez képest. 
Természetes, hogy mindez a behatóbb kutatás 
rovására történik. Reméljük, hogy e nagyon 
érzékenyen jelentkező hiányon segíteni fog a. 

Kérelem a magyar néptanítók karához. 
Tisztelettel és bizalommal fordulunk a ma-

gyar néptanítók karához azzal a kérelemmel, 
hogy mindenki, akinek a körülményei meg-
engedik s aki hajlamot és kedvet érez magá-
ban, figyelje meg az alább fölsorolt madárfajok 
vonulását és küldje be a gyűjtött adatokat 
intézetünkhöz, hogy fölhasználhassuk azokat. 
Kérjük erre különösen a két alföld tanítóit, de 
természetesen szívesen üdvözlünk mindenkit, 
aki a magyar tudomány szolgálatába óhajt 
lépni. Az is csak természetes, hogy nem szük-
séges kizárólagosan az ajánlott fajokra kiter-
jedni, a beküldött jelentés annál becsesebb, 
mennél több fajra vonatkozik. Az alábbi fajo-
kat csak azért ajánljuk elsősorban, hogy meg-
figyelőink túlterhelése nélkül egyöntetű anyagot 
nyerjünk, mert értékes ugyan minden meg-
figyelés, de mégis csak eredményesebb a munka, 
ha mindenki ugyanazt figyeli, mintha mindenki 
mást figyelne meg. 

A megfigyelésre vállalkozók úgy fogjanak 
hozzá, hogy huzamosabb időn át évről évre 
küldjenek megfigyeléseket, mert a behatóbb 
kutatás csakis a hosszabb, lehetőleg meg nem 
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szakított sorozattal bíró állomások alapján 
végezhető, mint aminő pl. Ghymes (Nyitra m.), 
ahol Forgách Károly gróf 1873-tól 1904-ig 
figyelte meg évről évre körülbelül 15 madár-
fajnak az érkezését. 

A beérkező adatokat intézetünk a megfigyelő 
neve alatt publikálja s mindenkinek megküldi 
köszönete szerény jeléül azt a közleményt, 
amelyben adatai megjelentek. 

Ha valaki már eddig is gyűjtött volna ilyen 
adatokat, vagy máshonnan volnának kezében 
ilynemű följegyzések, az szíveskedjék azokat 
hozzánk beküldeni. 

A jelentéseket kérjük a következő címre : 
Herman Ottó, a M. O. K. főnöke, Budapest, 
VIII., József-körűt 65., I. em. 

A megfigyelésre elsősorban ajánlott fajok 
a következők : 

1. Füsti fecske (Hirundo rustica). Megfigye-
lendő az első érkezés és esetleg a fészekhez 
való érkezés. 

2. Fehér gólya (Ciconia ciconia). Kétségtelen, 
hogy valamennyi fa j között ennek a fölvonu-
lása a legérdekesebb. Brassó, Háromszék és 
Csík megyékben már március elején indul meg 
a vonulás, az Alföldet március második felében 
szállja meg, míg a Dunántúlra csak áprilisban 
jut s legkésőbben jelenik meg a magyar tenger-
parti vidékeken. Bizonyos eddigelé már az, hogy 
e sajátságos fölvonulás oka abban van, hogy 
a gólya nem fészkel hazánk minden vidékén, 
mint pl. a fecske, hanem sok helyen csak át-
vonulóként lép föl. Természetes, hogy az át-
vonuló madár nem igazodik annak a területnek 
az éghajlati és egyéb viszonyaihoz, amely fölött 
esak átvonul, hanem aszerint, amelyen fészkel. 
A gólyavonulás megfigyelésénél tehát a követ-
kező kérdésekre kell megfelelni : 

Fészkel-e és mikor érkezett a fészekhez ? 
Átvonuló-e és mely napokon, mily számban 
•és irányban vonult á t ? Gyakori fészkelő-e? 
Rendes átvonuló-e vagy ritka ? 

A fészkelési és átvonulási adatok szigorú 
különválasztása azért szükséges, mert a meg-
telepedés és átvonulás két egymástól nagyon 
különböző folyamat s ha összekeverjük ezt a 
kétféle adatot, akkor nem nyerünk tiszta képet 
sem az egyikről, sem a másikról. 

3. Kakuk (Cuculus canorus). Első kakukszó. 
Sajátságos a fölvonulásban az, hogy Erdély 
mindig korábbi, mint az Alföld. 

4. Fehér barázdabillegető (Motacilla alba). 
5. Erdei szalonka (Scolopax rusticola). Föl-

vonulását ismét az jellemzi, hogy szokatlanul 
korán érkeznek mindig a nyugati vidékekre. 
Mindkettőnél az első megjelenést kell meg-
figyelni. 

6. Mezei pacsirta (Alaud arvensis). Első 
megjelenés. 

7. Szürke gém (Ardea cinerea). Első meg-
jelenés. 

8. Házi- vagy molnárfecske (Chelidonaria 
urbica). Első megjelenés. 

9. Kék galamb (Columba oenas). Első meg-
jelenés. 

10. Fürj (Coturnix coturnix). Pitypalatyszó. 
11. Haris (Crex crex). Megszólalás. 
12. Dani (Grus grus). Vonulása hasonlít a 

fehér gólyáéhoz s azért az első megjelenésen 
kívül a többi átvonulások és a vonulási irány 
följegyzése is kívánatos. 

13. Fülemile (Luscinia luscinia). Első ének. 
14. Sárga rigó (Oriolus oriolus). Első meg-

szólalás. 
15. Seregély (Sturnus vulgaris). Első meg-

jelenés. 
16. Vadgerle (Turtur turtur). Első megjele-

nés vagy megszólalás. 
17. Búbosbanka (Upupa epops). Első meg-

jelenés vagy megszólalás. 
18. Bíbic (Vanellus vanellus). Első meg-

jelenés. 
Az őszi vonulás megfigyelésénél párhuza-

mosság kedvéért ugyanezeknek a fajoknak az 
utolsó mutatkozása figyelendő meg. 

Fölvilágosítást vagy útbaigazítást bármikor 
szívesen adunk a hozzánk fordulóknak. 

* 

A M. O. K. 10 éves működésének eddig 
megvan az a nagy eredménye, hogy Magyar-
ország vonulási viszonyai vannak legjobban 
föltárva ; köszönhetjük pedig ezt nem annyira 
a saját munkánknak, mint inkább annak, hogy 
úgy az államerdészeti tisztikar, mint a magyar 
néptanítói kar odaadással és lelkesedéssel támo-
gatott bennünket az ismeretért folytatott küz-
delmünkben. Csakhogy eddigelé csak a kezdet 
nehézségeit gyűrtük le, az igazi eredményes 
munka csak most következik, mikor a 10 év 
során szerzett tapasztalatokkal fölfegyverkezve 
küzdhetünk tovább. Bizton reméljük, hogy 
minél többen lesznek azok, akik a magyar 
tudomány szolgálatára jelentkezni fognak. 

(Budapest.) Schenk Jakab, 
a M. 0. K. asszisztense, 

Az „Egyszeregy". 
(Hozzászólás.) 

Az egyszeregy „bevágatása" nem tanítómunka, 
habár végeredményében szükséges, akármilyen 
lélektani és logikai igazságokon alapuljon is 
az egyes tételek fölfogatása. Azonban ez utóbbi 
az első és fontosabb föladat, mert amazt nem-
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csak megkönnyíti, hanem meg is szilárdítja s 
a tanítás eredményét maradandóvá teszi. Tehát 
Schön J. és . . . i. cikkei alapján ahhoz akarok 
hozzászólni, miként történjék az egyszeregynek 
gondolkodva való fölfogatása és megszilárdítása. 

Schőn J. cikkére vonatkozólag teljesen egyet-
értek . . . i nézeteivel. De viszont — nézetem 
szerint — ennek eljárása is egyoldalú és hiányos, 
bár amit elmond, föltétlenül megáll s az egy-
szeregy tanításának „egyik" helyes alapja. 

Az asszociációk fontossága az egyszeregy 
tanításánál sem kisebb, mint lelki világunknak, 
a tudatnak akármely tartalmi részénél. Asszo-
ciáció a tudat kifejlődésének egyik föltétele s 
a tudat másik tényezőjének : a reprodukciónak 
segítője és támogatója. Tehát az egyszeregy 
tanításában is minél többoldalú és benső, tar-
talmi asszociációra kell törekednünk. Az asszo-
ciációk megalkotásában pedig rendet és foko-
zatot kell tartanunk. 

Minő kapcsolatokat létesíthetünk az egy-
szeregy tanításában és miféle eljárással, annak 
illusztrálására közlöm röviden „saját" rend-
szeremet. Nyugodt lélekkel nevezhetem a 
magaménak, mert sehol sem olvastam, senkitől 
sem láttam. Lassan fejlődött, hosszú évek 
tapasztalata és gondolkodása érlelte. Talán 
érdemes a megismerésre s akkor kívánom, 
hogy minél „többek" rendszere legyen. 

Magyarázatul még megjegyzem, hogy az 
egyszeregy összes tételeinek fölfogatása és 
a közelebbi tételek összekapcsolása a II. osz-
tályban történik, az I . osztályban tanultak 
ismétlésével ; a messzebb eső tételek asszociá-
lása azonban a III. osztályra marad. Eljá-
rásom mellett — osztatlan iskolát vezetek 
— a IV. osztályban soha sincs fönnakadás az 
egyszeregy miatt. 

I. Fölfogatás és asszociálás a II. osztályban. 
1. A szorzótábla összeállítása hozzáadással. 
a) 1 X 1, 2 X 1, 3 X 1, 4 X 1 stb. = l - f 1 

+ 1 + 1 stb. 1 X 2 , 2 X .2, 3 X 2 , 4 X 2 
stb. = 2 + 2 + 2 + 2 stb. És így tovább, a 
3, 4 . . . 10 szorzatainak kifejtése és össze-
hasonlítása ugyanezen számok összeadás folytán 
keletkezett számsoraival. 

b) Az a) alatti anyaggal párhuzamosan. 
1 X 1, 1 X 2, 1 X 3, 1 X 4 stb. = 1 + 1 + 
1 + 1 stb. 2 X 1 , 2 X 2 , 2 X 3 , 2 X 4 stb.= 
2 + 2 + 2 + 2 stb. így tovább, a 3, 4 . . . 
10-zel való szorzatok kifejtése és egybevetése, 
a megfelelő számsorokkal. 

2. Összekapcsolás, társítás. Hogyan szárma-
zik az egyszeregy bármely tétele a közvetlenül 
megelőző tételből? 

a) Az 1. a) pont alapján : 4 X 2 = 3 X 2 
+ 1 X 2 ; 4 X 5 = 3 X 5 + 1 X 5 ; 6 X 7 = 
5 X 7 + 1 X 7 stb. 

b) Az 1. b) pont alapján: 3 X 2 = 3 X 1 
+ 3 X 1 ; 4 X 6 = 4 X 5 + 4 X 1 ; 7 X 4 = 
7 X 3 + 7 X 1 . 

Kezdetben, természetesen, szemléltetés kíván-
tatik a társító eljárásnál is, de rövid idő 
múlva tisztán gondolkodás útján is remekül 
következtetnek apró emberkéink. Példa : a 
6 X 8 származtatása a j 5 X 8 , b) 6 X 7-ből. 

a) 5 X 8 + 1 X 8 = 6 X 8 . 5 X 8 = 40, 
1 X 8 = 8, tehát : 6 X 8 = 48. 

b) 7 + 1 = 8. 6 X 7 + 6 X 1 = 6 X 8 , 6 X 
7 = 42 + 6 X 1 = 6, tehát : 6 X 8 = 48. 

3. A szorzótábla összeállítása kivonással. Ez. 
az 1. a) és b) alatt ismertetett eljárás meg-
fordítása. 

a) Kiindulás a 10-szeresből. 10 X 1, 9 X 
1 , 8 X 1 , 7 X 1 stb. = 10 — 1, — 1, — 1 stb. 
10 X 6, 9 X 6 ; 8 X 6 , 7 X 6 stb. = 6 0 — 6. 
— 6 — 6 stb. 

b) Kiindulás a 10 többszöröséből. 2 X 10, 2 
X9, 2 X 8, 2 X 7 stb. = 20 — 2,— 2,— 2 stb. 
8X10, 8 X 9 , 8 X 8 , 8 X 7 stb. = 80 — 8 — 
8 — 8 stb. 

Az összehasonlítások eredménye : Bármely 
számot vagy bármely számmal szorozzunk 10-
től visszafelé haladva, az egyszeregy tételei 
megegyeznek az ugyanazon számmal való 
kivonás számsorával, annak 10-szereséii kezdve. 
A tanulók azonban ezen szabályt nem általá-
nosítják, legalább szavakba foglalva nem formu-
lázzák. Ok csak adott tételeken tartoznak az. 
eredményt fölismerni s megállapítani. 

4. Összekapcsolás, társítás. Hogyan származ-
tatható az egyszeregynek bármely tétele a. 
közvetlenül utána következő tételből? 

aj 8 X 3 = 9 X 3 - 1 X 3 , 6 X 5 = 7 X 
5 1 X 5 stb. 

b) 6 X 8 = 6 X 9 - 6 X 1 , 8 X 4 = 8 X 5 -
— 8 X 1 stb. S ha kezdetben a szemléltetés-
ről meg nem feledkezünk, pár óra után a 
legnagyobb gyönyörűséggel hallhatjuk az ilyen 
levezetéseket: 5X 7 6 X 7-ből úgy lesz 5 X 7.. 
hogy elveszünk belőle 1 X 7-et ; 6 X 7 - 42, 
1 X 7 = 7, 42 — 7 = 35, tehát 5 X 7 = 35. 
(4. a) szerint.) Vagy pedig: 5 X 8-ból. 8-ból 
úgy lesz 7, ha elveszünk belőle 1-et, 5 X 
8-ból úgy lesz 5 X 7 , ha elveszünk belőle 
5 X 1-et ; 5 X 8 = 40, 5 X 1 = 5, tehát : 5 X 
7 =35. 

5. A társítások összefoglalása. Az egyszer-
egy bármely tétele úgy az előtte álló, vala-
mint az utána következő tételből leszármaz-
tatható. Mivel azonban az egyszeregy minden 
tétele két tényezőből áll s azok mindegyikét 
lehet eggyel növelni vagy fogyasztani : az egy-
szeregy minden tételének — az 1 és a 10 
szorzatai kivételével, melyek úgyis legköny-
nyebben és legállandóbban megragadnak az 
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emlékezetben s így alap- vagy sarktételeknek 
tekinthetők — 4 közvetlenül szomszédos tétele 
van, melyekből az egyszerű hozzáadással vagy 
kivonással kifejthető. Pl. a 6 X 9 szomszédai: 
5 X 9, 7 X 9, 6 X 8, 6 X 10. S a tanuló, ha 
az adott tétel nem jutna eszébe, a négy szom-
szédos tétel akármelyikéből ráeszmélhet. Ugyanis 
a 2. a) pont szerint : 5 X 9 + 1 X 9 = 6 
X 9 ; a 4. a) pont szerint 7 X 9 — 1 X 9 = 
6 X 9 ; a 2. b) szerint 6 X 8 + 6 X 1 = 6 X 9 ; 
végül a 4. b) szerint 6 X 10 — 6 X 1 = 6 X 9 . 

II. Az asszociációk kiterjesztése a III. osz-
tályban. 

1. Az egyszeregy tételeinek összekapcsolása 
bármelyik tétellel, amelynek szorzandója az 
adott tétel szorzandójával megegyezik. 

a) Összeadással: 7 = 1 + 6 , 2 + 5, 3 + 4 . 
7 X = 1 X + 6 X , 2 X + 5 X , 3 X + 4 X . 
7 X 3 = 1 X 3 + 6 X 3 , 2 X 3 + 5 X 3 , 3 X 
3 + 4 X 3 . 

b) Kivonással : 7 = 10 — 3, 9 — 2, 8 — 1. 
7 X = 10 X — 3 X , 9 X — 2 X , 8 X — I X -
7 X 6 = 10 X 6 — 3 X 6 , 9 X 6 — 2 X 6 , 8 X 
6 - 1 X 6 . 

2. Az egyszeregy tételeinek összekapcsolása 
bármelyik tétellel, melynek szorzója az adott 
tétel szorzójával megegyezik. 

a) Összeadással : 6 = 1 + 5, 2 + 4 , 3 + 3, 
t ehá t : 8 X 6 = 8 X 1 + 8 X 5 , 8 X . 2 + 8 X 
4, 8 X 3 - 1 - 8 X 3 . 

b) Kivonással: 6 = 10 — 4, 9 — 3, 8 — 2, 
7 — 1, tehát : 9 X 6 = 9 X 1 0 — 9 X 4 , 9 X 9 
— 9 X 3, 9 X 8 - 9 X 2, 9 X 7 — 9 X 1. 

3. Az egyszeregy tételeinek szorzása és osz-
tása. 

a ) 2 X 4 + 2 X 4 + 2 X 4 = 3-szor 2 X 4 = 
6 X 4 . 

b) 8 X 3 + 8 X 3 + 8 X 3 = 8 X 3-szor 3 = 
8 X 9 . 

c) 6 : 2 = 3, 9 X 6 : 2 = 9 X 3 . 
d) 8 : 2 = 4, 8 X 5 : 2 = 2 X 5. 
A II. 1., 2., 3. alattiak eredményének össze-

foglalása : Az egyszeregy bármely adott téte-
lét kiszámíthatjuk mindazon tételekből, melyek-
nek szorzója ós szorzandója (egyik száma, 
tényezője) az adott tétel szorzójával vagy 
szorzandójával (egyik számával, tényezőjével) 
megegyezik. A kiszámítás összeadás vagy 
kivonás által történik. Gyakran szorzást vagy 
osztást is alkalmazhatunk. 

íme, az én egyszeregy-tanító módszerem. 
Meg van benne Schon J . követelménye, az ész-
szerűség, mert logikai és lélektani igazságokon 
alapul. Ezenkívül szigorúan rendszeres és foko-
zatos. Magában foglalja úgy Schön J. eljárá-
sának használhatóbb részét, valamint . . . i. 
eljárását. De azoknál határozottan sokoldalúbb. 
S mivel nem az íróasztal mellett, hanem az 

iskolapadok között keletkezett : az eredmény-
ért felelhetek. Nincs az a normálisan fej let t 
tanuló, még ha gyengébb tehetségű is, 
aki ezen eljárás alkalmazása mellett a 100-ig 
terjedő számkörben egész otthonosan ne mo-
zogna. Mert a figyelmet állandóan leköti s a 
tanulót folytonos munkásságban tart ja és gon-
dolkodásra kényszeríti. Ezáltal a számtan ezen 
részének tanítását nemcsak alapossá, hanem 
lehetőleg érdekessé és változatossá teszi. S az 
ilyen alap után a számkört kibővíteni, kiter-
jeszteni valóságos játék. 

(Sarkad-FeketeérJ Horváth István. 

Miért magyarosítsuk a vezeték-
nevet ? 

Ha tőlem valaki azt kívánná, hogy nevemet, 
melyet eddig megelégedéssel viseltem, változ-
tassam meg, magam is szeme közé néznék, 
hogy ki is hát az a férfiú, aki ezt kívánja 
tőlem és mi jogon, mi címen kívánhatja azt 
és ha látnám, hogy kívánságának a puszta 
szeszélyen, az egyéni kedvtelésen kívül egyéb 
rugója nincs: bizonyosan felfordulnék tőle és 
a faképnél hagynám. 

Ámde a névmagyarosítás nem játékeszköz, 
nem is lehet azt úgy fölvenni és ismét letenni, 
mint a kaputot, hanem az az egységes magyar 
nemzeti állam kiépítésének bár csekély, de azért 
mégis fontos eszköze. Valamint a keresztség 
fölvételével válik az ember kereszténnyé és 
nyer bebocsátást a keresztény társadalomba : 
azonképpen nevének magyarosításával, e nem-
zeti keresztséggel, éri el az idegen nevű 
magyar ember azt, hogy a magyar társada-
lomba, a nemzet igaz fiai közé végkép befo-
gadják. 

A magyar név úgyszólván politikai hitval-
lása a magyar embernek. 

Sokan azt mondják: „a név nem határoz, 
jobb magyar vagyok idegen nevemmel, mint 
bárki más!" Ezt többnyire csak mondják és 
nekünk el kell hinnünk, mert hát mondják. 
De miért nem demostrálják azt láthatóan, 
miért nem bizonyítják be tettel is ? Miért 
hivatkoznak apjukra, nagyapjukra, hogy ezek 
tisztességgel viselték nevüket ? Hiszen ez nem 

o o 
zárja ki azt, hogy azok németek, tótok stb. 
voltak s így szépen megelégedtek nevükkel. 
Az újabb nemzedéknek azonban, mely büszkén 
vallja magát magyarnak, de azért megtart ja 
azt a nevet, amellyel tót vagy német előde 
szintoly büszkén utasította el magától a ma-
gyarság gyanúját, ennek az if jabb nemzedék-
nek oly magaslatra kell törekednie, ahol elmarad 
a konzervatív szokás, ahová nem követheti őt 
a feudális előítélet, ahová egyedül a nemzeti 
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géniusz emelkedhetik vele ; szóval, szakítania 
kellene a megszokással, nem kellene törődnie az 
előítéletekkel és látható cselekedetekkel kellene 
magyarságát bizonyítania. 

Ami a névmagyarosítás két főakadályát 
illeti, egyik a megszokás, mellyel hamar végez-
hetünk, amennyiben az ezzel való szakítás oly 
csekély kellemetlenséggel jár , hogy ily fontos 
dolognál komolyan számba sem vehető. 

Az előítéletek ellen sokkal nehezebb küzdel-
met kell vívni, mint az aránylag józan, pol-
gári megszokás kényelme ellen. Az előítéletek 
rendesen a nemesség köreiben gyökereznek, a 
konzervatív, nevére féltékeny arisztokráciában. 
Ezek némelyike egy-egy mérges kirohanással 
könnyít abbeli bosszúságán, hogy véletlenül 
egészen homályos származású polgárember 
merészkedik az ő fennkölt nevét fölvenni. Azt 
elfelejtik azonban, hogy polgárember is sze-
rezhet hírt, fényt és dicsőséget nevének és 
még sem akadályozhatja meg, hogy ezt telje-
sen obskurus ember föl ne vegye. Ezzel nem 
akarunk bíztatni senkit, hogy a híresebb nevek 
közül válasszon magának, csak nem ta r t juk 
elég érdemesnek a dolgot oly nagy jajveszék-
lésre. 

Vannak urak, kik igen féltik a történelmi 
neveket a névmagyarosítástól, elannyira, hogy 
rémeket látnak, némelyike megesküszik rá, 
hogy a rendőri hírek közt olvasta, hogy : 
„Zrinyi Miklóst zsebtolvajlásért Szigetvárt 
elfogták." Meglehet, hogy az újságok csak-
ugyan közöltek ilyen rendőri hírt. De azért a 
király mégis szobrot állított a szigetvári hős-
nek, ami elég világosan bizonyítja, hogy a 
rendőri hír nem ártott a dicső név emlékeze-
tének. Az ilyesmin kár olyan nagyon fönn-
akadni. Az utóbbi időkben akárhányszor olvas-
hattunk történelmi neveket (nem magyarosí-
tottakat) a törvényszéki rovatokban, de csak-
hamar napirendre tértünk felettük, mert hiszen 
a történeti nevek viselői is csak emberek. 
Ezek az ál-okok nem fogják az imm^f lendü-
letet vett névmagyarosítás szabad folyását 
gátolni, e tekintetben nyugodtak vagyunk. 

Ha igaz az, hogy a vezetéknevek arra szol-
gálnak, hogy az embereket egymástól meg-
különböztessük, el kell fogadnunk azt is, hogy 
a nevek szerint különböztessük meg az embe-
rek nemzetiségét is. S épen e tekintetben 
szenvedünk rövidséget mi magyarok, ameny-
nyiben, ha irodalmunk, tudományunk, művé-
szetünk valamely jelesének idegen hangzású 
neve van, bizony legtöbbször nem is tekintik 
magyarnak, pedig minden ily eset érzékeny 
veszteség kultúránk külföldi hírét illetőleg. 
Epen ezért vesz a külföld oly lassan és nehe-
zen tudomást rólunk. 

Bízunk a magyar nemzeti szellemben, mely 
épen most oly elismerőleg nyilatkozott meg, 
bízunk a hazafiságban, mely meg fogja győzni 
a kételkedőket és kishitűeket arról, hogy a 
névmagyarosítás belső tömörülést, egységes, 
egyöntetű magyar társadalmat fog teremteni 
a mostani tarka magyarság helyett. 

(Budapest.) Telkes Simon. 

Külföldi szemle. 
Amerika. Az Egyesült Államokban az utolsó 

hivatalos statisztika szerint 500.000 tanító és 
tanítónő van ; e nagy számból 400.000 tanítónő. 
A tanulók száma 16 millióra rúg. Az Észak-
amerikai Egyesült Államok iskolai kiadása az 
utolsó esztendőben 1 milliárd 300 millió márka 
volt; ebből 110 millió márka a tanítói fize-
tésekre. 

* 

Svájc. Hogy némely svájci kantonban meny-
nyit dolgoznak az iskolás-gyermekek, arról 
érdekes összeállítást nyújt Zinsli lelkész, aki 
Appenzell kantonban összeírásokat eszközölt s 
a következő eredményről számol be. 9378 
iskolás-gyermek közül 5820 van iparilag el-
foglalva, ezek közül 4199 a háziiparban. 
Naponként el van foglalva 3554 gyermek (az 
elsőtől a felső osztályig), ez az összes tanulók-
nak 41'7°/o-a. A napi munkaidő 211 gyermek-
nél 1 óra, 367 gyermeknél 2 óra, 504 gyer-
meknél 3 óra, 396 gyermeknél 4 óra, 425 
gyermeknél 5 óra, 526 gyermeknél 6 óra és 
1125 gyermeknél több mint 6 óra. Ez utób-
biak között a legfelső osztály tanulói közül 
583 tanuló van, de a sor már az első osztály-
nál kezdődik 1 leánnyal, emelkedik a 2. osz-
tályban 14-re, s a 3-ikban, ahol a normális 
kor 8—9 év, 47-re stb. Hogy pedig helyes 
képet alkothassunk magunknak az iskolaköte-
les gyermekek munkájáról, föltétlenül számí-
tásba kell vennünk az iskolaidőt is, ha ezt 
nem úgy akarjuk fölfogni, hogy a gyermekek 
azért jönnek az iskolába, hogy ott pihenjenek. 
Ha tehát az iskolát és a munkát, az összes 
tanulóknál a heti óraszámot egybevonva össze-
foglalják, a következő eredményeket kapjuk: 
549 tanuló hetenként 90 órát dolgozik; 269 
tanulóra az összes osztályokból 39 óra jut 
hetenként ; 253 tanulóra a 2. osztálytól kezdve 
51 ó r a ; 245 tanulóra a 2. osztálytól kèzdve 
54 óra, és 258 tanulóra 60 óra, s így megy 
ez följebb, 90 óráig. 77 tanulóról a beérkezett 
följegyzések szerint naponkénti 12 munkaóra, 
93-ról, hogy naponként 15, és 129-ről, hogy 

naponként 15 óránál többet dolgoznak. 
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Egy légi magyar tanító. 
(Róthkrepf Józsefről.) 

A nagykátai kántortanítói állást az 1802. 
«V tavaszán cserélte fol Róthkrepf a tápió-
szeesóivel. Magát itt is csakhamar megkedvel-
tette, nemcsak elöljáróival, földesuraival, hanem 
a köznéppel is, épen úgy, mint előbbi kántor-
tanítói hivatalaiban. Ezért családja, melyet 
Majsán létekor alapított, itt is. miként egyebütt, 
az akkori körülményekhez képest szép jólétben 
él t ; mert a hívek, akiket szolgált, a meg-
szabott járandóságokon fölül a földnek minden 
javában szívesen részeltették Róthkrepf Józsefet 
és családját Neje, a csekély vagyonnal bíró 
köznemes Emszt- családból származó derék 
kántorné is sokkal hozzájárult a családi jólét 
fönntartásához, mert a női kézimunkákban 
mindenha szívesen oktatgatta a fölserdültebb 
iskolásleánykákat, hogy férjének jövedelmét 
ily módon is szaporíthassa, és mert barátságos, 
nyájas modorával s házának és gyermekeinek 
példás rendben tartása által mindenütt meg 
tudta nyerni a férje iskolájába járó gyermekek 
szüleinek nagyrabecsülését, tiszteletét. 

Emszt Annában olyan hitvestársat adott az 
isteni gondviselés Róthkrepf Józsefnek, aki igen 
szerény kis hozományt vitt ugyan a kántor-
tanítói hajlékba, de képes volt arra, hogy megal-
kossa abban vallásos érzülettől áthatott szívének 
melegével, fáradliatlan munkásságával, józan és 
takarékos, szerény háztartásával s gyermekei-
nek gondos nevelésével azt az édes otthont, 
amely a jeles művészi tehetségekkel megáldott 
Róthkrepf Józsefben föl tudta kelteni és nagyra 
tudta nevelni a saját családi tűzhelyéhez való 
ragaszkodás mellett a hivatalos kötelességek 
hűséges és lelkiismeretes betöltésére késztő 
erős hajlamot. Ezeknek köszönhette Róthkrepf 
József is, hogy hosszú és nehéz életpályáján 
soha sem hagyta el sem a kitartó munkásság-
hoz megkívántató erő és munkakedv, sem pedig 
az Isten segedelmébe vetett boldogító hit és 
reménység. 

Róthkrepf azért igyekezett a tápió-szecsői 
kántortanítói állásból a pesti magyar kántor-
tanítói hivatalba bejutni, mert bárom fiát kiváló 
tehetségeiknek megfelelő iskoláztatásban óhaj-
to t ta részesíteni és mivel azt vélte, hogy a 
szegényes javadalmat, mellyel a pesti magyar 
kántortanítói hivatal járt, zenében való képzett-

ségének kellő értékesítése által, meg a vidéken 
már összegyűjtögetett kis vagyonának rendes 
évi jövedelmével annyira pótolhatja, hogy csa-
ládjának Pesten is biztosíthatja azt a szerény 
jólétet, amelyet az a vidéken már megszokott 
volt. Ebben a vélekedésében és reménységében 
azonban Róthkrepf József alaposan csalódott ; 
mert habár Pestre megérkezésétől kezdve sza-
bad idejét, ha erre alkalom kínálkozott volt, 
zeneleckék adására készségesen föláldozta, sőt 
még az egyes világi zenekarokban is szívesen 
közreműködött, csakhogy jövedelmét gyarapít-
hassa, azért még sem volt képes, még a vidé-
ken összegyűjtögetett kis tőkének a föláldozása 
mellett sem, családjának Pesten az első tíz 
esztendőben olyan jólétet nyújtani, mint aminő-
ben az a vidéken élt, pedig neje itt nemcsak 
a női kézimunka-oktatás, hanem ruhák varro-
gatása által_ is igyekezett férje keresményét 
öregbíteni. Ámde az a 290 forintnyi kántor-
tanítói fizetés, kivált addig, míg azt a hatóság 
fekete bankóban szolgáltatta volt ki, a nyolc 
tagból álló Kóthkrepf-családnak még csak az 
élelmezésére sem lehetett elégséges azokban az 
esztendőkben, amelyekben a francia háború 
miatt a drágaság Pesten is minden untalan ki-
tört. A stólákból és a tandíjakból pedig alig 
volt Róthkrepfnek, kivált kezdetben, némi kis 
•jövedelme, mert igen csekély volt ebben a 
korban Pesten a magyar hívek száma. Meg-
fogyott ez a XVIII« század második felében 
egyrészt a magyar családok elnémetesedése 
következtében, másrészt pedig azért, mert ebben 
az időben a magyarságnak e városba való be-
települése úgyszólván egészen megszakadt. Jíómer 
Flóris szerint a XVIII. század elején Pest népes-
ségének még legalább is a harmadrésze magyar 
volt ; de e századnak a végével a pesti lakos-
ságnak már csak a tizedrésze tudott magyarul. 
Hogy mily rohamosan fogyott a magyarok 
száma Pesten a XVIII. század vége felé. ezt 
az a körülmény is bizonyítja, hogy amíg 
1770-ben a pesti magyar kántortanítónak még 
segédet is kellett tartania, hogy tisztének és 
kötelességeinek kellőleg megfelelhessen, addig 
1804-ben ez a kettős hivatal egy embernek 
sem adott már elégséges munkát. Róthkrepf-
nek, a pesti magyar kántortanítónak, a rendes 
templomi szolgálatokon kívül csak nagy ritkán 
akadt már egy-egy kántori dolga, esketési vagy 
temetési teendője. A pesti magyar iskola növen-
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(lékeinek a száma pedig Róthkrepf pesti hiva-
taloskodásának első éveiben oly csekély volt, 
hogy a városi hatóság ennek a részére mái-
nem is jelölt ki rendes tantermet, hanem el-
rendelte, hogy Róthkrepf a magyar iskola 
néhány tanítványát a kántori lakás egyik szobá-
jában oktatgassa. 

Róthkrepf Józsefnek, kinek előbbi tanító-
állomásain soha sem volt 60-nál kevesebb 
tanítványa az iskolában, az a körülmény, hogy 
itt Pesten csak 10 — 15 gyermeket oktatgasson, 
sehogy sem tetszett; ezért már az első esz-
tendőben is mindent megtett arra nézve, hogy 
tanítványainak a számát fokozza. Személyesen 
is fölkereste tehát a pesti magyar családokat, 
hogy őket gyermekeiknek a magvar iskolába 
való beiratására fölkérje, buzdítsa. Ámde ennek 
a fáradságának csak kevés eredménye volt • 
növendékeinek száma a második tanévben is 
esak néhánnyal haladta meg a húszat. Később 
értesülvén Róthkrepf affelől, hogy egyik-másik 
jómódú német családfő szívesen elküldené gyer-
mekeit a belvárosi plébánia magyar iskolájába, 
ha abban fiaik mindazokat a tudnivalókat el-
sajátíthatnák, amelyeket a tanulók a piaristák 
által gondozott városi nemzeti iskolának azok-
ban az alsó osztályaiban megtanulhatnak, ame-
lyeknek az elvégezése a gimnáziumba való föl-
vételhez megkívántatott, — nem nyugodott meg, 
míg iskolájának tanítási rendjét a hatóság enge-
delmével oly módon át nem alakíthatta, hogy 
ennek az alapján a plébánia magyar iskolájá-
nak a tanítványai is elsajátíthatták már mind-
azokat az ismereteket és ügyességeket, ame-
lyeknek tudását a kegyesrendi professzorok a 
fiúktól a gimnáziumba való fölvétel alkalmával 
megkövetelték volt. 

A piaristák Pesten az 1717. évben szervez-
ték és nyitották meg a várossal kötött s a 
király által is megerősített szerződés értelmé-
ben az elemi iskolával kapcsolatos gimnáziumot 
s ezekben évtizedeken át a saját rendjük által 
megállapított tantervet követték; de 1777-től 
kezdve 1806-ig ők is azt az oktatási rendszert 
alkalmazták, és pedig nemcsak a gimnáziumban, 
hanem a városi nemzeti iskolának nevezett 
négyosztályú elemi iskolában is, amelyet a 
Mária Terézia királynő által az 1777. évben 
kibocsátott iskolai szervezet előírt volt. 

A Ratio educationis néven ismeretes királyi 
iskolai rendszer oktatási szervezete szerint a 
piaristák által gondozott pesti nemzeti fiúiskolá-
ban a tanítás rendje a következőleg állapít-
tatott meg: 

Az első, vagyis a legalsó osztályban, amelybe 
a fiúk rendszerint két esztendeig jártak, meg-
tanulták a növendékek a saját anyanyelvükön, 

magyarul vagy németül, a kis katekizmusnak a 
főrészeit s az iskolai törvényeket, t. i. az isko-
lás gyermekekre vonatkozó erkölcsi szabályokat. 
Elsajátították a magyar és a német nyomtat-
ványok olvasásában való jártasságot, gyakorol-
tattak az Ábécés és Sillabizáló tábláknak, továbbá 
a Magyar-német Ábécés és olvasókönyv szöve-
gének az olvasgatásában, sőt a kitűnőbb tanulók O <~> 

még a latin mondatok gépies olvasásában is. 
Ezeken kívül valamennyi tanulót bevezették az 
írás elemeinek az elsajátításába. 

A második osztályban, amelyben a tanulók 
nagy része csak egy évet töltött, ismételték és 
kiegészítették a magyar vagy a német nyelven 
írt kis katekizmusbeli ismereteiket s megtanul-
ták, amit a gyónás alkalmával és az oltári 
szentség fölvételekor tudniok és figyelembe 
kell venniök. Olvasgatták a növendékek emel-
lett magyar vagy német nyelven az 0 testa-
mentumbeli történeteket és egyes részeket 
ezekből emlékezetbe is véstek. Tanultak szép-
írást és gyakorolták magukat a „Magyar-német 
olvasókönyv" szövegének az olvasásában és 
lemásolásában. Átvették a magyarajkúak a 
magyar, a németek pedig a legfontosabb német 
nyelvtani tételeket s a helyesírásra vonatkozó 
szabályokat. Megtanulták és gyakorolták a 
számtanból a négy alapmüveietet fejben és 
írásban, megnevezetlen számokkal, és ismételték 
gondosan az iskolásgyermekekre vonatkozó 
erkölcstani szabályokat. 

A nemzeti iskola harmadik osztályában rend-
szerint két évig maradtak a fiúk. I t t tanulták 
meg az öreg katekizmus szövegét, a szent-
ségekre vonatkozó tudnivalókat s az Uj-testa-
mentumbeli történetek egy részét. Ebben az 
osztályban a tanulók mindegyikének meg kel-
lett mar nemcsak a magyar, hanem a német 
nyelvtan legnevezetesebb tételeit is tanulnia, a 
legfontosabb helyesírási szabályokkal egyetem-
ben. A szépírást is nagy szorgalommal gyako-
rolták és sok időt fordítottak egyes magyar, 
német, sőt latin mondatoknak diktálás útján 
való leírására. A számtanból ismételgették a 
megelőző években tanultakat és gyakorolták a 
négy alapműveletet, megnevezett számokkal, 
a mértékek ismertetésével kapcsolatban. A föld-
rajzból Magyarország leírását, a történelemből 
meg a magyar nemzet történetét tanulgatták 
rövid, kivonatos könyvecskékből. 

A nemzeti iskola három osztályát jó sikerrel 
végező tanulók, ha szüleik őket a tudományos 
életpályára szánták, már fölvétettek a gimná-
zium első osztályába, a többiek pedig tovább 
tanulhattak a nemzeti iskola negyedik osztályá-
ban, amelyben két-három év alatt elsajátíthat-
ták az iparos és a kereskedelmi életpályákon 
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már akkor is szükségeseknek mutatkozó tudni-
valókat. A pesti városi némzeti iskola négy 
rendes tanteremmel és egy külön rajziskolai 
helyiséggel bírt ; benne a hitoktatón kívül rend-
szerint két kegyesrendi szerzetes és két világi 
tanító oktatta a növendékeket. 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 
(Harmadik közlemény a jövő számban.) 

1 HO D AL O M. 
Az Olcsó Könyvtár új füzetei. Három érté-

kes új munkával gyarapodott legújabban ez a 
Gyulai Pál kiváló szerkesztésében megjelenő 
népszerű gyűjtemény. Mind a három szépiro-
dalmi munka, a francia irodalom legjavából 
összeválogatva. Taine híres Graindorge F. 
Tamása az egyik munka, 23 íves regény, amely-
ben a nagy író Párisi jegyzetek címmel egy 
disznóhús- és olaj kereskedésből meggazdagodott 
Graindorge nevű alak szájába adva a mondani-
valóját, a legélesebb szatírával korbácsolja a 
párisi élet fonákságait. A nagy munkát Mikolt 
fordította. Ára (1370—1376. sz.) 1 korona 
40 fillér. — Theuriet-nek A rózsakirály című 
bájos regényét Gerő Attila fordításában közli 
az' Olcsó Könyvtár. Ára (1377—1381. sz.) 
1 korona. — A turkomán háború című füzet 
Gobineau grófnak, a Renaissance nagyhírű 
szerzőjének, egyik legszebb, Ázsiában játszó 
novellája. Ára ( 1 3 6 8 - 1 3 6 9 . sz.) 40 fillér. Az 
Olcsó Könyvtárt a Franklin Társulat adja ki. 
A vállalat eddig megjelent füzeteinek részletes 
jegyzéke ingyen kapható minden könyvkeres-
kedésben. 

Tömörkény novellás kötete. Elbeszélő irodal-
munk utóbbi évei termésének egyik java kötete 
Tömörkény István Jegenyék alatt című könyve, 
megjelent új kiadásban. Az ízlésesen kiállított 
kötet a Franklin Társulat kiadása. Ára fűzve 
3 korona 60 fillér. — Ugyancsak az említett 
cég kiadásában megjelent : Verőfényben. Dr. 
Mahay Béla (min. oszt.-tanácsos) érdekes és 
szép könyve, melyről közelebb közlünk ismer-
tetést s egyelőre csak azt jelezzük, hogy ára 
vászonkötésben 5 korona. — A szellemi tehet-
ségek eredete. Ir ta : Szitnyai Elek, tanár. Ára 
1 korona. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- c-s közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Vaszary Kolos 
biboros hercegprímásnak, aki a szölgyéni nép-
iskola fölszerelésére 4000 K-t, a nánai rótn. 
kath. iskolának 500 K-t, a kurali róin. kath. 
iskolának 300 K-t, a karvai rom. kath. isko-

lának 600 K-t, a párkányi rom. kath. iskola 
építési költségeihez 900 K-t, a csolnoki róm. 
kath. iskola építési költségeihez 1000 K-t és 
végül a kirvai r. kath. népiskolának 400 K - t ; 
herceg Pálfjy Miklósnak, aki az antalházai 
pusztai népiskola építési költségeire 9347 K - t ; 
Bródy Zsigmond főrendiházi tag, nagybirto-
kosnak, aki 16.000 K költséggel két tantermű 
iskolát építtetve s azt teljesen fölszerelve, Béla 
községnek adományozta ; Kohl Medárd fölszen-
telt püspöknek, aki a nagyölvedi róm. kath. 
iskola építési költségeihez 5000 K- t ; gróf 
Majláth Györgynek, aki a leányvári r. kath. 
iskola költségeire 600 K-t ; Graeffel János 
prelátus esztergomi kanonoknak, aki a leány-
vári róm. kath. iskola építési költségeihez 500 
K-t és az esztergomi főegyházmegyei székes-
káptalannak, amiért a nánai népiskola építési 
költségeire 250 K-t adományozott. 

Kinevezte : Hanvai Gyula tanítóképző-inté-
zeti tanáiá tanfolyamot végzett magán polgári 
iskolai igazgatót a csurgói áll. el. isk. taní tó-
képző-intézethez a X. fiz. oszt. 3. fokozatának 
megfelelő illetményekkel s.-tanárrá; Fejér Ka-
talin oki. óvónőt az alsószováti áll. óvóhoz óvó-
nővé ; Papp Mária oki. óvónőt a nagydobronyi 
áll. óvóhoz óvónővé ; Rézné Aizele Etelka oki. 
óvónőt a nagyváradi áll. óvóhoz óvónővé ; 
Boczkó Magdolna oki. óvónőt a köpcsényi áll. 
óvóhoz óvónővé; özv. Takács Imréné szül. 
Berényi Ilona oki. óvónőt a pirosi áll. óvóhoz 
óvónővé; Hodossy Béla sárospataki áll. tanító-
képző-int. r. tanárt a sárospataki áll. el. isk. 
tanítóképző-int.-hez, a VIII. fiz. oszt. 3. fok.-nak 
megfelelő illetményekkel igazgatónak; Berényi 
Irén győri áll. el. isk. tanítónőképző-int. ideigl. 
megbízott tanítónőt a XI. fiz. oszt. 3. fok.-ba 
tanítónőképző-int. s.-tanítónőnek ; Kovács László 
oki. tanítót a stájerlaki áll. el. népisk.-hoz r . 
tanítóvá; özv. Zachariásné Kallós Ilona oki. 
tanítónőt a vásárosnaményi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Gélsy Vilma oki. tanítónőt a 

'mindszenti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Csegezi Tamás oki. tanítót a mezőméhesi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kerekes Szidónia 
oki. óvónőt a nagylucskai áll. óvóhoz óvónővé ; 
Scheidet Péter oki. tanítót a temessághi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Magyar Ferenc oki. 
tanítót a felső-szálláspataki áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Bady Erzsébet oki. óvónőt a kis-
faludi áll. óvóhoz óvónővé; lloléczy Gizella 
oki. tanítónőt a fekete-lehotai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Viola Gábor oki. tanítót a 
naszódi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kessel-
bauer Olga oki. tanítónőt a nagykanizsai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Ilaman Domokos 
oki. tanítót az orechoviczai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Szmékál János oki. tanítót a morva-
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őri áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Sárhány 
Malvin oki. óvónőt a fekete-lehotai áll. óvóhoz 
óvónővé; Ooldner Róza oki. óvónőt a sándor-
egyházai állami óvóhoz óvónővé; Dudinssky 
Istvánné, szül. Fenczyk Róza és Bohuczky 
Istvánné, szül. Juhay Margit oki. óvónőket az 
ungvári áll. óvókhoz óvónőkké; Fejes Margit 
oki. tanítónőt a csurgói áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Féreghy 
Gabriella kovászói áll. el. isk. tanítónőt a pilis-
csabai áll. el. isk.-hoz ; Tyukodi Jenő hódmező-
vásárhelyi tanyai áll. el. isk. tanítót a kilyéni 
áll el. isk.-hoz; Debreczenyi Károly kaczkói 
áll. el. isk. tanítót a hódmezővásárhelyi tanyai 
áll. el. isk.-hoz; Papp Sándor naszódi áll. el. 
isk. tanítót a kaezkói áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Tillmann Ferenc 
vaáli r. kath. el. isk. tanítónak évi 1100 K - t ; 
Simon Károly vazseczi ág. h. ev. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 860 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kollarik Mihály volt zsaskói nyugalm. 
ág. hitv. ev. tanító özv., szül. Iíeil Juliannának 
évi 300 K-t. 

= Felekezeti tanítók lakbérigénye. Az 
eperjesi Felvidéki Hírlap f. hó 2-án megjelent 
számában Két miniszter végzése cím alatt egy 
hosszabb közleményben két rendeletet állít 
egymással szembe, melyek egyike dr. Wlassics 
részéről s másika dr. Berzeviczy miniszter 
által adatott ki a felek, iskolai tanítók lakbér-
igénye körül fölmerülő vitás kérdés eldöntéseül 
és azt kívánja szembeötlőleg föltüntetni, mintha 
a két rendelet álláspontja között — termé-
szetesen az utóbbiban a tanítók rovására eső 
— ellentmondás forogna fönn. Mivel hasonló 
közleményt egy fővárosi tanügyi lapban is 
olvastunk, szükségesnek tartjuk a következő 
helyreigazítások közlését : Egyáltalán nem 
felel meg a valóságnak az, amit a közlemény 
oly éles vonásokban kidomborít, hogy a dr. 
Berzeviczy miniszter által kiadott rendelet az 
1893. évi XXVI. t.-c. vonatkozó rendelkezé-
seinek más és pedig a tanítók hátrányára eső 
értelmezést tulajdonított- akkor, midőn az eperjesi 
ízrael. felekezeti iskolai tanítók lakbérigényé-
nek megállapítása iránt intézkedett, mint a 
miniszter hivatali előde azon rendelete, mellyel 
a putnoki izrael. isk. tanítók lakbére körül 
fölmerült vitás kérdésben döntött. A két ren-
delet egymástól teljesen elütő két különböző 
vitás kérdést tárgyalt. Amíg ugyanis dr. 
Berzeviczy mininszter rendelete Sáros megye 
közigazgatási bizottságának oly értelmű ha-
tározatát változtatta meg az 1893. évi 
XXVI. t.-c. alkalmazása és értelmezése körül 

kifejlődött állandó gyakorlatnak megfelelőleg, 
mely szerint az eperjesi neológ izr. hitközség 
a tanítók lakbérének fölemelésére kívánt köte-
leztetni: addig dr. IlYaíSícs-nak e cikkben is 
ismertetett rendelete a putnoki izr. felekezeti 
iskolai tanítóktól elvonni szándékolt lakbér-
illetmény folytatólagos Diztosítását állapította 
meg: kötelezőleg. A kettő között fönnforgó 
különbség a legélesebben abban állítható 
szem elé, hogy míg az első vélt igényt utasí-
tott el, addig az utóbbi szerzett jogot védett. 
Hogy pedig a dr. Berzeviczy miniszter által 
törvényes alap híján elutasított vélt igény tekin-
tetéből hivatali előde álláspontja az övével 
teljesen egyező volt, azt a leghatározottabban 
tanúsítja dr. Wlassics volt miniszternek a kún-
félegyházai róm. kath. felekezeti iskolai tanítók 
ügyében 78.922 98. sz. a. — az említett tanítók 
azon fölfolyamodása következtében, melyben 
ők ugyancsak a putnoki ügyre támaszkodólag 
vitatták igazukat — kiadott rendelete, mert az 
hangsúlyozottan épen azt jelenti ki, hogy 
a most szóban forgó hírlapi közleftiény által 
is fölemlített putnoki ügy épenséggel nem szol-
gálhat irányadóid a félegyházai róm. kath. fele-
kezeti iskolai tanítóknak az eperjesi izr. fele-
kezeti iskolai tanítókéhoz, jogalapját tekintve, 
teljesen hasonló keresetének elbírálásánál. Ezek 
tehát kétségtelenül nyilvánvalóvá teszik az 
említett hírlapi cikkek téves álláspontját és 
reméljük, hogy az illető lapok a tévedést mi-
előbb helyreigazítják, sőt lojalitásuktól ezt el 
is várhatjuk. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. Ebben a rovatban csak a kérde-

zősködőt érdeklő magánügyben nem válaszolunk; 
aki ilyen ügyben kíván választ : szíveskedjék 
pontosan megcímzett lev.-lapot mellékelni. — 
Többeknek. Hiányzó lappéldányokért nem a 
szeri, esztőségliez, hanem a kiadóhivatalhoz (I., 
Vár, Iskola-tér 3 sz.) kell fordulni; a szer-
kesztőség nem foglalkozik lapküldéssel. — 
H. II. S. Az iskolaszék csak a törvényes számú 
heti órában követelheti a tanítótól a tanítást. — 
H. M. Oy. Díjlevélbe való befoglalás nélkül 
is megvan az a joga az iskolafönntartó ura-
dalomnak, hogy alkalmazott tanítóját bár-
mikor elbocsáthatja. Ily esetben az illető tanító 
legfeljebb 3 havi fizetésrészt kaphat kielégí-
tésül. Az iskola jellegének megváltoztatását 
jelentse be a kir. tanfelügyelőnek ; ha esetleg 
szabálytalanság történt volna, a tanfelügyelő 
hivatása intézkedni a hiba kiigazításáról. — 
Ii. J. A. Helyesebb dolog, hogy a fiú- és leány-
gyermekeket külön-külön osztályba elhelyezve 
tanítják. — Iskolaszék. A 30 filléres nyug-
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díj járulékot minden évben kell fizetni. — 
Strinkovin J. Bánfán. A Wechselmann-
alapítvány üres helyeire, ha ilyenek előfordul-
nak, a Néptanítók Lapjában fognak pályázatot 
hirdetni. — S. Zsigmond K -ina. Az állami 
iskolákban újabban a gyermekágyban lebete-
gedett tanítónő betegsége tartamára a helyettes 
költségeit az iskolafenntartó fizeti; méltányos 
volna, hogy a felekezeti iskoláknál is ekként 
intézkedjenek. — G. S. T. Ha megérkezett a 
nyugdíjügye elintézése és sérelmet lát, joga 
van azonnal folyamodni helyesbítésért a köz-
oktatásügyi minisztériumhoz. Természetesen 
meg kell okolni, hogy miben látja a sérelmet 
s hogyan kívánná kiigazíttatni ? — G. Gy. 0 . 
December végéig szoktak folyamodni a föld-
mívelési minisztériumba kedvezményes gyümölcs-
fák stb. engedélyezéseért. Azt hisszük, tanítónál 
kivételt tesznek. Forduljon ezért a földmíve-
lési minisztériumhoz kérelemmel. Nem tudjuk, 
meg van-e Molnár könyve német nyelven. Eset-
leg írjon levelet az ő címére a földmívelésügyi 
minisztériumba. Tanítóknak ingyen is adják a 
földmívelésügyi minisztériumi kiadványokat. — 
Vértes. Követelje utólag a 30 kor. váltságot. 
Ha nem adják meg, forduljon, ezért a megyei 
közigazgatósághoz. — P. Ágoston. Mező. 
Községi tanítógyülési fuvardíjat felekezeti iskola 
tanítójának' csak akkor köteles adni, ha erre 
például megyei vagy, községi testületi hatá-
rozat kötelezné. — l j iskola. 1. Az 'iskola-
tanterem térfogatát az új törvényjavaslat meg-
okolása egy tanulóra 1 m2 térfogatban állapítja 
meg. 2. Ingyen tervrajzot az iskolaépülethez 
kapni nem lehet. 3. A Néptanítók Naptára az 
idén is megjelent ; az Athenaeumnál lehet 
megrendelni. — F. Tótraszlavica. Utalványo-
zás alatt van. Az okmányokat a minisztériumban 
nem másolják le. (No még csak az kellene !) — 
P. Sz. Szentes. Még előjegyzésben van. —• 
Szerémség .Ha okleveles és rendes tanítói álláson 
működik,tagja lehet az orsz.nyugdíjintézetnek.— 
K. M. Pákozd. Az államsegélyre vonatkozó 
tudnivalókat már több ízben közöltük e 
rovatban, de ismertettük „Tanítók Tanács-
adója" című útmutató könyvünkben is. —• 
B. A. Olyan jegyzék, amelyben az összes áll. 
iskolák föl vannak tüntetve, könyvárusi úton nem 
kapható. A másik dologban forduljon az orsz. 
méhészeti egyesülethez, VII., Damjanich-u. — 
Sz. F. Pereszteg. 1. A „szamár" kifejezés 
becsületsértés számba megy s így bepörölhetné 
a járásbíróságnál, ha ugyan érdemes pörösködni. 
Legjobb elkerülni azt a vendéglőt, ahol duhajko-
dások folynak. 2. Nézetünk szerint az a stóla meg-
illeti önt, ha akadályozva, volt a megjelenésben. — 
„Kíváncsi." Az értekezletekről fölvett jegyző-
könyveket az igazgató-tanító köteles megőrizni. 

(A „legközelebbi" számban csak ritkán felelhe-
tünk, mivel ennek a rovatnak nagy része gyakran 
kiszorul a lapból). — M. I. Borcsa. 1. Kérje 
kir. tanfelügyelősége ú t j ín a minisztériumot, 
hogy mint borcsai tanítónak, utalványozza ki 
a pótlékát. 2. Nem. 3. A körülményt igazoló 
hatósági orvosi bizonyítvány melléklendő. —• 
V. F. Vanyola. Nemcsak hogy fölérkezett, de 
104.689. sz. a. már ki is utalványozták. (Ilyen 
magánügyien mindig címzett lev.-lapot kell 
mellékelni.) — 01. Gy. Baja. Az egyet, gyűlés 
naplója, amelyet mindenkinek megküldenek, 
aki a tagsági díjat megfizette, mint halljuk, 
sajtó alatt van. —• Borócz. Gr. D. segéd-
tanfelügyelő Kaposvártt lakik. — J. K. 
Magyarvalkó. A Hivatalos Közlöny azon szá-
mát, mely az ifjúsági könyvtárakra vonatkozó 
intézkedéseket közölte, Lampel R. (Wodiáner 
F. és fiai) könyvkereskedésében rendelheti 
meg. — Z. Z. I). Jenő. Az ideiglenes éveket 
a , korpótlékba nem számítják be. — B. P. 
IJj-B. Hogy lehetett annál az iskolánál eltűrni, 

hogy tíz esztendeig 90 tanköteles tanítványt 
oklevélnélküli tanító tanítson? Szerezze meg 
a tanítói oklevelét és kérje ezen az álláson 
a megválasztását vagy a véglegesítését. — 
M. Gy. B. E. Csak megválasztása és állása 
elfoglalása idejétől van joga önnek a tanítói 
fizetés megfelelő részéhez. — L. J. Ni. A ta-
nító által használt földek után az illeték-egyen-
értéket a r. kath. és g. kath. valamint g. kel. 
tanítók, mint haszonélvezők tartoznak fizetni. — 
Vezekény. 1. Az ism.-iskolai tanításért a díjat 
az iskolafönntartó állapítja meg. Rendszerint 
100 vagy 200 K-t adnak eme munkáért. 2. Mél-
tánytalanságnak tartjuk, hogy csak 15 K-t fizes-
senek önnek a vasárnapi ism.-isk. vezetéséért. — 
F. J. N.-Lö. Az iskolaszék beleegyezése nélkül 
ön nem tarthat fölolvasásokat az iskolaépület-
ben. De hát szinte hihetetlen dolog volna az, 
hogy a nép közművelődése érdekében meg ne 
engednék az ily fölolvasások tartását ? ! — 
K. M. Békességes úton kellene megnyerni az 
uradalom intézőségét arra, hogy most a lakos-
ság szaporodásával és a tanügyi követelmények 
emelkedésével arányban járuljon hozzá a ket-
tőnél több tanítói állás javadalmazásához is. 
Ki kell számítaniok, hogy az uradalom jövedel-
mének megfelelően eddig nyújtott isk. segítség, 
fölér-e az uradalom állami adója 5%-áva l? 
Ha nem ér föl, akkor az 5 %-ig kiegészítendő 
részt jogosan követelhetné a község. Meg le-
hetne próbálni azt is, hogy a hitfelekezeti 
iskolák fönntartására az illető hívek törvényes 
hozzájárulásával esetleg 5%>-nál nagyobb isk. 
adót rónának ki. — L. R. T. Méltányos lak-
bér- és kertilletmény, vagy ennek megfelelő bér 
ügyében folyamodjék még egyszer az iskola-
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székhez, s ha kérését elutasítják, forduljon a 
közigazg. bizottsághoz, a kir. tanf. útján. — 
V. J. M. Ha állásától fizetése és nyugdíjigénye 
elvesztésével boesájtották el, akkor eddigi szol-
gálata teljesen elveszett. Ha a tanítói pályától 
nem tiltották el végleg, s ön új rendes tanítói 
állásba juthat, abban az esetben folyamodjék 
a tanítói nyugdíjintézetbe való fölvételért és 
a járulékok folytatólagos fizetésének engedé-
lyezéséért. A közbeeső éveket semmi esetre 
sem fogják beszámítani. — K. J. B. Egy-két 
hétre ingyen is vállalja el a helyettesítést, de 
ha huzamosabb időre szól, akkor követeljen 
érte méltányos díjazást az üresedésben levő 
tanítói állás jövedelméből. — R. S. A. A 
nyugdíjkérvény kiállításához tiszti orvosi bizo-
nyítvány szükséges. A nyugdíjazási kérvény 
teljes fölszerelését, s egyéb tudnivalókat meg-
találhatja dr. Göőz József Tanítók Tanács-
adója című könyve III. kiadás 169. stb. lapjain. 
Ez a könyv a Népt. Lapja szerkesztőségében 
jelent meg, ára 2 K 60 f. Talán valamelyik iskolai 
könyvtárban megkaphatjn, megtekintés végett.— 
R. N. E. Veszprém m. A vármegyei útadóra 
vonatkozólag a kereskedelmi miniszter 1894. 
35.588. számú határozata szerint: A 600 K-t 
meg nem haladó fizetésű tanítót, ha egyenes áll. 
adót fizet, a megyei útadóval föltétlenül megróják. 
Az útadómentességgel bíró egyéneket cselédjeik 
I. oszt. ker. adója után útadóval megróják. — 
P. I. 1. Tanítót nyugdíjazása előtt, még ha 
egyetemi professzori bizonyítványa van is, tiszti 
orvos vizsgálja meg. 2. Hogy férjhez menjen-e 
valaki nyugdíjaztatása előtt, az egyedül az ő 
dolga. __ Arra mi tanácsot nem adhatunk. — 
Si B. Özgödörön. Tanítói díjlevele, vagy pedig-
len ennek hiányában iskolaszéki határozat 
intézkedik affelől, hogy a tanító kiktől szedhet 
tanításdíjat. Ha ilyen intézkedés nem volna, akkor 
nincs is a tanítónak joga ahhoz, hogy akár a bécsi 
születésű lelencektől, akár vidékről odaköltözött 
cselédek gyermekétől tanításdíjat szedjen. — 
B. K. Ösvényes. A plébánosnak nincsen 
joga a tanítót fölfüggeszteni állásától csak 
azért, mert a tanító gazdasszonyt tart. — 
F. L. V. Szatmár m. A kérdezett intézet elég 
szilárdan áll. De azért mégis azt tanácsoljuk, 
hogy inkább hazai biztosító-intézetnél biztosít-
son, ha csak különös oka nincsen ellenkező 
cselekvésre. Az Első Magy. Alt. Bizt. Társ. a 
legerősebb a hazai biztosító-intézetek között. — 
M. J. P. G. Fejér m. Ez esetben jogosnak 
tartanok, hogy az illető téglagyárosra, ki 
nem tartozik a szóban levő hitfelekezethez, 
szintén kivessék az iskolai adót. Ez az volna, 
hogy a község szedne 5%-ig iskolai adót és 
ezt, birtok arányában, minden lakosra kivetné, 
s abból a fönnálló két hitfelekezeti iskolát 

arányosan segélyezné. — H. J. C. I. osztályos 
számtani példatárakat rendelhet a Lampel-féle 
vagy bármely más könyvkereskedésben. — 
Cs. J. Az államsegélyes tanító özvegyének 
özvegyi segélyéhez tartozó államsegélyért nem 
kell folyamodnia a minisztériumhoz. Ez az 
iskolaszék dolga. — I. I. V. A tanító nem 
köteles hadmentességi adóját fizetni. Bátran 
hivatkozhatik e tekintetben a mi lapunkra. — 
G. Gy. Miután még csak két sorozaton volt 
s nem sorozták be, kivételes nősülési enge-
dély nélkül nem szabad megházasodnia. — 
S. M. A közoktatásügyi minisztériumhoz fordul-
janak, ha a minisztérium által a községre 
a Ratio educationis alapján kirótt nyugdíjjáru-
lékot a hitközség nem fizeti. — Z. K. A vár-
megyénél lehet megtudni, hogy. miképpen 
történt a vasútépítéshez való 8000 korona 
fölajánlása s az ehhez való arányos kivetés 
kiket terhel jogosan? Mi egyénileg abban a 
nézetben vagyunk, hogy sem csatorna-csinálási, 
sem ilyen vasúti költségek igazságosan nem 
terhelik a tanítót. Mert hiszen ő nem tulaj-
donosa annak a földnek, amelyet használ s 
amely után kivetették a járulékot. Az illető 
föld tulajdonosának van abból haszna, ha nagy-
szabású védelmi munkálatokkal vagy előnyös 
közlekedési vonal építésével nagyobb jövedelem 
és nagyobb forgalom mellett a föld értéke is 
fokozottan emelkedik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Zsilinszky államtitkár jubileuma. 

Folyó hó 20-án lesz 10 éve, hogy Zsilinszky 
Mihály, a volt tanár és kiváló történettudós, 
a tanítóvilág nagy örömére elfoglalta állam-
titkári állását a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban. Az a 10 év, amit Zsilinszky 
Mihály államtitkár díszes állásában bámulatos 
munka közepette eltöltött, minden tekin-
tetben igazolta a tanférfiaknak kinevezésekor 
érzett nagy örömét, amennyiben őméltósága 
minden intézkedésében a tanítók igaz barát-
jának mutatkozott. Talán nincs egyetlen tanító 
az országban, aki az ő jó szívének megnyilat-
kozását közvetetten ül vagy közvetetten ne 
érezte volna. A nagy tiszteletet, amellyel a 
tanítóság Zsilinszky államtitkár urat illeti, 
csak a nagy szeretet múlja fölül, melyet őméltó-
sága iránt érez. Az egész magyar tanítóság 
érzelmeinek adunk tehát kifejezést, azt kívánván 
államtitkársága 10 éves jubileuma alkalmából, 
amidőn a minisztérium tisztviselői ovációban 
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fogják részesíteni öméltóságát, hogy Zsilinszky 
Mihály államtitkár urat a hazai kultúra 
javára a Gondviselés még sokáig éltesse ! 

— Tanítók a tüdőbetegség elleni harc-
ban. A solymári tanítótestület kéri föl lapun-
kat a következők közlésére : A solymári áll. 
elemi iskola tanítótestülete a f. évi febr. 1-én 
tartott ülésében Verner Jenő igazgató a kö-
vetkező beszédet intézte testületéhez, a József 
Főherceg Szanatórium-Egyesülettől fölajánlott 
ágyalapítvány ügyében. „Kartársaim bizonyára 
megilletődéssel olvassák Lukács György békési 
főispán szózatát a József Főherceg Szanatórium-
Egyesületben létesítendő tanítói ágyalapítvány 
ügyében. Ez a szívjóságában és a hivatásában 
is páratlan dolgos ember, a maga nagy állá-
sában a demokrácia lángoló szeretetével veszi 
észre a tanítót, szól hozzá a nép szeretetéből 
eredő igaz hangon, mert érzi, tudja és látja, 
hogy a magyar néptanító szent hivatásához 
tartozik a népmentés akciója. E szózatban 
tudjuk meg azt, hogy abba a létesített Szana-
tóriumba beveszik a beteg, a köhögő, az élet-
tel leszámoló, de családjáért vihart szenvedő 
tanítót is, akinek élete megmentésére ingyen 
siet az orvos, akihez reménnyel szól az ápoló, 
s kit majd föllángol a fenyőerdő illata, meg-
gyógyít a gondos ápolás. Ha csak egy beesett 
szemű, ziháló mellű, kérges ifjú tanítót is kül-
dünk ezreink táborából, akkor is boldogok 
leszünk abban a tudatban : hogy egy kartár-
sunkat az életnek, a családnak, a hazának 
visszaadtuk. S az a tudat, hogy a gyilkos 
háborúnál is gonoszabb tüdőbaj 70.000 embert 
pusztít el évenként, s az a tudat, hogy a be-
tegség ivadék-házából az unokák házába is 
bekujtorog, meg kell hogy dobogtassa a taní-
tók szívét, kezet kell nyujtanunk a honmentő 
akcióhoz. Mert gondoljuk meg, hogy az idő 
végtelenségében csak egy porszemnyi évtized 
alatt is, hazánkban körülbelül millió ember 
fölött állítanak sírkeresztet. Az izzó hazafiság 
ezt nem nézheti közönnyel, ide okvetlen kell 
a tanító keze: mert dicsőségünk koszorújához 
csak ez a babérlevél, ez a munka hiányzik. 
Azért kedves kartársaim, én a magam részéről 
a legmelegebben ajánlom, hogy tegyük meg 
azt a csekély munkát ennek a jóravaló Egye-
sületnek, hogy sorsjegyeit elárusítjuk, ha lehet, 
javára hangversenyt rendezünk, belépti díjul 
megszabjuk, hogy egy - egy résztvevő 1 K-t 
fizet, melyért minden látogató kap egy sors-
jegyet is. Ajánlom ezt szívem legmelegebb 
hangján. Ajánlani fogom a környéken s meg-
teszem azt a hazai lapokban is s én hiszem, 
hogy országunk tanítósága szívében ez eszme 
élénk visszhangra talál. A tantestület egyhangú 

lelkesedéssel elhatározta, hogy a József Főher-
ceg Szanatórium-Egyesülettől (Budapest, IV., 
Kigyó-tér 1.) azonnal kér sorsjegyeket s minden 
lehetőt elkövet, hogy e jóra törekvő egyesület 
javát ez irányban is, tekintélye súlyával, kitartó 
és fáradhatatlan munkájával támogatja és a 
magasztos célt emberi részvétével szolgálja. 
Erről jegyzőkönyvi kivonatban Verner Jenő 
igazgató értesíti a József Főherceg Szanató-O O • o 
rium-Egyesület elnökségét s az összes tanügyi 
lapokat. 

— Az Orsz. közoktatási Tanács új tagjai. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter három 
kiválóan érdemes tanférfiút nevezett ki az 
Orsz. Közokt. Tanács tagjaivá. Az líj tanács-
tagok : Sretvizer Lajos, székesfővárosi igazgató-
tanító (előadó tanácsos), Trajtler Károly, fővá-
rosi igazgató-tanító, a Fővárosi Tantestület 
elnöke s az Eötvös-alap alelnöke és Kozma 
László, debreczeni árvaházi igazgató és az 
Állami tanítók orsz. egyesületének elnöke. 

— Az Eötvös-alap köréből. Karácsonyi 
pásztorjáték jövedelméből Tihanyi Lajos ig.-
tanító Ráczkanizsáról (Muraköz) 10 K-t kül-
dött be hozzánk a Tanítók Háza javára. „ Határ-
talan öröm tölti el szívemet, írja nekünk, hogy 
a Tanítók Háza, tehát tanítótestvéreim javára, 
10 K-t küldhetek be". Egyúttal a következő 
fölhívással fordul kartársaihoz: „Kedves Kar-
társak ! Ahol akadályok miatt színielőadás 
jövedelme nem adhat tápot, avagy más forrás-
ból a helyi viszonyoknál fogva nem csörge-
dezhet Házunk fölvirágzásához áldásként az 
oly égetően szükséges alkotó s csudát teremtő 
rész : a segítség, úgy keressük ezentúlra s talál-
juk, ragadjuk meg e nemes célra a szegények 
és árvák könnyeit letörlő és sebeikre balzsam-
írt nyújtó Megváltónk születésének magasztos 
emlékünnepét, az irgalmasság testi és lelki 
cselekedeteinek eme lélekemelő és lelki nyugal-
mat varázsló szimbólumát." (Lapunk mult 
számaiból tárgyhalmaz miatt kiszorult. Szerk.) — 
Zeneestélyt rendeztek f. hó 4.-én Kiskőrösön 
az Eötvös-alap javára, melynek jövedelméből 
Záboji Gusztáv ig.-tanító az alap pénz-
tárába. A hangverseny kitűnően sikerült. 
Kardalok, szavalatok, melodráma, hegedűjáték 
zongorakísérettel, férfi-kar (trio) stb. mind 
nagy tetszést arattak. „Ez buzdít bennünket 
arra, — írja Záboji kartársunk — hogy a 
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jövőben is kellemesen szórakoztassuk a közön-
séget s az Eötvös-alapot gyarapítsuk." 

— A Wechselmann-féle nyugdíjsegély-
alapítvány. A „lovag Wechselmann Ignác és 
neje, Neuschloss Zsófia" tanítói nyugdíjsegély-
alapítványáról gyakran esik szó. Téves fölfogás 
következtében nyugtalanok egyes tanítók. Kar -
társaink széleskörű tájékozása végett elhatároz-
tuk, hogy a kellő fölvilágosításért a leghitele-
sebb forráshoz nyúlunk. A nyert útbaigazítást 
a maga egész valóságában, szó szerint való 
hűséggel közzétesszük a Néptanítók Lapjában, 
mintegy állandó megőrzés végett. A pesti izr. 
hitközség elöljárósága, illetve a „lovag Wechsel-
mann Ignác és neje, Neuschloss Zsófia" tanítói 
nyugdíjsegély-alapítvány bizottsága hozzánk 
intézett, erre vonatkozó közlése a következő : 
1. A pályázatban részt vehetnek felekezetkülönb-
ség nélkül a) még működésben levő tanítók 
és tanítónők, illetőleg tanítói oklevéllel bíró és 
rendszeresített tanítói alkalmazásban levő nép-
iskolai hitoktatók, kik Magyarországon állami 
vagy községi, közös vagy felekezeti népisko-
lában mint tanítónők vagy tanítók, illetőleg 
hitoktatók, legalább huszonöt-éves működést 
kitöltöttek; b) kik a föntemlített intézetekben 
legalább 25 éven át kitöltött működés u tán 
nyugdíjba léptek. 2. A benyújtandó folyamod-
ványok a következő mellékletekkel szerelendők 
föl . a) folyamodó születési bizonyítványa; b) 
tanító-képesítő oklevele; c) a tanítói, illetve 
tanítónői működés helyeit és éveit föltüntető 
bizonyítványok; d) az iskolai felsőbb hatóság-
tól a folyamodó érdemességét igazoló bizonyít-
vány; e) folyamodó lakhelyének közigazgatási 
hatóságától erkölcsi bizonyítvány, melyben az 
alapító rendelkezésének megfelelően kifejezetten 
ki van emelve, hogy a folyamodó sem szociál-
demokrata, sem antiszemita izgatást sem szóval, 
sem írásban semmiképpen elő nem mozdított ; 
f ) a folyamodó vagyoni helyzetét és családi 
körülményeit föltüntető bizonyítványok ; ha 
folyamodó már nyugdíjazva van, a nyugdíjaz-
tatásról és a nyugdíj magasságáról tanúskodó 
okiratok. 3. Az ekképen fölszerelt folyamod-
ványok 1904 február 15-ig a pesti izr. hitköz-
ség titkári hivatalához küldendők. — Ez volt 
az első pályázati hirdetés. A föntebbiekből 
láthatják tanítótársaink, hogy a Wechselmann-
alapítvány örök életű. Százakramenő tanítót, 
tanítónőt állandóan részesít áldásában. Akik 
megkapták, állandóan élvezik s nem kell ú j ra 
folyamodniok. Egy-egy hely megüresedése bi-
zonytalan és előre nem tudott időben fordul elő. 
Ezekre a helyekre, még egyetlen-egy üres hely 
esetében is, december havában teszik közzé a 
pályázatot a Néptanítók Lapjában. Jelenleg 

egyetlen alapítványi hely sincs üresedéiben, 
minden folyamodás vagy tudakozás tehát tel-
jesen hiábavaló fáradság. Az első ízben része-
sültek közül ugyan nyolcan (2 zsidó és 6 ke-
resztény) azóta elhaltak, de a segélyt özvegyeik 
kapják tovább. Hogy az újabban részesült 38 
tanító mikor kapja meg a segélyt, azt most 
még nem lehet pontosan tudni ; akkor, ha a 
minisztérium az összeget folyósítja, ami azon-
ban már nem tarthat sokáig. 

— Rövid hírek. Pályatételek. A „Kis-
küküllővármegyei Altalános Tanítóegyesület" 
az alábbi két tételt tűzte ki pályázatra : I. A 
játszó gyermekek között tet t megfigyelések 
értéke és azoknak helyes fölhasználása a testi-
és erkölcsi nevelésben. II . A nép erkölcsi rom-
lottságának és vagyoni züllésének javítására 
minő befolyással lehet az elemi iskola ? Határ-
idő: 1905. évi augusztus hó 31-ike; a munkák 
Gráezy Ferenc, tanítóegyesületi elnökhöz Dicső-
szentmártonba küldendők. Pályadíj tételenként 
50—50 kor. Csak az egyesület tagjai pályáz-
hatnak. — A Gyermekvédelem eddig megjelent 
f. évi 1. és 2. számai is tartalmasak és tanul-
ságosak. A lapnak számos kiváló munkatársa 
van, köztük több orvosegyetemi tanár, akiknek 
cikkeit kartársaink haszonnal olvashatnák. Ajánl-
juk isNazért, hogy ahol csak lehet, fizessenek 
elő a tanítói könyvtár számára erre a kitűnő 
havi folyóiratra, melyet Gerlits Sándor és 
Jánossy Gábor szerkesztenek Szombathelyen. 
Előfizetési ára egy évre 2 korona. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alap javára : Galgóczy Béla, Heves (t. d.) 3 K ; 
Eajlca Sándor, Borsarepegye (t. d. 1904 és 
1905-re) 6 K ; AU. polg. fiúiskola igazgató-
sága, Karánsebes 10 K ; Gönczy Bertalan, 
Tokaj (t. d.) 3 K ; Biedermann Adolf, Eger 
(t. d. 1904 és 1905-re) 6 K ; Orosz Imre, 
Váczszentlászló 3 K ; Faragó Mária, Szánk 
(t. d.) 3 K ; Madarassy Olga, Szánk (t. d.) 3 K ; 
Sebestyén Bálint, Szánk (t. d.) 3 K. 2. Tanítók 
Házára: Tihanyi Lajos, Ráczkanizsa (pásztor-
játék jövedelméből) 10 K. Átutaltuk az alap 
pénztárába. 

— Halálozás. Kiss József iváni kántor-
tanító életének 62-ik évében, rövid szenvedés 
után elhunyt. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Egy indítvány. Egy vidéki tanító. — Ma-
gyar tanítók a tudomány szolgálatában. Schenk Jakab.— 
Az „Egyszeregy". Horváth István. — Miért magyarosít-
suk a vezetéknevet ? Telkes Simon. — Külföldi szemle. -
Szünóra : Egy régi magyar tanító. Péterfy Sándor. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Felekezeti tanítók h.k-
bérigénye. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
intézet, t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák es taní tóképző - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n ingyen . 
A lap megkü ldése i ránt i f o lyamodványok az i skola lé tezésé t 
gazoló és az il letékes kir . tanfe lügyelő által l á t t amozo t t 

községi előljárósági b i zony í tvánnya l együtt , a „Néptaní tók 
Lapja' - szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A. helység (a m e g y e meg-
jelölésével) és az utolsó pos t a vi lágosan kiírandó. 

E lőf ize tés i á r : Egy é v r e 10 korona, fé lévre 5 korona, 
n e g y e d é v r e 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést n e m f o g a d u n k el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n köz lés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i s z á m í t h a t ó hi rdetés i dí j e lő re kü ldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő p e t i t nyomású és e g y h a s á b ú sora 1 ko rona . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. K E ß . , TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SK0LA-TÉB 3. 

K T é s s i r a r o l i a - t n e m a d - u n l c v i s s z a ™ 

Az iskolai és népkönyvtárak 
hivatása. 

A közoktatásügyi kormány gondos-
kodásából fölállítandó iskolai, és nép-
könyvtáraknak fontos hivatásuk van. 
Ennek azonban csak akkor tudnak majd 
megfelelni, hogyha azok, kikre kezelésük 
bízva van, valóban azt a nemes, magasz-
tos célt kötik egybe velük, amelyre 
ezek rendeltettek. A pap és a tanító 
embernevelő, nemesítő és művelő hatá-
sát kell ezeknek a könyvtáraknak ki-
egészíteniük, hogy a szépet és a hasznosat 
egyaránt szolgálják. Nagyot haladtunk 
az újabb alkotmányos korszakban a nép 
művelődésének szempontjából. De meg-
állapodnunk nem szabad. A könyvtárak 
puszta fölállítása — hiszen sok helyütt 
már 80 év előtt is voltak ilyenek — 
még nem elegendő. Bizonyára vannak 
még olyan helyek, hol a nép ezek szük-
ségét nem , is érzi még. Pedig, ha 
tanulságos olvasási esték által népünk 
hibái közül csak egyet-egyet lehetne 

mint ahogy lehet is — megszün-
tetni, már akkor is nyereségszámba 
menne. A közoktatásügyi kormány meg-
teszi a magáét, tegyék meg kötelessé-
güket azok is, kik az ő intencióit 
hivatva vannak megvalósítani ; kik lelki-
ismeretes munkájukkal, buzgó törekvé-
sükkel, lankadást nem ismerő komoly te-
vékenységükkel megbecsülhetetlen szol-

gálatot tehetnek a nemzetnek s szűkebb 
értelemben annak a falusi népnek, mely-
nek körében embernevelő nemes mun-
kájukat végzik. 

Nem szabad felednünk, hogy az olva-
sás: művészet ott, ahol nem az olvasás 
puszta mechanikájáról van szó, hanem 
az olvasottnak megértése a lényeg, abból 
a magasztos fontos célból, hogy a 
léleknek és szívnek, szellemnek és ér-
zésnek is kellő táplálék jusson, hogy 
ennek révén az akarat is nemesebb 
irányba terelődjék. 

Nem a köznép együgyűsége és tu-
datlansága, mely igen gyakran jól össze-
fér a szív jóságával s bizonyos termé-
szetes észjárással, akadálya a nép hala-
dásának, hanem az a félművelt, félvad 
proletárság, melynek agyát meg nem 
ér te t t elméletek zagyva tömege tölti 
meg s mely folyton épségben ta r t j a 
azt a forrást, melyből a legnagyobb és 
legveszedelmesebb erkölcsi fogyatkozá-
sok bugyognak elő: a káromkodás, az 
iszákosság, az egyszerű sorsával való 
elégedetlenség: ez rágódik féreg gya-
nánt egészséges gyökerén. Megrontja 
az egészséges elemeket mindenütt, ahová 
befúrja magát; zavart okoz és dúlja a 
tekintélyt addig, míg aláássa. Faluhelyen 
gyakran nagy szerepet játszanak az 
ilyen emberek, kiknek befolyása nem 
engedi meg, hogy a köznép durva haj-
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lámáiból kivetkőzzék; nem engedi föl-
ocsúdni alélt szunnyadozásából ; amiáltal 
tönkre teszik a legnemesebb intenció-
kat is, melyek a köznép művelődésének 
előmozdítására és sorsának javítására 
irányozvák. 

Sok helyen — mi tűrés-tagadás 
benne — az iskola befolyása még min-
dig csekély. Csak be kell térnünk vala-
mely faluba s látnunk a házak ízléste-
len külsejét, a házak előtt a sok piszkot 
és szemetet, az elvakult ablakokat, 
a falu kiabáló suhancait, az udvarokat 
ellepő gazt, a káromkodó, öklelő gyer-
mekeket, az elhanyagolt kerteket, az 
arcokon tükröződő durvaságot — s meg-
tudjuk, hányadán vagyunk. A tanító 
— a pap mellett — a falu első jó-
tevője lehet. A tanuló durva természe-
té t első sorban kell kipallérozni. Meg 
kell tanulnia intelmekből és példákból, 
hogy a szegénység mellett nagyon jól 
megfér a tisztaság, hogy az anyagi 
nyomorúság egyik forrása az ügyefogyott 
tehetetlenség és tunyaság, meg azt, 
hogy az Isten nem azért teremtet te az 
ember nyelvét, hogy cifrán károm-
kodjék. 

Azért szükséges, hogy a falusi gyer-
mek az iskolában első sorban tanuljon 
meg jól olvasni, abban az értelemben, 
hogy a jól olvasni tudás révén vigye 
ki magával az iskolából azokat az ele-
meket, melyek őt további olvasásra 
ösztönzik. A tanuló szeresse meg a 
könyvet az iskolában s lássa már ott 
is, hogy a könyv lelkének szórakozást, 
szellemének és elméjének gyarapodást, 
szívének buzdítást és érzésének gyönyört 
nyújt. S mivel ott, ahol iskolai és nép-
könyvtár lesz, a könyv pénzébe sem 
fog kerülni, szabad idejében szívesen 
fogja barátjául fogadni, különösen, ha 
a tanító a falu fiatal népével az isko-
lán kívül is érintkezésben fog maradni 
s egyes erre kijelölt estéken maga fog 
előtte olvasni, megmutatván neki, ho-
gyan kell a könyv egyes soraiból az 

ismeret édes mézét gyűjteni, emellett 
szórakozni, nagy emberek hazaszerete-
tének soha el nem muló, ragyogó pél-
dái mellett a hazáért lelkesedni s az 
édes anyaföldet szeretni. Az, aki nem 
analfabéta, nem mindig tartozik egy-
úttal az olvasni tudók közé is, s aki 
nem tartozik ezek közé, csak abban 
különbözik a többi analfabétáktól, hogy 
ismeri a betűket s talán le tudja írni 
a nevét. 

Az sem mindegy, hogy mit olvas. 
A kevés, de jó, nem túlságos terjedelmű 
könyv még mindig több lesz, mint a 
sok, mert az olvasottat meg kell érteni 
s ha megértették, meg kell emészteni, 
csak így nem marad el a könyv átala-
kító befolyása a gondolkodásra. A vál-
tozatosságra is kell nézni. A szépiro-
dalmi, szórakoztató, erkölcsnemesítő, 
hazafias tartalmú olvasmány mellett 
elegendő tér jusson az ismeretek szer-
zése lehetőségének is. Ami egyszerű 
életkörébe, foglalkozási körébe vág a 
falusi embernek. 

Azért, ha haladásunk, fejlődésünk 
tagadhatatlan is, kétségbe nem vonható, 
örömünk nem teljes, mert a haladás 
sok tekintetben látszólagos, fölszínes, 
nem mélyreható. Amivel még most a 
közéletben, a családi életben, a társa-
dalmi érintkezésben találkozunk, leg-
jobban bizonyítja azt az igazságot, 
hogy a valódi műveltség nem csupán 
a szellemi képességek fokozásában áll, 
hanem a hajlamok, a szív érzelmeinek 
kiművelésében is. A társadalom nagy 
tömege igen téves fogalmakat köt egybe 
a fölvilágosodás eszméjével. Legnagyobb 
része annak a tagadásában látja a föl-
világosodást, ami iránt a józaneszű, jó-
érzésű ember kegyelettel viseltetik. 
Nézetünk szerint azonban a puszta 
tagadás nem fölvilágosultság, hanem 
inkább nagy lelki durvaságnak, erkölcsi 
fogyatkozásnak a jele. 

Bizonyos téves fogalmak szivárognak 
a nép elméjébe, elfoglalják lelkületét, 
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irányadójává válnak cselekedeteinek a 
családi, polgári és társadalmi életben 
s annyira meggyökereznek lelkében, 
hogy a józan, jóakaró felvilágosítás csak 
nehezen, sokszor sohasem képes többé 
a balhiedelmeket, a téves fogalmakat 
kiirtani. Azért látjuk az emberiség fej-
lődósének történetében is, hogy a bal-
fogalmaknak, a balítéleteknek nagyobb 
szívósságuk van, hogy ezek sokkal job-
ban terjednek, mint az igazság, mint 
a józan fölfogás, melynek napja csak 
nagyon lassan és nagyon nehezen tud 
áttörni azon a ködön, mely a térfogal-
maktól elfogult elmét borítja. 

Az iskolai és népkönyvtárak azt a 
nemes célt is hivatva vannak szolgálni, 
hogy a nemesebb irányú olvasmányok 
megkedveltetésével lassanként kiszorí-
tani segítsék a még mindig nagy elter-
jedésnek örvendő ponyvairodalmi ter-
mékeket, melyek gazhajtásaikkal elölik 
népünk jobb érzését, alacsony színvona-
lon tar t ják köznépünk szellemi állapo-
tá t és butító, erkölcsrontó, szívet és 
értelmet babonába és haszontalan kép-
zelgésbe ringató tartalmukkal iszonyú 
erkölcsi kárt okoznak. 

Csízió, álmoskönyv, holmi betyár- és 
tündérhistóriák alkották s alkotják 
részben még most is köznépünk majd-
nem egyedüli szellemi táplálékát, vagy 
valami olcsó kalendáriumnak sokszor 
nagyon is alacsony irodalmi színvona-
lon álló tartalma. 

Akarat, buzgalom és lelkesedés le-
győzik majd azokat az akadályokat is, 
melyek ezidőszerint még a nemesebb 
lelki és szellemi táplálék elterjedését 
a köznép körében gátolják. Lassanként 
maga a nép is meggyőződik a ponyva-
irodalmi termékek káros hatásáról ; meg-
győződik arról, hogy azokból csak 
mocsok szállhat lelkére, csak méreg 
szívébe. 

Tisztán áll előttünk a cél, melyet 
a közoktatásügyi kormány a népkönyv-
tárak segítségével elérni óhajt és tisz-

tán áll előttünk a könyvtárak hivatása 
is. Hogyha népünk művelődésének, el-
méje gyarapodásának és szelleme fino-
modásának javára sokat várunk e könyv-
táraktól, ezt azért tehetjük, mert tud-
juk, hogy ma már a népnevelés szent 
szolgálatában oly gárda áll, mely nem-
csak ismeri kötelességét, hanem ennek 
szívvel és lélekkel eleget is akar tenni. 
Szívében szeretettel és lelkesedéssel 
a haza és nemzet iránt, odaadással és 
meleg buzgósággal a nép művelődésének 
ügye iránt, most, hogy az eszközök 
elégtelensége nem fogja gátolni hivatá-
sának minden irányú teljesítésében, 
nagy reményekkel nézhetünk a jövőbe, 
mert a magyar tanító érzi, hogy lel-
kesedése, ügy buzgalma mindent tehet 
s hogy ezeket ezen a téren nem pótol-
hat ja semmi. 

(Budapest.) Hevesi Mór. 

A mellékfoglalkozásokról. 
E b. lapok ezidei 6. számában fönti cím alatt 

Ember János tollából egy cikk jelent meg, 
mely a tanítóság zömének figyelmét nem kerül-
heti el, miután abban erkölcsi és anyagi érde-
kének komoly veszélyeztetéséről van szó. Nem 
lehet föladatom a tanító mellékfoglalkozásainak 
bírálatába bocsátkozni s kimerítően bizonyítá-
sát nyújtani annak, hogy a mellékfoglalkozások, 
föltéve, hogy igazán mellékfoglalkozások, álta-
lánosan nem veszélyeztetik a hivatalt, nem 
osztják meg a figyelmet, nem csökkentik az 
energiát, nem rontják a munka sikerét, de 
ellenségeket sem szereznek, mint azt cikkíró 
föltételezi. Ismerek tanítókat, kik évtizedeken 
át értékesítették szabad idejüket s amellett 
nemcsak, hogy érdemeket is szereztek maguk-
nak a tanügy terén, hanem úgy a nép, mint 
fölöttes hatóságuk, tanfelügyelőjük, püspökük 
stb., valamint az emberi társadalom őszinte 
elismerését is vívták ki maguknak épen azáltal, 
hogy többet tettek, mint amennyi kötelességük 
lett volna. Nincsenek statisztikai adataim arról, 
vájjon hány tanító űzi hazánkban a cikkíró 
által említett mellékfoglalkozások egyikét ; mind-
azonáltal határozottan állíthatom, hogy a tanító-
ság kilenctizede részint ambíciójának kielégí-
tése, részint a közügyek iránt érzett lelkesedése 
folytán, részint jogos anyagi érdekeinek legjobb 
tehetsége szerint történő szolgálata által nem 
elégszik meg hivatalával, mely elég szabad időt 

8 * 
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is nyújt, hanem érvényesíti fönnmaradó erejét 
és tehetségét ott, ahol arra az ügy érdekében 
legnagyobb szükség van. 

A Néptanítók Lapja, mely hosszú éveken 
át különféle terekre irányította olvasói figyel-
mét, számtalanszor jelölte ki az irányelveket, 
melyeket itt követni kell, amiért az egyes ese-
tekben csak a megfelelő közleményekre kell 
utalnom. 

Foglalkozzunk itt csak Ember J . cikkével. 
Tény az, hogy a cselekvés gyorsaságát és 

hatályosságát az erő koncentrálása nagy mér-
tékben befolyásolja s amellett a buzgalom, 
mellyel munkánkat végezzük, az energia, mely-
lyel dolgozunk, a teljes elmélyedés és a mun-
kánk közben mindenről való megfeledkezés a 
siker zálogai. Szép szavak, melyek aranyigaz-
ságokat rejtenek, de épen ott 1 alá Inak süket 
fülekre, ahol a megvalósítás által a baj talán 
egy csapásra is megszüntethető volna s ahol 
nem épen óriási eszközöknek igénybe való vétele 
által a tanító egész ereje a tanügy számára 
volna lefoglalható. Nem csatlakoztam soha azok 
táborához, kik folytonosan csak fizetésjavítást, 
korpótlékot stb. emlegetnek s mindig csak a 
hivatal szomorú anyagi oldalát tárják föl 
embertársaik előtt ; mindazonáltal itt a szabad 
idő értékesítésének szükségét legtöbb esetben 
a kedvezőtlen megélhetési viszonyokra kell 
visszavezetnem, melyek sok tanítóra —• tapasz-
talatból beszélek — majdnem elviselhetetlen 
terheket rónak. Először is élni kell s csak ha 
jóllaktam s Családom jóllakásáról is gondos-
kodtam, leszek képes arra, hogy hivatásomat 
a követelmények szerint teljesíthetem. Mi vonja 
most már jobban el figyelmemet a tanítástól : 
a mellékfoglalkozás, mely a rossz, de azért 
megelégedett szívvel vett dotációt annyira ki-
egyenlíti, hogy tisztességesen megélhetek, vagy 
a gond, honnan fogom előteremteni a déli 
kenyeret, mire sok helyen 10 —15 tagú család 
is egészen jogosan számot tarthat ? 

Helyesen mondja cikkíró, hogy minden fog-
lalkozásnak el kell tartania munkását, s azért 
a tanítóság kívánalmainak teljesítése által és 
nem mellékfoglalkozások által kell a bajon 
segíteni. A magyar tanítóság örök hálával veszi 
majd a segítést, de nagy része nem lehet azon 
helyzetben, hogy életszükségleteit egy jobb jövő 
reményében már most szűkebb medrekbe szo-
rítsa, még pedig azon egyszerű oknál fogva, 
mert némely tanítónál, mint pl. nálam is, ezen 
szükségletek évről évre növekednek. A kívánal-
mak teljesítése tehát a bajnak, ha ugyan annak 
lehet nevezni, orvosságává fog válni. 

Ennyit a kérdés anyagi oldaláról. 
Az erkölcsi szempont nézetem szerint még 

fontosabb. Tudvalevőleg a tanító ma már sok 

helyen nemcsak tanító, hanem a nép oktatója, 
vezetője, tanácsadója, néha mindene is. A nép 
sokszor egyenesen megkívánja, hogy a tanító 
az ügy érdekében minden mozgalomban részt-
vegyen, sőt egyes intézmények élére álljon, 
hogy ezáltal az ügy diadala, vagy az intézmény 
áldásos prosperálása már előre is biztosítva 
legyen. Nem vétket követ-e most el az a tanító, 
ki ilyenkor félreáll s ezáltal avatlan kezekre 
jut tat ja a hivatalt, melynek viselése talán sok 
édes öröm birtokába juttathatná ? Ügy ez a 
szempont, valamint az időfölösleg, mivel a 
tanító különösen nyáron, de azért télen is ren-
delkezik, valamint az elismerés, mely a közügy 
terén való munkásság osztályrésze, úgyszólván 
föladatává teszik a tanítónak szabad idejének 
értékesítését s tudomásunk van arról, hogy ily 
munkásság sok esetben nemcsak a község, ha-
nem az egész ország s a legmagasabb körök 

O ö o o 
hálájára is tarthatott számot. 

A kerülendő mellékfoglalkozások közé cikk-
író a priváttanítást, a tisztviselést, a tűsoltó-
ságot, a nem szakirányú irodalmi munkásságot, 
a szövetkezetek vezetésében való részvételt, a 
segédjegyzősködést, írnokoskodást, az ügynö-
kösködést. a póstásságot stb. helyezi. 

A priváttanítás anyagi jövedelmet biztosít 
amellett azonban sok tanítónak erkölcsi köte-
lességévé tétetik, hogy egyes családok gyer-
mekeit tanítsa, miután alkalmasabb egyének 
erre hiányoznak. A tisztviselés, népneveléssel 
össze nem függő esetekben, legtöbbször a nép 
közös akarata folytán történik, tehát föltehető, 
hogy e működés a tanítás kárára nem válik. 
Mindkét foglalkozás aligha veszi igénybe na-
gyobb mértékben a tanító figyelmét s erejét, 
amiért a főfoglalkozást itt nem látom veszé-
lyeztetve. Kerülendő a tűzoltóság is. Ezt, bár 
nem vagyok tűzoltó-egyesületi tag, nemhogy 
tiltanám, hanem egyenesen kötelességévé ten-
ném a tanítónak mindenhol, ahol erre alkalmas, 
imponáló egyén hiányzik s szükséges is, hogy 
ily helyen a tanító igazi vezérszerepet játsszék. 
Az ügy fontossága arra késztetett egyes tanító-
képző-intézeteket, hogy a tűzoltósági ismeretek 
elsajátítása céljából már kellő időben gondos-
kodjanak. I t t több bizonyíték fölösleges. A 
szövetkezetekben való részvétel igen sok helyen 
kötelességévé tétetik a tanítónak (hivatalos föl-
szólítások is történnek e tekintetben), miáltal 
a tanító a nép vagyonának legavatottabb őrévé 
válik. 

Az írnokoskodás és ügynököbködés annyira 
jelentéktelen foglalkozások, hogy alig hiszem, 
miszerint ezek a csélekvés idején túl is fog-
lalkoztathatnák a tanítót; másrészt föltehető, 
hogy azon tanítók, kik ily mellékfoglalkozáso-
kat elvállalnak, azokra igazán rászorulnak, 
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miáltal ezek megélhetési, tehát legfontosabb 
érdekeikbe vágnak. Egyedül a póstásságot nem 
tartom oly foglalkozásnak, mely a tanítósággal 
tisztán technikai okokból is összeegyeztethető 
volna, mivel a két hivatal hivatalos órái itt 
összeesnek. Amint tudom, itt csak a nevet 
adják a tanítók, a hivatalt hozzátartozóik 
végzik. 

Legnagyobb kifogásom azonban az 5. pont 
ellen van, melyben cikkíró a nem szakirányú 
irodalmi munkásság eltiltását célozza. Az állás-
pont nagyon különös. Vannak tanítók, kik 
mellőzve a test- és lélekrontó élvezeteket, mula-
tozásokat, játékokat s káros szenvedélyeket, 
valamely tudományszak szolgálatába állítják 
fönnmaradó szabad idejüket s istenadta tehet-
ségüket, miáltal a közjó érdekében sokszor 
nagy érdemeket szereznek maguknak. Az író 
tanítók mindeddig közbecsülésre tarthattak szá-
mot s e közbecsülésben épen azok jártak elől, 
kik a tanítók szakmunkásságának bírálóivá tétet-
tek. Az önképzés, mint az irodalmi munkásság 
egyik alapföltétele, magasabb eszmékre enged 
következtetni az illető tanítóban, amiért föltehető, 
hogy az nevelési munkáját is magasabb értelem-
ben fogja föl. Sőt többet mondok : az író tanítók, 
mint más szakok művelői, kénytelenek a leg-
buzgóbb nevelési munkát kifejteni, mivel csak 
ez esetben értethetik meg másokkal, hogy első-
sorban csak mégis tanítók s így gáncs a más 
úton szerzett sikerekért nem érheti őket. 

Előre is elnézést kérek, hogy kissé „pro 
domo" kell beszélnem s így szokásom ellenére 
némileg szerénytelennek lennem. 

Evek óta foglalkozom a természettudomány-
nyal s ez idő szerint 9 lapnak vagyok munka-
társa, mégis egy cseppet sem érzem magamat 
gyengének, szórakozottnak az iskolában, sőt 
ellenkezőleg, a dicső természet ihlete bennem 
él, ha kisdedeim közé megyek s az állandó jó 
hatás, melyet a Mindenható csudálatos teremt-
ményei rám gyakorolnak, újabb-újabb örömöket 
szül, melyek mind elfeledtetik a mindennapi 
gondokat, elűzik a bánatot s ezáltal főfoglal-
kozásomra, melyben mindig erősnek, boldognak 
s megelégedettnek érzem magamat, gyerme-
keimre, kik mindig derült arcot látnak, kör-
zetemre, mely ezen mellékfoglalkozás káros 
hatását sohasem látta, egyáltalában úgy a 
munkásra, mint a munkára is a legjótékonyabb 
s a legáldásosabb hatást fejtik ki. A mellék-
foglalkozás itt tehát erényévé válik a tanító-
nak s előnyévé az ügynek, melyet a tanító, 
más eszmék által is vezéreltetve, önzetlenül 
szolgál. 

Cikkíró dolgozata végén az iskolai hatóságok 
révén is út ját akarja állni annak, hogy a taní-
tók a nevezett mellékfoglalkozásokat űzzék. 

; " " 

Erre alig kerül a sor. Amíg a tanító a tör-
vényeknek és egyéb követelményeknek megfele-
lően buzgón és lelkiismeretesen végzi hivatását 
s az eredmény a munka intenzivitását igazolja, 
addig szabad ideje fölött más nem rendelkez-
hetik, mivel erre nézve kötelező ígéretet tenni 
nem köteles s ilyet a tanítóság érdekeit szem 
előtt tar tó s a munkásban megbízó hatóság 
nem is követel. Ilynemű beavatkozásnak tehát 
tisztességes mellékfoglalkozások űzése esetéu 
sem lehet helye. 

Legyünk mindenekelőtt s elsősorban igazi, 
lelkiismeretes néptanítók s népnevelők, akinek 
munkáját gond kíséri, törekedjék tisztességes 
úton arra, hogy ettől lehetőleg megszabadul-
jon ; akit tehetsége, ambíciója vagy ügyszere-
tete arra késztet, hogy több téren is fejtsen 
ki áldásos munkásságot, hatványozza erejét, 
hogy a közjót minél nagyobb mértékben szol-
gálhassa ; mindnyájan pedig törekedjünk arra, 
hogy egy percig sem éljünk hiába, hanem 
szolgáljuk hazánk, egyházunk s hasznos intéz-
ményeink ügyeit minél hathatósabban, miáltal 
mint jó hazafiak is Isten és ember előtt ked-
ves s majd elismerésben is bővelkedő oly köte-
lességet végzünk, melynek teljesítése áldó, jó-
tékony fényével s melegével bearanyozza s ter-
mékennyé teszi népnevelési munkásságunkat is. 

(GrinádJ Pósch Károly. 

miáltal ezek megélhetési, tehát legfontosabb 
érdekeikbe vágnak. Egyedül a póstásságot nem 
tartom oly foglalkozásnak, mely a tanítósággal 
tisztán technikai okokból is összeegyeztethető 
volna, mivel a két hivatal hivatalos órái itt 
összeesnek. Amint tudom, itt csak a nevet 
adják a tanítók, a hivatalt hozzátartozóik 
végzik. 

Legnagyobb kifogásom azonban az 5. pont 
ellen van, melyben cikkíró a nem szakirányú 
irodalmi munkásság eltiltását célozza. Az állás-
pont nagyon különös. Vannak tanítók, kik 
mellőzve a test- és lélekrontó élvezeteket, mula-
tozásokat, játékokat s káros szenvedélyeket, 
valamely tudományszak szolgálatába állítják 
fönnmaradó szabad idejüket s istenadta tehet-
ségüket, miáltal a közjó érdekében sokszor 
nagy érdemeket szereznek maguknak. Az író 
tanítók mindeddig közbecsülésre tarthattak szá-
mot s e közbecsülésben épen azok jártak elől, 
kik a tanítók szakmunkásságának bírálóivá tétet-
tek. Az önképzés, mint az irodalmi munkásság 
egyik alapföltétele, magasabb eszmékre enged 
következtetni az illető tanítóban, amiért föltehető, 
hogy az nevelési munkáját is magasabb értelem-
ben fogja föl. Sőt többet mondok : az író tanítók, 
mint más szakok művelői, kénytelenek a leg-
buzgóbb nevelési munkát kifejteni, mivel csak 
ez esetben értethetik meg másokkal, hogy első-
sorban csak mégis tanítók s így gáncs a más 
úton szerzett sikerekért nem érheti őket. 

Előre is elnézést kérek, hogy kissé „pro 
domo" kell beszélnem s így szokásom ellenére 
némileg szerénytelennek lennem. 

Evek óta foglalkozom a természettudomány-
nyal s ez idő szerint 9 lapnak vagyok munka-
társa, mégis egy cseppet sem érzem magamat 
gyengének, szórakozottnak az iskolában, sőt 
ellenkezőleg, a dicső természet ihlete bennem 
él, ha kisdedeim közé megyek s az állandó jó 
hatás, melyet a Mindenható csudálatos teremt-
ményei rám gyakorolnak, újabb-újabb örömöket 
szül, melyek mind elfeledtetik a mindennapi 
gondokat, elűzik a bánatot s ezáltal főfoglal-
kozásomra, melyben mindig erősnek, boldognak 
s megelégedettnek érzem magamat, gyerme-
keimre, kik mindig derült arcot látnak, kör-
zetemre, mely ezen mellékfoglalkozás káros 
hatását sohasem látta, egyáltalában úgy a 
munkásra, mint a munkára is a legjótékonyabb 
s a legáldásosabb hatást fejtik ki. A mellék-
foglalkozás itt tehát erényévé válik a tanító-
nak s előnyévé az ügynek, melyet a tanító, 
más eszmék által is vezéreltetve, önzetlenül 
szolgál. 

Cikkíró dolgozata végén az iskolai hatóságok 
révén is út ját akarja állni annak, hogy a taní-
tók a nevezett mellékfoglalkozásokat űzzék. 

Történelmi játékok a népiskolában. 
Dreisziger Ferenc, tanítóképzőintézeti tanár, 

a Népiskolai történettanítás módszeréről írt 
könyvében fölemlíti és hézagpótlónak találja a 
történelmi játékokat s mint hathatós nevelési 
eszköz kultiválását ajánlja az érdeklődők figyel-
mébe. Megemlíti azt, hogy Szalay Károly 
székesfővárosi tanár egy magyar történeti 
színház gondolatával lepte meg a magyar 
közönséget és a tanügyi világot. 

Érdekés módon, gyönyörűen fejtegeti eszmé-
jének üdvös hatását a tanuló ifjúságra, de 
magára a népre is s azon forró óhajának ad 
kifejezést, vajha a nép minden rétege, tehát 
a legszegényebb is, idővel teljesen díjmentesen 
részesülhessen a történelmi tények legvalódibb 
formájában előadott látnivalókban. 

Elmélkedve e szépen kidolgozott munkán, 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy addig 
is, míg a társadalom ezen életrevaló eszmét 
magáévá teszi, míg a társadalom a történelmi 
színház megvalósításához hozzáfogna, ezen 
eszmék életbeléptetését más úton és téren 
lehetne mindjobban megközelíteni. Karoljuk 
föl ezokból mi néptanítók ez üdvös eszmét 
elsősorban s tegyük azt otthonossá már az elemi 
népiskolákban is. 
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Mennyi terünk s alkalmunk nyílik arra a 
népiskolában, hiszen a tanterv keretében is 
fölvehetünk egy-egy órát hetenként, melyet a 
a multak fölelevenítésére, alakításra használ-
hatnánk föl s mely időben megszólaltathatjuk 
a multat, elővezethetjük a honalkotó s fönn-
tartó hősöket, érzékeltethetjük a különböző 
korszakok szellemét. Remélhetőleg akadnak 
majd többen, kik a történelem nevezetesebb 
eseményeit párbeszéd vagy oly vonzó alakban 
fogják földolgozni, mint ahogy már egyesek 
részéről tapasztaljuk is azt, többeket szerepel-
tetnek s többnek a munkássága vétetik igénybe 
az elmondás, elszavalás vagy elolvasás alkalmával. 

Olvasókönyveinkben is vannak kisebb pár-
beszédek, melyeket örömmel olvasnak el a 
gyermekek s szinte versenyeznek azért a dicső-
ségért, hogy társukkal egyetemben köthetik 
le figyelmünket. Az előadás eleven valósága, 
az olvasmányok megelevenítése mindjobban és 
jobban bevésődik a gyermek lelkületébe, mint 
valami dombormű, mert hiszen a benyomást 
nemcsak a gyermek elméje kapta, hanem 
szeme, füle is bevezette azt az agyába. 

Ezt említi az eszme első úttörője is, midőn 
Mátyás anyja című költeményét következő 
szereposztással kívánja elmondatni: 1. As elbe-
szélő. 2. Szilágyi Erzsébet. 3. Első és második 
cseléd. S valóban sokat mond ezzel a szerző, 
midőn azt állítja, hogy az ily oldalról bemu-
tatott, megtörtént esemény a gyermek figyel-
mét, érdeklődését leköti s a benyomásokat 
állandósítja. Elegendőnek tar t ja már a cél 
érdekében a verset és párbeszédet oly módon 
előadatni, hogy a szereplő künn állva, kellő 
taglejtéssel és hanghordozással, a színpadias, 
ízetlen törekvéstől menten, kellő hangszínezés-
sel beszéljen. De különösen figyelmet érdemel-
nek meghatározott és elrendelt nemzeti ünne-
peink, melyeket minél szebben és lélekemelőb-
ben megtartani szoros kötelességünk. Itt nyerne 
érvényesülést a történelmi színjáték, az ünnep 
jelentőségének megelevenítése. Fősúlyt kell 
fektetnünk arra, hogy azok a zsenge gyermeki 
lélekben felejthetetlen nyomokat hagyjanak 
hátra. Ma ezek az elrendelt ünnepek évről évre 
a sablonos programm szerint darálódnak le s 
oly megsíokottak már a gyermekek előtt, 
hogy előre örülnek a szünnapnak, s az ünnep 
jelentősége akár el is maradhatna. 

Pedig nemzeti ünnepeink tendenciájához 
méltó legyen a történelmi alkalmi előadás, 
a kép, az események megelevenítése. így 
Erzsébet királynénk emlékünnepén mily mara-
dandó nyomot hagyna hátra a megdicsőült 
királyné idejéből vett vetített képek s szeretett 
királynénk életének nevezetesebb mozzanatai. 
Avagy midőn jószívűségéről tesz tanúbizony-

ságot, vagy midőn Deák Ferenc, a haza bölcse 
ravatalánál imádkozik? Így bemutatva az ünnep 
jelentőségét, azt mint erős nevelői eszközt 
használhatjuk föl növendékeink körében. 

E történelmi játékok úttörőjeként tekint-
hetjük ma már a karácsonyi és húsvéti gyer-
mek-színdarabokat, a katholikus nép pásztor-
játékait, melyekhez a nép, a gyermekek elő-
szeretettel ragaszkodnak. 

Mindezek azt bizonyítják, hogy a megjelení-
tések a nép lelkének ősrégi szükségletét képezik 
s hogy a gyermek-színjátszás ma már örven-
detesen tért .hódít. íme, egy lépés Szalay 
szellemében a történeti játékok megvalósításá-
hoz. Ezen történeti játékokkal nemcsak a gyer-
mekeket fogjuk megörvendeztetni s előttük a 
multat érdekessé, kedvessé és felejthetetlenné 
tenni, hanem nevelni fogjuk a szülőket, a népet 
is, kik mindszámosabban fogják nemzeti ünne-
peinket látogatni s elmélkedni a látottak és hal-
lottak fölött. Ilyen irányú egyfölvonásos alkalmi 
történelmi játékot mutat be Pásztor József, 
ki a március 15-iki világraszóló eseményeket 
érzékelteti. E hazafias munka (megrendelhető 
Budapest, VII., (Jolumbus-út 28.sz.a.) máris nagy 
népszerűségre tett szert s költ5i módon fejezi 
ki március tizenötödikének ünnepi hangulatát, 
a szabadságharc föllángolását s az ifjúság 
lelkesedését. E történelmi játékban mindössze 
három szereplő van s könnyen előadható. Csak 
egy-két alkalmas történeti játék legyen olyan, 
melyet népiskolás növendékeink is játszhatnak 
s melyeknek színrehozatala költségbe nem 
kerül, ekként a gyermekek történeti játéka 
országszerte a legkedvesebb öröme lesz gyer-
mekeinknek és a felnőtteknek egyaránt. 

(.Budapest.) Vörösváry Béla. 

Az emlékező-tehetség. 
Tudjuk, hogy tanítási eljárásunkban nem-

csak arra kell ügyelnünk, hogy a képzetek az 
elmébe nyomuljanak, hanem arra is, hogy 
azok ott hűen és tartósan le is telepedhesse-
nek, megmaradhassanak. Mert hiszen ismere-
teink bősége ettől függ. Régi klasszikus példa-
szó, hogy : Tantum scimus, quantum memoria 
tenemus. És ez igaz is. Ha a képzetek nyom-
talanul eltűnnének az elméből, mint ahogyan 
eltűnik a remegő harmatcsöpp a virág színes 
kelyhéből : akkor kár volna az embernek tanu-
lással vesződnie, mert abból nem volna semmi 
haszna. Lelke nem termékenyülne meg. Meddő 
maradna, mint a fattyúvirág. Kietlen, sivatag 
lenne, mint egy futó homoktenger, melyen 
még egy gyönge gondolat, egy satnya eszme 
sem verhetne gyökeret és nem ereszthetne 
bimbókat. Ámde ez nem úgy van. Sőt ellen-
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kezőleg. Az elmében a beléje^ nyomult képze-
tek igenis megmaradnak. Es ha kis ideig 
lappangókká lesznek is : újra életre szólíthatok. 
A képzeteknek ezt az állandósulását hívják 
épen emlékezetnek. Az emlékezet tehát koránt-
sem lelki folyamat, nem _ processzus, hanem 
ennek csak eredménye. És sem több, sem 
kevesebb, mint a képzeteknek nem tudott 
fönnmaradása, állandósulása és az értelemben 
való megfészkelődése. 

A recepció a képzeteknek kaput nyit, hogy 
azok a lélekbe nyomuljanak és ott elüljenek. 
A reprodukció pedig ezeket az elült, elszuny-
nyadt előterjesztéseket felkölti, és szintén kaput 
nyit nekik, hogy azok magukról életjelt adja-
nak. A recepció és reprodukció ekkép, újólag 
ismételjük, nem tartozik az emlékező-tehetség 
struktúrájához, hanem csak elő- és utójátéka. 
Az emlékező - tehetségnek valóban csak meg-
tartási erőt, hűséget és gazdagságot lehet tulaj-
donítanunk. Többet nem. Eme tulajdonságai 
pedig függnek részben magától az eredeti 
emlékező-tehetség valamirevalóságától, részint 
az elmébe nyomuló képzetek erejétől, intenzí-
vitásától. Magától értetődik, hogy általános, 
emlékező - tehetség nincs. Sőt ellenkezőleg. 
A memória az egyes érzékek milyensége sze-
rint nagyon is különféle. Egyik érzékkörben 
ugyanis kitűnő lehet, míg ellenben, ugyanazon 
egyénnél is, más érzékkörben fölötte gyönge 
és színtelenségre hajló. így például valakinek 
kitűnő hallása van, de látási érzékszerve hiá-
nyos. Mivel az emlékező-tehetség gazdagítására 
az első esetben kitűnő érzékszervvel rendelke-
zik, megfelelő szorgalom mellett széleskörű 
zenei tudásra tehet szert. De már látási köré-
ben számottevő eredményt nem fog tudni 
seliogysem fölmutatni. Mert enemű érzékszervei 
a szellemi birtok fölépítéséhez és berendezésé-
hez nem képesek megfelelő funkcióba lépni. 
Ebből azután természetesen az is következik, 
hogy az emlékező-tehetségnek általános érvényű 
képző-eszköze nincs. Az általános árkánum ki 
van zárva. Mert hiszen az emlékező-tehetség 
gazdagsága az egyes érzékszervekből eredt 
képzetek milyensége és sokasága szerint építő-
dik föl. Ebből folyólag az emlékező-tehetség 
nagyon is sokféle. Tehát a képzésére szolgáló 
eszközök is fölötte sokfélék. így például ha 
én korán elkezdem a számtanulást és ahhoz 
talentumom is, kedvem is van. akkor én sok 
és hü számképzetekre tehetek idővel szert. 
De ezzel aztán semmiképen sem fogom törté-
nelmi emlékezetem tárházát gyarapítani egy 
árva jottával sem, az is bizonyos. Még pedig 
azért nem, mert a történelem a számtani 
ismeretág körén túl esik. Mivel túlesik, tanul-
mányomban a történelmi aktusok nem is jut-

hattak be sehogysem a számolási ismeretág 
körébe. Az is bizonyos. Kimondhatjuk tehát, 
hogy általános érvényű emlékezetképző-eszköz 
nincs. Csakis különös. De ez aztán van. Sza-
bálya pedig ez: minden ismeretkör a saját 
kvalitása szerint táplálja az emlékezetet. 

És most eljutottunk a témának ránk, taní-
tókra nézve legfontosabb pontjához, annak 
gyakorlati részéhez : az emlékező-tehetség speci-
fikus fölépítéséhez, ápolásához. 

Már föntebb kiemeltük, hogy az emlékező-
tehetség üdeségét, tartósságát és gazdagságát, 
egyszóval annak egész valóját a receptív lelki 
folyamat nyitja meg. Ennek üdesége, frissesége, 
mély szántása, intenzivitása adja meg az em-
lékező-tehetségnek is egész valamirevalóságát: 
erejét, maradandóságát és a léleknek repro-
duktív képességét. Annak okáért a tanításnak 
arra kell ügyelnie, hogy azok a képzetek, me-
lyek a lélekben alakulnak, mennél mélyebb, 
tehát maradandóbb nyomokat hagyjanak maguk 
után. Hogy így azok nem tudott állapotukból 
a tevékenység terére annál könnyebben elő-
szólíttathassanak. Evégből szükséges, hogy a 
szerzett képzetek fölújítása végett a tanítás 
gyakori ismétléseket tartson. Még pedig lia a 
képzetek megfelelő módon, teljes erővel és 
eléggé mélyen bocsátkoztak az emlékezet 
konzerváló talajába, akkor a képzetek egy-
szerűen csak fölújíttatnak. Ha ellenben szálaik 
nem nyomultak be eléggé már kezdetben annak 
közepébe, akkor a receptív munkásságot ok-
vetetlen újra kell megkezdeni, mert másképen 
a különben is halvány nyomok onnan hamar 
elenyésznek. Tehát tanításunk kárba vész. 
Hogy ez az utóbbi eset be ne következzék, 
azért a tanításnak szem előtt kell tartania, 
hogy futólagos, kellő figyelem nélküli fölfogá-
soknak soha sincsen állandóságuk. Továbbá, 
hogy túlságos, avagy gyönge érzéki izgatások 
sohasem hozhatnak létre átlátszó, világos kép-
zeteket. Ezektől tehát, amennyire lehet, óva-
kodni kell. Pszichológiai szabály az is, hogy 
a szemléletek által alakult előterjesztések a lé-
lekbe jobban befészkelődnek, mint az abstrakt 
úton keletkezettek. Tehát mindenekelőtt szem-
léltetnünk kell. Még pedig közvetetlenid, mert 
a közvetettek szintén nem sokat érnek. Az is 
lélektani maxima, hogy az újság iránt fogéko-
nyabb a lélek, tehát hamarabb is megkapja, 
mint a mindennapit, a közönségest. Ekkép 
mélyebb nyom is marad utána. Tehát tanítá-
sunkban újságmondók is legyünk. De csak 
mértékletesen, mert szertelenségében ez is el-
veszti a lélekre ingerét, tehát nyom nélkül 
vész el. 

Mivel az úgynevezett „tanulás" sem egyéb, 
mint vagy a már szerzett képzetek fölújítása 
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vagy pedig új képzetek beszerzése, tehát részint 
reproduktív, részint receptív lelki folyamat, 
azért az elébb elmondottak a tanulásra is tel-
jes mértékükben állanak. Ámde kétféle tanu-
lás van. Az egyik a gépies, a másik a logikus 
tanulás. A gépies, amint a neve is mutatja : 
nem sokat ér. Mert nem annyira a lélekbe 
bat, mint inkább annak csak külsejére tapad. 
Tehát hamar le is hull róla, mint a falról a 
vakolat. Annál többet ér a logikus tanulás. 
Ez abból áll, hogy minden ú j képzetet a saját 
kvalitása, rangja, viszonya stb. szerint osztok 
be ismeretkörömbe, tehát részint mint egészet, 
részint mint darabot, alsóbbrendűt, részint 
mint okot vagy okozatot stb. Egyszóval, ismeret-
körömet úgy izmosítom vele, hogy azzal míg 
egyrészt értelmem gazdagításához járulok, más-
részt abba azáltal egyszersmind logikai rendet 
is hozok. Épen ezért hívják logikus tanulás-
nak is. 

íme, ezek volnának főbb vonásaikban azok 
a szempontok, melyekkel egy erős, üde és gaz-
dag emlékező-tehetség a maga pompájában és 
kápráztató voltában fölépül. És amelynek 
élénk reproduktív megnyilatkozása és csillo-

.gása sokszor oly méltó bámulatra ragadja 
a hallgatót. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Elemi népiskolai magyarnyelvi 
föladatok példatára. 

III. osztály. 1. Másolás az iskolai tábláról. 
(Vonzó szöveg: pl. „Emese álma" röviden.) 
2. Másolás a könyvből. (Anyag : pl. az olvasó-
könyvből egy rövid párbeszéd. Az írásjelek 
használatáról magyarázat.) 3. Szerkesszetek kérdő-
mondatokat ! Használjátok föl ezeket. Szól- e . . . P 
Száll-e. . . ? L ő - e . . . P H u l l - e . . . ? H a l l - e . . . ? 
Varr e . . . ? Igazságos-e . . . ? Egészséges-e.. . ? 
(A kérdőmondatban rendesen első szó az állít-
mány.) 4. Mit parancsolhat az úr a cselédnek ? 
(Hozzon vizet ! Tegye be az ablakot ! stb. — 
Figyelmeztetés, mint fentebb.) 5. Hasonlítsátok 
össze a házat a toronnyal, az utcát az úttal, a 
vajat a kenyérrel, az aranyat az ezüsttel, a 
farkast a rókával, a dombot a heggyel ! (Kez-
dés : A ház alacsonyabb a toronynál. Vagy : 
A ház alacsonyabb, mint a torony. — Figyel-
meztetés : két b-re ; mint előtt vonás.) 6. Dik-
tálás. Az ősz. Hull a levél a fáról. Elsárgul a 
mező. Csak az őszi rózsa virul még. Annak is 
pereg már a szirma. Langyos még a szél. 
Meleg még a napsugár. De az ember a nyári 
ruhát keveseli már. Egy-két hét múlva elkel 
már a bunda is. Beáll a hideg. Sokszor hall-
juk majd ezt : Brr ! Be hideg az idő ! 

7. írjátok le néhány társatok nevét! Csak 
magyaros neveket írjatok ! (Mely nevek magya-
rosak? Melyik ember magyarosítja meg a ne-
vét ?) 8. Budapest tíz kerületének nevei : (Buda-
pestieknek való feladat. (Terézváros stb.) 9. 
Szerkesszetek mondatokat ezek fölhasznásával : 
Háromszor, száz, ezer, első, sok, kevés. 10. 
Visszaemlékezés az elmúlt nyárra. (Milyen volt 
nyáron az időjárás? Miben volt részed a nyá-
ron? Itthon voltál a szünet alat t? stb. 11. 
Tegyétek mult időbe a 6. feladat mondatait! 
12. Diktálás. A víz befagyott. Juliska elővette 
a korcsolyáját. Naponként kiment a jégre. 
Megtanult korcsolyázni. Sokszor el is esett. 
De ő ezt föl sem vette. Néhány napig azon-
ban igen vigyázva korcsolyázott. Hamar meg 
is tanult siklani a jégen. — Húzzátok alá a 
multidejií igék ragjait! 

13. Keressetek olyan szavakat, amelyek „hol" 
kérdésre félélnek! Foglaljátok ezeket monda-
tokba! 14. Foglaljatok mondatokba olyan sza-
vakat, amelyek „mikor" kérdésre felelnek ! 15. 
Kérdések : Hogyan szalad a nyúl ? Hogyan jár 
az agg ? Hogyan süt nyáron a nap ? Hogyan 
viseljük magunkat az utcán ? Hogyan él az 
okos ember ? Hogyan dolgozik a munkás ? (A 
feleletek megbeszélése : Kettőztetések, az an 
végződés s után.) 16. Diktálás. Ősapáink ezer 
évvel ezelőtt foglalták el ezt a földet. Addig 
más népek hazája volt ez. Attila hun király 
halála után lett ez a föld másoké. A hunok 
rokonaink voltak. Azért a magyarokat illette 
meg ez az örökség. De nagy örömmel is jöttek 
ősapáink ! Szívesen ontották vérüket. Nem 
hiába ontották. Ezer év múlva is magyaroké 
ez a föld. Hála legyen a Magyarok Istenének ! 
Húzzátok alá a hely- és időhatározókat! 17. 
Kérdések: Mivel táplálkozik a növény? Mit 
szí magába ? Mivel szíja magába ? Kell-e a 
növénynek levegő is? Feleletek. — 18. Foglal-
játok mondatokba ezeket ! Éjjel, nappal, reggel, 
soha, néha, mindig. 

19. Kérdések: Hova vetik a magot? Hol 
őrlik meg a gabonát ? Hova megyünk isteni 
tiszteletre ? Hol tanulunk legtöbbet ? Mibe 
teszik a pénzt? Miben ta r t ják a folyadékot? 
(Figyelmeztetés a ba és ben ragos szók között 
való különbségre.) 20. írjátok le néhány nagy 
emberünk nevét! (Árpád fejedelem, Mátyás 
király, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc, Vörösmarty M., Petőfi, Széchenyi István, 
Szilágyi Erzsébet, Erzsébet stb.) 21. Diktálás. 
(Petőfi : Füstbe ment terv c. költ.-nek tartalma 
prózában.) 22. Tegyétek ezeket mult időbe! 
Megérkezik a tavasz. Fecskék meg gólyák 
szárnyán érkezik. Tapsol a sok gyerek a kedves 
vendégek láttára. A gólya fészket rak a nád-
tetőn. A fecske az eresz alatt épít lakást magá-
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nak és a kicsinyeknek. A fű kizöldül. Meg-
lombosodik minden bokor és fa. 23. Mélyele 
Pestmegye nagyobb városai? 24. Foglaljátok 
mondatokba ezeket! Az asztal meg a szék. A 
tü olló. A fazék mes: a lábas. A 
szoknya meg a kendő. A leves meg a hús. A 
ház meg a palota. (Mik ezek? Hol vesszük 
ezeket? stb.) 

(Budapest.) Gerley Szevér. 

Külföldi szemle. 
Németország. A porosz képviselőházban az 

egyik képviselő mult évi december 2-án a 
következő nyilatkozatot te t te : „Csak melles-
leg akarok rámutatni arra, hogy nem sok 
idővel ezelőtt a közoktatási minisztérium oly 
túlkapást engedett meg magának, mely minden 
eddigieket fölülmúl. Lengyel nemzetiségű taní-
tók ugyanis olynemü rövid és határozott meg-
hagyást kaptak, hogy a magánérintkezésben, 
a házi tűzhely mellett, a családban ezentúl 
nem anyanyelvüket, hanem a német hivatalos 
nyélvet használják. Valószínűleg nemsokára oly 
hivatalos rendelet fog kiadatni, bogy ezek az 
emberek mit egyenek, mit igyanak s hogyan 
ruházkodjanak. Hogy ezáltal egy alkotmányos 
kultúrállam polgárai szellem- és akaratnélküli 
bábokká aláztatnak, az a hatalom embereit 
teljesen hidegen hagyja." Erre azt felelte Studt 
közoktatási miniszter, hogy ilynemű rendeletet 
ő ki nem bocsátott s az illető hírlapi közle-
mények tévedésen alapulhatnak. A vita végén 
azután az illető képviselő oda módosította 
nyilatkozatát, hogy ő azt mondá, hogy rende-
let ment a lengyel nemzetiségi tanítókhoz, hogy 
a család körében a német nyélvet használják. 
Mindegy az, akár a központi kormány, akár a 
tartományi kormány bocsátotta ki a rendeletet, 
elég az, hogy a tanítókkal jegyzőkönyv alak-
jában közölték. 

különféle népek műveltségi foka. A három 
szláv birodalom : Oroszország, Szerbia és Bul-
gária népességének 70 százaléka sem olvasni, 
sem írni nem tud. Spanyolországban az írni-
olvasni nem tudók száma 63%, Olaszországban 
48°/o, Franciaországban és Belgiumban 15, 
Magyarországon 43, Ausztriában 39, Írország-
ban 21, Angliában 13, Hollandiában 10, az 
Egyesült-Államokban (fehér faj) 8, Skóciában 7, 
a Svájcban 2"5, a Német birodalomban 1%. 
Svédországban, Dániában, Bajorországban, Ba-
denben és Württembergben nincs olyan ép-
elméjű felnőtt ember, aki olvasni és írni nem 
tudna. 

Külön iskolák kiválóan tehetséges tanulók ré-
szére. Sajátságos követelést támaszt Petzold S. 
a Neue Jahrbücher c. folyóiratban. Habár itt 
a középiskoláról van szó, a szakíró gondolat-
menetét érdekes megismerni. Iskolai rendsze-
rünk a tömegoktatásra van berendezve. Ezalatt 
nemcsak a lángész szenved, hanem a tehetség 
is: a tanító nem ér rá, hogy külön időt szen-
teljen neki. Kívánatos tehát, hogy a kiváló 
tehetséggel megáldott tanulók részére külön 
iskolákat állítsanak. Pedagógiai és pénzügyi 
szempontból lehetségesek és nemzeti, nemzet-
gazdasági és kultúrérdekből szükségesek. A 
pedagógiai lehetőség a kiváló tehetség analízi-
séből vonható le. A lángész ismertető jele a 
képzelet magasabb foka — a képzelet az emlé-
kező-tehetség ellentéteül értendő. A képzelet 
újat teremt, az emlékező-tehetség a régit idézi 
föl. A képzelet éppúgy megjelöli a tudományos 
államférfiúi, szervező, technikai stb. lángészt, 
mint a művészit. De a képzelet maga még nem 
elegendő arra, hogy a lángész becseset teremt-
sen. Két más tulajdonsággal kell egyesülnie : 
érdeklődéssel és ítélőképességgel. A képzelet 
érdeklődés nélkül könnyen szüli az elzüllött 
lángészt, a képzelet ítélőképesség nélkül az 
ábrándozót a képzelődőt. Abból, amit a kép-
zelet nyújt, az ítélőképesség a használhatót, a 
fontosat választja ki. Általában több hamisat 
hoz létre a képzelet, mint helyeset. Az ítélő-
képesség mély tudáson alapul amellyel minden 
lángésznek a maga szakmájában rendelkeznie 
kell — mély, nem különösen kiterjedt, lexikális 
tudáson. A tehetségnél hiányzik a magasabb 
fokú képzelet. Első sorban nagy érdeklődéssel 
és gazdag tudással bír, gyakran kiváló emlé-
kező" tehetséggel és ennek megefelelő fölfogó-
képességgel, párosulva az elsajátítás és utánzás 
képességével. Ha sok hygiénikus és tanférfiú 
követelésének eleget tesznek és a középisko-
lákban napi öt tudományos óra helyett csak 
négyet rendelnek, akkor Berlinben, a költség-
vetés állandó megterhelése nélkül, három ilyen 
iskola fölállítása lehetséges (mindegyik évi 
100.00Ö—120.000 márkába kerülne) s egész 
Poroszországban 25. Már tíz ilyen iskola 3000 
ilyen kiváló tehetségű, jelesen képzett i f ja t 
biztosítana s már így is az újítást, az óraszám 
megrövidítésével, minden középiskolára nézve 
igazolná. A cikk írója azt hiszi, hogy az 5. osztály-
ban a mai 8. osztály anyagát lehetne elvégezni. 
A három felső osztályban (15 —18. életév) napon-
ként csak egy-két óra általánosan kötelező tudo-
mányos oktatást kíván, a többi két-három órában 
pedig a legmesszebbmenő elkülönítést, különleges 
tudományos, művészi és gyakorlati irányokban. 
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Egy régi magyar tanító. 
(Róthkrepf Józsefről.) 

Míg az 1777. évi királyi oktatási rendszer-
nek megfelelőleg a pesti piaristák gimnáziu-
mukba csak azokat a fiúkat vették föl, akik a 
nemzeti iskola három osztályának föntebb be-
mutatott tananyagát jó sikerrel elvégezték, 
Róthkrepfnek rendkívül nagy fáradságába kerül-
hetett az osztatlan plébániai magyar iskolában 
a fiúknak a gimnáziumra való előkészítése. Az 
1806. esztendőtől kezdve azonban e nehéz föl-
adaton könnyített az ekkor némi módosítások-
kal újabban kiadott „Ratio educationis", amely 
a nemzeti iskolákat háromosztályúakká alakít-
tatta át és a gimnáziumokba való fölvételre 
nézve nem igen követelt több tudást a tanulók-
tól, mint amennyit az előbbi rendszer szerint 
a fiúknak a nemzeti iskolák két alsó osztályá-
ban négy év alatt el lehetett volt sajátítaniok. 

A piaristák gimnáziumában azok a tanulók, 
akiket oda Róthkrepf tanítványai közül az első 
alkalmakkor fölvételi vizsgálatok alapján be-
fogadtak volt, ott részint a tanulásban való 
haladási képességük, részint magaviseletük által 
csakhamar megalapították a piarista tanárok 
előtt a belvárosi plébánia magyar iskolájának 
a jó hírét-nevét és pedig olyannyira, hogy 
1806 után maguk a kegyesrendi tanárok is 
ennek az iskolának igénybevételét ajánlották 
azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekeit 
az általuk gondozott nemzeti iskolába a hely 
szűke miatt föl nem vehették. Róthkrepf növen-
dékeinek száma ennek következtében csakhamar 
erősen felnövekedett, úgy, hogy a város az 
1804. évben már majdnem teljesen néptelenül 
állott belvárosi plébániai magyar iskola számára 
néhány évvel később rendes tantermet volt 
kénytelen kijelölni. így lön Róthkrepf József 
a régi, egyetlen pesti magyar né),iskola fönn-
maradásának eszközlőjévé. Az 1806. év után 
már több jómódú német polgár is szívesen 
járatta gyermekeit Róthkrepf iskolájába, amely-
ben az oktatás rendszerint és általában véve 
magyar nyelven folyt, de amelyben a tanulók 
bizonyos csekély külön tandíj lefizetése mellett 
még a német beszédbeli ügyességet s a német 
meg a latin nyelven való olvasást, írást és e 
nyelvek törvényeinek elemeit is elsajátíthatták 
az úgynevezett privát órákban. 

Azok a kézikönyvecskék, amelyekből Róth-

krepf tanítványai a pesti belvárosi magyar 
iskolában tanulgattak, mind az egyetemi nyomdá-
ban jelentek meg. Mátray Gábor mind szépen 
megtartotta és gondosan őrizte ezek közül o O 
azokat, amelyekből ő is tanult volt, atyja veze-
tése mellett. Mint érdekes tanügytörténeti ada-
lékot, közlöm itt ezeknek a könyvecskéknek a 
címeit : 

„1. A. B. 0. könyvecske a nemzeti iskolák-
nak hasznokra, magyarúl, németül. 2. Magyar 
grammatika, vagyis haza-nyelvnek gyökeres 
megtanulására való intézet ugyan a magyar 
nemzeti iskolák számára. 3. Rövid sommája az 
öreg katekizmusnak kérdésekkel a kis gyer-
mekeknek oktatására a császári és királyi tarto-
mányokban. 4. Az öreg katekizmus kérdések-
kel és feleletekkel az ifjúságnak nyilván és 
külön való oktatására a császári és királyi 
tartományokban. 5. A szentírásbéli mind a két 
testamentom szerént való történetek a magyar 
nemzeti iskolák számára. 6. Egész esztendőbéli 
vasárnapokra és innepekre elosztatott és meg-
fejtett szent evangéliomok a magyar nemzeti 
iskolákat gyakorló kisdedeknek számokra és 
üdvességes hasznokra. 7. Az olvasás gyakor-
lására rendeltetett könyvnek második része a 
magyarországi és a magyar korona alatt talál-
tató városokban és nagyobb helységekben levő 
nemzeti iskolákban. 8. Az apostoli magyar 
hazának nemzeti iskoláit gyakorló nevendék 
kisdedeknek szabott rendtartásai vagy regulái. 
9. Bévezetés a számvetésre a magyar és hozzá 
tartozandó tartományok nemzeti iskoláinak 
számára. 10. A magyar nyelvnek helyesírása és 
kimondása felől kettős tanúság avagy orto-
gráfia a nemzeti iskolák számára. 11. Az ékes 
írásnak a nemzeti iskolákra alkalmaztatott eleje. 
12. A német nyelvnek megtanulására való 
könnyű és helyes intézet a magyar nemzeti 
iskolák számára. 13. Elementa linguae latinae, 
a deák nyelvnek eleji a magyar nemzeti isko-
lák számára. 14. A természetnek vizsgálására 
és helyes esmeretére vezérlés a magyar nem-
zeti iskolák számára. 15. Az időről való tanú-
ságok a magyar és vidék tartományok nemzeti 
iskoláinak számára és hasznára." 

Megvoltak Mátray Gábor érdekes iskolai 
kézikönyv-gyűjteményében azok a könyvek is 
mind, amelyekből annak idejében a piaristák 
gimnáziumában tanult volt. Ezek között láttam 
azt a kis könyvecskét is, melyet Mátray édes 
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atyja ily eímen adott ki: ,Egyház i énekek s 
ly taniákJellemző Róthkrepf Józsefre nézve, 
hogy fiait nemcsak régi kézikönyveiknek, hanem 
iskolai írásbeli dolgozataikat magukba foglaló 
füzeteiknek megőrzésére is rászorította volt. 

Nevezetes tanügytörténeti tény, hogy a pesti 
tanítók közül többen követték 1806 után Róth-
krepf József példáját s meghonosították isko-
láikban a privát órákat, amelyeken, a jobb-
módú szülők kívánságának megfelelőleg, a 
gyermekeket külön díjazás mellett a rendes 
oktatási időn túl is oktatgatták az olyan is-
meretekre, amelyeket a plébániai iskolák tan-
terve szerint a rendes iskolai időn belül nem 
közölhettek a tanulókkal. így történt, hogy 
egyik-másik külsővárosi plébániai iskola tanulói 
is tanulhattak már 1806. esztendő után annyit-
amennyit magyarul és latinul a privát órákon, 
amelyekből a legutóbbi időkig förvnállott rendes 
ismétlő-órák fejlődtek volt ki a mult század 
közepe táján. 

Hogy pedig ezekre a privát órákra a régi 
pesti német plébániai iskolákban nagy szükség 
volt, bizonyos; mert ezek közül egyik-másik a 
tanulók népességéhez képest igen kevés tanítóval 
bírt, minek következtében a szülök is kénytelenek 
voltak beismerni, hogy gyermekeik nem igen 
haladhatnak a tanulásban, hacsak a tanító 
kiilön órákbnn is nem foglalkozhatok tanít-
ványainak egy-egy nagyobb csoportjával. 

Az 1820. esztendőben, amikor már Róth-
krepf magyar iskolájának 50-nél is több növen-
déke volt, a következő elemi iskolai állapotok 
voltak Schams Ferenc ama könyvének följegy-
zése szerint Pest városában, amelynek a címe : 
„ Vollständige Beschreibung der königlichen Frey-
stadt Pest in Ungern 

A Belvárosban állott a plébániai magyar 
iskolán kívül a Kalap-utcában elhelyezett egy-
osztályú plébániai német iskola, amelyben a 
német kántortanító 74 gyermeket oktatott, 
továbbá a piaristák által gondozott három-
osztályú városi nemzeti iskola, amelyben négy 
rendes és egy segédtanító 353 fiút tanítgatott. 
Volt a városnak a külvárosokban is még mind-
összevéve hat elemi iskolája, nevezetesen kettő-
kettő a Teréz- meg a Józsefváros-részekben és 
egy-egy a Ferenc- meg a Lipótváros-részekben. 
E külvárosi iskolákba épen úgy, miként a bel-
városi plébániai iskolákba, nemcsak fiúkat, ha-
nem leányokat is fölvehettek a tanítók. Leg-
népesebb volt a Terézváros mezőutcai elemi 
iskolája, melynek két tantermében 541 tanulót 
tanított egy rendes és egy segédtanító ; a 
háromdób-utcai iskolában is két tanító működött, 
tanítványaiknak száma azonban csak 240-re 
emelkedett. A józsefvárosi két iskolában is épp 
úgy, mint a terézvárosiakban, egy rendes meg 

egy segédtanító oktatta a növendékeket. Ezek 
közül a józsefvárosi iskolák közül az őszutcai-
ban 238, az iskolautcaiban pedig 280 gyermek 
nyert oktatást. A Ferencváros-résznek a Sorok-
sári-utcában álló plébániai iskolájában csak 
egy tanító tanította az ott beíratott 87 tanulót ; 
de a lipótvárosi elemi iskolában egy rendes és 
egy segédtanító végezte két tanteremben 240 
növendéknek oktatását. 

A város által fönntartott s a föntebbi sorok-
ban fölemlített róm. kath. népiskolákon kívül 
volt Pesten 1820-ban már külön népiskolájuk 
a görög keleti egyház híveinek, az ág. hitv. 
ev. gyülekezetnek, az ev. ref. egyháznak, sőt 
az izr. hitközségnek is. 

A görög keleti egyház elemi iskolájában négy 
külön tanterembe osztva 80 gyermeket tanított 
volt négy tanító. Az ág. hitv. evang. gyülekezet 
iskolája hat tanteremmel és hat tanítóval ren-
delkezett. Az egyik tanító a tótajkú fiúkat és 
leányokat oktatta, a másik a német- és a ma-
gyarajkú kisebb elemi iskolás fiúkat, a harma-
dik a kisebb német- és magyarnyelvű leányok 
oktatásával foglalkozott, a negyedik a nagyobb 
leányok osztályát vezette, az ötödik és a hato-
dik tanítónak a két latin osztály gondozása 
volt a teendője. Ebbe az ág. hitv. ev. iskolába 
akkor 117 növendék járt. Az ev. ref. egyház 
elemi iskolájában a kántortanítónak még csak 
25 növendéke volt. Az 1814-ben szervezett 
rendes izraelita elemi iskolának, mely az Orczy-
féle házban volt elhelyezve, 84 leány- és 70 fiú-
növendéke volt, akiket egy rendes és két segéd-
tanító oktatgatott. 

A már 1820-ban is fönnállott leányiskolák-
kal kapcsolatos leánynevelő-intézetek közül a 
legnagyobb és legkiválóbb volt az Angol kis-
asszonyok által gondozott intézet, amelyben 50 
bennlakó növendéket és 300 bejáró leánykát 
oktatott a főnöknő vezetése mellett 12 képzett 
és képesített apáca. Az Angol kisasszonyok 
intézetének fönntartásához a város évenként 
600 forinttal és 10 öl tüzelőfával is járult, 
hogy ennek a nyilvános iskolájában a szegé-
nyebb sorsú városi polgárok bejáró leánykái 
ingyenes oktatásban részesülhessenek. Két magán 
leánynevelő-intézet is virágzott már ekkor 
Pesten, az egyik Glivitzky Antalnak, a másik 
Hoffmann Ferencnek volt a tulajdona; az ág. 
ev. gyülekezet leánynevelő-intézete azonban csak 
keletkezőben volt. A pesti leánynevelő-intéze-
tekben és az ezekkel kapcsolatban álló leány-
iskolákban már az 1806. év óta tanultak a 
leányok annyit-amennyit nemzeti nyelvünkből 
is; mert az akkor kiadott „Ratio educationis" 
világosan meghagyta, hogy az előkelő családok 
leányait nevelő- és oktató-intézetekben meg kell 
tanítani a hit- és az erkölcstanra, a magyar, 
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a német és a francia nyelven való beszédbeli 
ügyességre, a helyesírásra, a számtanra, a ma-
gyar és ezzel kapcsolatban a világtörténetre, a 
földrajzra és a szükséges meg a finomabb női 
kézimunkákra és be kell őket vezetni a leg-
kitűnőbb írók műveinek az- olvasásába és meg-
értésébe. 

Az eddigelé fölsorolt iskolákon ós leány-
nevelő-intézeteken kívül volt még Pesten egy, 
a jótékony nőegyesület által 1819-ben létesített 
olyan népiskolával kapcsolatos nevelőintézet is, 
amelyben a szüleik áltál elhagyott vagy teljesen 
elhanyagolt gyermekek közül 71-et gondoztak s 
az iskola szomszédságában fölállított műhelyek-
ben hasznos kézimunkákra is megtanították. 

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

Verőfényben. 
(Természeti és vadászati képek. Tollal és ecsettel, 

Makói Malay Bélától.) 

Magyar művésziélek ihletett munkája ez, 
mely jogos bizalommal, előkelően mutatkozott 
be az idei karácsonyünneplő müveit közön-
ségnek. Ragyogó arcçal, derűs mosollyal. Mint 
a várvavárt, szívesen látott vendég, akinek 
megjelenésével verőfényes nap jóleső melege 
árad szét a vendéglátók körében. 

Munkája olvasása közben azonnal megérez-
zük azt az odaadó lelkesedést, azt az átszelle-
mülést, mellyel tollával és önmaga ecsetjével, 
mint író- és rajzolóművész remekül festi ter-
mészeti és vadászati képeit. Friss színeinek 
csoportosítása szinte elkápráztat. Ugy érez-
zük magánkat, mintha idegeink édes má-
morában fölemelkednénk erről a földről derű-
sebb világba, hol minden édesebb, hangulato-
sabb. Mintha elmerengve, képzelet szárnyával 
repülnénk a levegőben s madártávlatból gyö-
nyörködnénk harmonikusan összeolvadt, pano-
rámaszerü tájképekben, mámorosító vadászjele-
netekben. 

Ily művészi ihlettséggel festve, ily magya-
rázó s mintegy fényképező szókkal leírva, 
sokkal bájosabb, megkapóbb, gyönyörködtetőbb 
az elbeszélés tárgya, mint hétköznapi rideg 
valóságában. De hiszen, nem is lehet ez más-
ként! Költői és művésá lélek egybeforrva 
sohasem másolhat. Neki — képzelete ragyogó 
világában támadt képek nyomán — eszményieseb-
ben kell visszatükröznie írói alakításának tár-
gyait. Szerencsés íróművész, aki eltalálja azt 
a helyes mértéket, ahol bár művészi lesz 
munkája, de abban mindenki könnyen rá-
ismerhet a valóságra. Ilyen szerencsés mesteri 
kezű író és rajzolóművész Makay Béla. 

Tíz természeti képet vagy vadászjelenetet 
rajzolt. Mindegyik friss, üde, sajátos, jellemző 
a maga nemében. „Csörsz árka" a természet-
ben jelentéktelen árok, jókora síkság közepén. 
De bezzeg az író- és rajzolóművész ottjárta-
kor történelmi szemkápráztató látomány kelet-
kezik belőle, melyre rátapad az olvasó szeme, 
hallja, érti a másfél ezerév előtt délcegen arra 
járó Csörsz avarkirály vonulását, lakodalmas 
menetét s annak sípszavát, édes dalát, lódobo-
gását. Gyönyörködve nézi a közelgő csónakot, 
melyet szerelmesen ölelgetnek a Tarna vize 
nevető, kék hullámai. Ott ragyog a csónakban 
— viráglugas alatt — tündér Délibáb, me-
nyecskés főkötővel. Ma üli vele lakodalmát 
Csörsz király, ki ezt az árkot nászajándékul 
azért ásatta, hogy a hevesmegyei rónaságon 
vízen vihesse nejét otthonába, a Tisza part-
jára. 

Egyéb sajátkezű, művészi tökéletességű rajzai-
val diszített természeti képei és vadászrajzai: 
Erdőszélben, A korcs, Nádi utakon, Címeres 
vad, Pici és a többi négy, Tilalmas időben, 
Öszi est a réten, Erdőzúgás, A nagy szikesen. 
Ez utóbbiból Makay sajátos, finom ízlésű stílusa 
megízelítése végett egyik közelebbi számunkban 
bemutatunk egy részletet ebben a rovatban. 

Talán leghatásosabb elbeszélése a Címeres 
vad című, melyben vadászatkor végbement 
tragédiát vetít képzeletünk elé s Arany Jánosra 
emlékeztető balladaszerű pillanatnyi gyorsaság-
gal, igazán mesteri tollal fest. 

Egyik címeres vad „az erdő dísze", a vén 
szarvasbika, melyet az ifjú gróf puskája terít le ; 
másik címeres az i f j ú gróf, kit „címeres gaz-
ember'- nek nevez az öreg erdész, mivel leánya 
szívét el-rabolta. Ez t a szerelmében esalódott 
ifjú vadőr golyója ölte meg . . . 

Makay könyvét minden tanító, minden mű-
veltebb ifjú nagy élvezettel olvashatja. Gyö-
nyörködhetnek tőrülmetszett, sajátos magyar 
stílusában. Remek elbeszéléseivel, leírásaival, 
finoman megválasztott díszes illusztrációival 
igazán gyöngye ez a munka a természeti ké-
peknek és vadászjeleneteknek. 

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

Köszönetét nyilvánította : gróf Karátsonyi 
Jenő nagybirtokosnak, aki Denta község mel-
lett levő Topolya pusztán 6187 K 92 f költ-
séggel el. népiskolát állított föl s ennek fönn-
tartását is elvállalta ; törökkanizsai Schulpe 
György nagybirtokosnak, aki a pozsonyi munkás-
telepen az állami óvoda elhelyezésére 2200 K 
költséggel mintaszerű épületet létesített ; a szi-
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nyérváraljai „Szegénysorsi\ iskolásgyermekeket 
segélyző egyesület"-nek, amely a szinyérváraljai 
áll. el. isk. szegénysorsú növendékeit 325 K 
értékű ruhával látta el. 

Kinevezte: Knauer Sarolta oki. kisdedóvó-
nőt a pozsonyi áll. kisdedóvóhoz kisdedóvó-
nővé ; Auguszta Olga oki. tanítónőt a batarcsi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Druliora 
Aranka oki. tanítónőt a mezőlivádiai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Sziller Vilma oki. 
óvónőt a németesanádi áll. óvóhoz óvónővé ; 
Rád Katalin oki. óvónőt a kaczkói áll. óvóhoz 
óvónővé ; Becsek Borbála oki. tanítónőt a 
hosszúfalusi áll. gazd. ism.-isk.-hoz r. tanító-
nővé; Kollárné Zoltán Margit oki. tanítónőt 
a baróti áll. külön szaktanítós gazd. ism.-isk.-
hoz r. szaktanítónővé ; Sommer Ilona oki. óvó-
nőt a kisszebeni áll. óvóhoz óvónővé ; Nyakas 
Ilona oki. óvónőt az apanagyfalusi áll. óvóhoz 
óvónővé; Szimics Melania oki. óvónőt a felső-
oroszfalusi áll. állandó menedékház vezetésére 
kirendelve; Kolumban Sándor oki. tanítót áll. 
el. népiskolai r. tanítóvá, berendelve szolgálat-
tételre az esztergomvármegyei kir. tanf.-séghez. 

Jelen minőségében áthelyezte: Gemerné 
Bálint Elza bártfai áll. el. isk. tanítónőt a 
rákosligeti áll. el. isk.-hoz; Veszély Erzsébet 
girálti áll. el. isk. tanítónőt a bártfai áll. el. 
isk.-hoz ; Kápolnay József tardoskeddi gazd. 
szaktanítót a tóvárosi újonnan szervezett áll. 
gazd. ism.-isk.-hoz. 

Végleg megerősítette : Kalenity Dusán 
esuroghi közs.- isk. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Ilőnsch Ede 
horkai ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 560 K-t ; 
Kiss Ferenc egyházgellei r. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 760 K-t ; Turay József 
nemcsényi rk. munkaképtelen tanítónak évi 
780 K-t ; liiás Sándor harasztifalui r. kath. el. 
isk. tanítónak évi 720 K-t ; Nagy Imre szamos-
újvári munkaképtelen áll. polg. isk. ig.-tanító-
nak évi 2320 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Hladkulik 
Ignác komjátnai r. kath. munkaképtelen tanító-
nak 600 K-t egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Papp Ágoston beéli gör. kath. tanító özv., 
szül. Gretiu Ilona és négyéves kiskorú árvájának 
500 K-t ; néh. Szabó János nádaséri r. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Konecsni Máriának 
évi 500 K-t, Gyula, Mária és Béla nevű kisk. 
árváinak egyenként 83 K 33 f-t, együtt 249 K 
99 f-t, mindössze 749 K 99 f - t ; néh. 
Vargha Dániel nyugalm. tihói g. kath. tanító 
özv., szül. Mikle Anasztáziának évi 300 K-t ; 
néh. Hinkó Ferenc rajeci volt r. kath. el. isk. 
tanító Katalin és Ferenc nevű kisk. árváinak 
egyenként 125 K-t, együtt 250 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
Z. I. T. Nem hiszszük, hogy sikerülne az 5 évi 

megszakítással Amerikában töltött időt olyannak 
tekinteni, hogy emiatt korpótlék alapjául szolgáló 
5 év folytonosságát kétségbe ne vonják. — 
D. L. Ügy értesültünk, hogy a tanítási eszközö-
ket már engedélyezték. — P . M. Törvénytelen 
volna államsegélyért folyamodniok, mikor nyil-
vános dolog, hogy Önöknél tanítói díjazás 
emelésére 8000 koronás alapítvány van letéve, 
és ezt most az iskolafönntartó nem fordítja a 
tanító javadalmazására. Tegyen jelentést az 
egyházi főhatóságnál, ha nem használ, folya-
modjék a megyei közigazgatási bizottsághoz, 
hogy ezen alap évi jövedelmét fordítsák az 
Ön fizetésére, aki egyedüli tanítója a hitköz-
ségnek és mindössze 200 korona kántortanítói 
jövedelmet bírtak megállapítani. — Zy. Gy. 
F. 1. A tanító özvegye, elhalt férje után, be-
számítható nyugdíjigényének 600-tól 1200 
koronáig 50%-á t kapja évi segélyképen. A 
nyugdíjjárulék tehát helyesen van megálla-
pítva. 2. Nem hisszük, hogy most, az illető 
tanító halála után, be lehetne még számítani 
első ötödéves korpótlékát, melyet ő nem jelen-
tett be azért, hogy özvegye ebben az arány-
ban esetleg több segélyt kapjon. — D. K. O-k. 
Ha rendszeresített az ipar-rajziskolában való 
foglalkozás, akkor folyamodjanak ennek nyug-
díj alapjául való beszámításáért. — Pusz ta i . 
Iskolája jogi helyzetét és minőségét az egy-
házi levéltárból vagy a kir. tanfelügyelőtől 
megtudhatja. Állami iskolánál való áthelyezé-
sénél hogy meg fogja-e kapni korpótlókát, azt 
mi előre nem tudhatjuk. — Zalai 20. 1. Állam-
segélyt az egyházi hatóság beleegyezése nélkül 
nem lehet kérni. 2. Ha véglegesen választották 
meg, akkor a plébánosnak nincs joga az Ön 
állását pályázatra bocsátani. Ha ez mégis 
megtörténnék, forduljon először az egyházi 
főhatósághoz, s ha az sem használ, a kir. tanfel-
ügyelőség útján a megyei közig, bizottsághoz. — 
K. L. Sz. 1. A kézi munkatanításért mér-
sékeltebb díjazást szoktak adni. 2. Akinek 
gazdasági ismétlő-iskolai képesítője van, arra 
kell a tanítást bízni. 3. A fiúkat tanítsa 
férfi-tanító, a leányokat nő. 4. A mulasztások 
bejegyzéseiről már adtunk fölvilágosítást a 
Tanítók Tanácsadójában. — K. F. F. Sz. 1. 
A községi képviselőtestület határozatától függ, 
hogyan vetették ki az iskolafönntartási költsé-
get? Ha sérelmet lát, ott kellene sürgetni az 
orvoslást. 2. A kertje alatt levő patak tiszto-
gatási költségét viselje az iskolakert tulajdo-
nosa. Hiszen ha elposványosodnék a vidék s  
Ön a kertet nem használhatja, emiatt az 

1 iskolafönntartónak más kertről kellene gon-
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doskodnia. Neki van tehát igazi haszna állan-
dóan a patak 5 évről 5 évre való tisztogatá-
sából. — M. 2. Az állami iskolai gondnoksági 
szabályzat nyíltan meghatározza a gondnok-
ságra nézve az összeférhetetlenségi esetet. Ott az 
első ízig vérrokonság is összeférhetetlenségi eset. — 
S. I). Jobb volna, ha a paplak használata 
miatt nem zavarnák Önt a tanítói kert haszná-
latában. Ha ezt azonban lehetetlen kikerülni, 
akkor nyugodjék bele a körülményekbe. — 
L. A. A. Sz. Már többször szóltunk a 
Wechselmann - alapítvány föltételeiről. — 
M. K. 1. Ismételve csak a kir. tanfelügyelőhöz 
forduljon, ha az iskolai mulasztások meggát-
lására nézve nem teszik meg az illetők a maguk 

o O 
kötelességét. 2. Akár a jegyzőé, akár másé az 
a túlkoros gyermek, nem kell fölvenni az 
elemi iskolába. 3. A jegyzőnek nincs joga a 
mulasztásokból való bírságpénzt saját céljaira 
fordítani ; ha a főszolgabíró tudná ezt, majd 
intézkednék hivatalosan. 4. Ideiglenes szolgálat 
után nem számítják be a korpótlékot. 5. A 
lakhatatlan tanító-lakás helyett más lakás 
kieszközlése vagy megtelelő lakbér adása végett 
forduljon a kir.tanf.útján a közig, bizottsághoz.— 
P. G. Állami polgári iskolai tanítóképző-inté-
zet csak egy van, ez az Erzsébet-nőiskola. — 
Sz. A. Méltányos dolog, hogy arra a 2 hónapra, 
míg betöltetlenül állott a másik tanítói állomás s 
ön az odajáró növendékeket is tanította, kérje a föl 
nem használt tanítói fizetés-részből díjazását. — 
F. D. Folyamodjanak az érseki hatósághoz, 
hogy korpótlókukat is előleges részletekben 
utalványozzák ki. -— M. Gy. Statisztikai mun-
kákban való részvételre, ha szükség volna reá, 
kötelezett a tanító. Ha ez a munka díjazással 
jár, beszéljen a községi elöljárósággal. — 
Falusi. Rendszerint minden folyamodványra 
kell bélyeg, ha az folyamodvány. De ha csak 
hivatalos fölterjesztés vagy jelentés alakjában 
intézik, akkor bélyegtelen. — F. Z. A had-
apród-iskolába való fölvételeket körülbelül márc. 
vagy áprilisban tudhatja meg a Népt. Lapjából.— 
P. P. N. Bizonyítványt kell az alatt érteni, 
arról, hogy 1870. év előtt községi vagy fele-
kezeti iskolában szolgált az illető tanító. — 
Sz. Gy. Mező. 1. Ha nincs még véglegesen 
megerősítve a választása, akkor még nincsen 
igénye a nyugdíj alapba való fölvételre. 2. Bé-
lyeggel már egyszer kellően fölszerelt okirato-
kat nem kell minden egyes használat alkal-
mával újra bélyegezni. 3. Nyári szünidőben, 
katonai szolgálata alatt, kántorhelyettesről gon-
doskodjék a község. 4. Korpótléka természe-
téről helyesen gondolkozik. — Áll. iskolai 
tantestület. Nem osztották be új lakpénz-
osztályba, marad az eddigi 300 korona. — 
•T. A. F. K. 1. Ha rendes álláson működik, 

a kir. tanfelügyelőség útján kérheti a nyugdíj-
intézetbe való fölvételét. 2. A korpótlék min-
den rendes tanítót (tanítónőt) megillet. — 
R. J. K.-Csepcsény. Ha a régi megtelt, új köny-
vecskét az adóhivatal ad ki. — Ó-Sást. Igen. — 
K. K. Tolna. 1. A lakbérrendezés csak az 
állami tanítókra vonatkozik. 2. Lakbérpótló 
államsegélyt az állam nem ad. — K. S. M. 
A Rigler-féle gyárban : VI., Rózsa-utca. — 
Bánáti tanító. Magyarország címere tár-
gyában forduljon Lampel R. tanszerraktárá-
hoz, VI. kerület, Andrássy-út 21. szám. — 
V. J. Tornya. Forduljon egyenesen a málnási 
fürdőjgazgatósághoz ; velünk nem közölték. — 
I). Ö. Pusztaszabolcs. Az, aki elrendelte 
azoknak a szemléltető-képeknek a használatát, 
tudhatná megmondani : hol szerezhetők be. — 
Pl. F. Debreczen és másoknak. A Széchenyi-
Kollonits-féle alapítvány i ösztöndíjak szét-
osztása március hó elejére várható. — 
Z. J. L. Ha még nincsen besorozva, vagy 
még nem esett túl a sorozaton, akkor kivételes 
nősülési engedély nélkül nem házasodhatik. — 
S. Gusztáv. T. fia nagyon huzamos a betegség, 
esetleg egy évre is terjed, akkor méltányosságból 
eltűrhető, hogy fizetésének egy részét az isk.-
fönntartó a helyettes költségére fordítsa, ha ennek 
fedezéséről másként nem tudnak gondoskodni. — 
S. L. Péterf'y Sándor született Vas megyében, 
Nemes-Csón, 1841 augusztus 3-án. Kőszegen 
végezte az algimnáziumi osztályokat, 1854-től 
kezdve. 1874-ben a soproni esperességi tanügyi 
bizottság előtt . tett tanítói vizsgálatot. — 
Előfizető fia; Folyamodványára bélyeg kell. — 
P . Mihály. K. Egy évet beszámítanak 
nekik, tudniillik a milléniumi évet. — 
S. tanító. Minden önálló tanítónak legalább 
kétszobás lakást kell adni. Az lényegtelen 
kérdés, hogy vájjon az iskolaépületben lehet 
ezt adni, vagy bérlet útján. — D. László. Z. 

1. Az iskolaszék hatásköréhez tartozik annak 
megállapítása, hogy kiktől szedheti a tanító 
a tanításdíjat. Csak a heti óraszámon belül 
tartozik tanítani, ha szükséges, a hittant is. 
2. Ha az iskolaszék elhatározta, hogy a német 
nyelvet is tanítsák azon a német nemzetiségi 
vidéken s arról a tanfelügyelőnek is tudomása 
van, akkor köteles németül is tanítani. — 
H. L. F-Sz. A királyi tanfelügyelő úrral 
kellene tárgyalni a három tanítói állomás 
ügyében. Ha ő olyannak találja az álla-
potokat, hogy föltétlenül rászorultak az állam-
segélyre a három tanítói állás fölállítása 
végett, akkor folyamodjanak államsegélyért. — 
Antal. Attól függ, hogy milyen föltétellel vette 
át az állam a községtől. A beszámítható 5. esz-
tendő folyamán előre kell folyamodni a korpót-
lékra szükséges államsegély kieszközléseért. — 
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B. M. és R. Mihály. K. A községi iskolaszéki 
utasítás 1. §-ában nyiltan ki van mondva, 
hogy a vérrokonság ki van zárva az iskola-
székből. A régi szabályok alapján a községi 
tanító az iskolaszéknek tagja nem lehet, hacsak 
nem a testületnek képviselője vagy vezetője. — 
B. K. Sz. Szolnok-D. Folyamodjanak mindkét 
irányban, ha csakugyan megokolt a lakásbér föl-
emelése. Egyrészt azért, másrészt, ha korpótlékai 
nincsenek beszámítva, azért is. A tisztán személyi 
pótlékot köztudomás szerint nem számítják be, 
csak az állandóan jelzett fizetéskiegészítéseket. — 
B. K. N-I). A nyugdíjösszeg az utolsó beszá-
mítható fizetés arányában első 10 évre 40°/o, 
minden további 2%-kal több. Második kérdé-
sét nem értjük tisztán. Ha öntől 5 esztendőre 
korpótlék után való fizetést fogadtak el, 
akkor ezt be kell számítani a nyugdíjba. — 
S. Az áll. segélyzett közs. iskolánál alkalmazott 
tanítónak csak akkor jár igazgatói átalány, ha 
a közs. magára vállalja ennek kifizetését. — 
K. 1. Hiba volt, hogy a korpótlékért nem 
folyamodtak előbb, most már nagyon kérdçses, 
hogy visszamenőleg utalványozzák-e. 2. Miután 
a korpótlék elődjének nevére szólt, azt annak 
eltávozásakor beszüntették. Ha önnek most 
két év multán már megvan a korpótlékigénye 
és ezt tisztán államsegéllyel akarja az iskola-
fönntartó fedezni, akkor ennek engedélyezéséért 
külön kell folyamodni a közokt. min.-hoz. — 
K. A. Nyugdíjban elhalt tanító özvegye ré-
szére a férj elhalálozása után azonnal kell 
folyamodni az özvegyi segélyért. Igazolni kell 
a férj utolsó évi rendes fizetését, a hitvestársi 
hüségbeni együttélést, a férj elhalálozását és 
egyáltalában családi értesítőben _ kimutatást, 
hogy az elhalt után kik maradtak. — 
L. R. G. T. Idefönt is abban a nézetben va-
gyunk, hogy legigazságosabb a középiskolák-
ban is használt az a szokás, hogy az osztás 
után amelyik számhoz közelebb áll az eredmény, 
azt kell a tanulónak osztályzatul adni. A kér-
dezett esetben tehát 2-t kellett volna adni. — 
P. Ií. Adjon be folyamodványt a közoktatás-
ügyi minisztériumhoz, hogy bárhova elmegy 
tanítónak. Szolgálati éveit be fogják számítani, 
de arra nincs kilátás, hogy korpótlékait is 
okvetetlenül átvegyék. — 0 . J . Szólítsa föl 
még egyszer az iskolafönntartót, hogy adja át 
önnek a tanítói kertet használatra; ha nem 
teszik meg, folyamodjék a vármegyei közigazg. 
bizottsághoz és kérje, utasítsák az iskolafönn-
tavtót, hogy adja át a kertet a tanító rendel-
kezésére vagy ennek megfelelő évdíjat fizessen. — 
B. G. Minek egyezett bele a próbaévbe, ha 
már úgyis ott volt egy esztendeig mint tanító ; 
töltse ki az egy esztendőt s ha jó eredményt 
mutat föl, annak elteltével kérje, hogy vég-

legesítsék. Ha nem tennék meg, forduljon 
a közigazgatási bizottsághoz orvoslásért. — 
V. J. Forduljon ismételve sürgősen a közigaz-
gatási bizottsághoz, hogy kérlelhetetlen a hely-
zet, hogy 145 tanuló legyen egy osztályban. 
Kérjék a lehető legsürgősebb intézkedést az 
osztály szétválasztására és új tanítói állomás 
szervezésére. — H. K. 1. Tanítói fizetés állami 
kiegészítéseért csak az iskolafönntartó folya-
modhatik. A tanító — fájdalom — ez idő 
szerint nincs jogosítva ennek megtételére. 
2. Mindenesetre kellemetlen helyzet, miután 
a kántori és tanítói díjazás államsegély szem-
pontjából egynek veendő. Nem hisszük, hogy 
sikerülne az ön óhajtásának keresztülvitele. — 
Pásztó. Ha sérelmet lát a kivetésben, folya-
modjék helyesbítésért- — B. János. K. Ha 
mind a 3 korpótlékát kérte már beszámíttatni 
a nyugdíjintézetben s azelőtt 412 kor. nyugdíj-
igényre volt felvéve, akkor lehetetlen, hogy 
még ma sem volna több nyugdíjigénye 545 K 
28 fill.-nél. Ha sérelmet lát, folyamodjék a 
közoktatásügyi miniszter úrhoz nyugdíjigénye 
helyesbítéséért. — L. .T. Sürgősen jelentkezzék 
ügyében a főszolgabírónál, ott kell beadni az 
önkéntességre vonatkozó kérelmét. Esetleg a 
sorozó-bizottságnál, a sorozás megkezdése előtt. 
A többit nála megtudhatja. — G. I. Kézi-
munkára képesítő felső nép- és polg. iskolai 
tanítónői oklevéllel áll. polg. iskolánál rendes 
tanítónői kinevezés nem lehetséges. — Sz. I. 
T. Minden tanítói állomás után, mely beletar-
tozik az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézet kötelé-
kébe, fizetnikellatanítói nyugdíjintézeti járulékot. 
Ez állandó jövedelme a nyugdíjintézetnek. — 
R. M. M. Szomorú dolog volna, ha a sekres-
tyésnél alkalmasabb embert nem választhat-
nának az iskolaszékbe. — T. J. Z. Az iskolai 
nagy táblán való számolás már azért is szük-
séges bármely oszt.-ban, hogy a tanulók együt-
tesen előírt minta szerint dolgozzanak számtani 
műveletet. — B. B. M. Szepes ni. Sehol 
sincs olyan intézet, ahol felnőtt embereket az 
elemi iskolai képesítőre készítsenek elő, akik 
40 éves korukig sem tudtak tanítói oklevélhez 
jutni. Ha ön 3-szor bukott már a tanítókép-
zőben az első osztályban mint magántanuló, s  
már 15 éve van a tanítói pályán ideiglenesen, 
akkor legjobb volna, hogyha más életpálya 
után nézne, mert úgy látszik nincsen tehetsége 
erre a pályára. Az is különös eset, hogy ön 15 
esztendeig diploma nélkül kap alkalmazást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Új kir. tanácsosok. A király Mosdóssy 

Imrének, a közoktatásügyi minisztériumba be-
rendelt kir. tanfelügyelőnek és dr. Hajnóczi 
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R. Józsefnek, Szepes vármegye kir. tanfelügye-
lőjének, a népoktatásügy terén szerzett érde-
meik elismeréseül a kir. tanácsosi címet ado-
mányozta. A legmagasabb kitüntetés kiválóan 
érdemes tanférfiakat ért. 

— Miniszteri elismerés érdemes taní-
tóknak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Terebessy Ferenc ungvári róm. kath. kincstári 
tanítónak a következő elismerő levelet kül-
dötte: „Értesültem arról a derék szolgálatiból, 
melyet Tekintetességed a tanítói pályán közel 
félszázadja teljesít. A népoktatás nemes szol-
gálatában e hosszú időn át kötelességtudással, 
buzgalommal és hazafias lelkesedéssel szerzett 
érdemeit teljes mértékben méltányolva, nagy 
örömömre szolgál Önnek őszinte elismerésemet 
nyilvánítanom." — Elismerését nyilvánította 
továbbá a közoktatásügyi miniszter Leivan-
dovszky István ungvári róm. kath. tanító-
nak, aki mostanában töltötte be szolgálatának 
40-ik évét. Az elismerő levél ide vonatkozó 
része így hangzik: „A népnevelés terhes szol-
gálatában e hosszú időn át kötelességének 
példás teljesítésével, ezt meghaladó hivatás-
szeretetével s hazafias lelkesedésével szerzett 
érdemeit teljes mértékben méltányolva : nagy 
örömömre szolgál Ont ez alkalomból őszinte 
szívből üdvözölnöm." — Ugyancsak tanítói 
szolgálatának 40-ik évfordulója alkalmából 
„mindenkor tanúsított fáradhatatlan, buzgó és 
eredményes munkásságáért" elismerését fejezte 
ki a közoktatásügyi miniszter Fülöp Benjamin 
rimaszombati áll. el. iskolai tanítónak. — 
Érdemes kartársainknak mi is szerencsekívána-
tainkat küldjük. Isten éltesse őket még sokáig ! 

— Nyilatkozat. Alulírott egy rosszakaratú 
támadással szemben kijelentem, hogy a Nép-
tanítók Lapjában 1902-ben megjelent ama 
cikket, melyhen a „féktelen ambíció" kifejezés 
előfordult ugyan, de nem a tanítók kezdő fize-
tésére vonatkozólag, miként az egyébiránt már 
a Népt. Lapjában is ki volt jelentve: nem én 
írtam. Konstatálom továbbá, hogy a tanítói 
fizetés dolgában a Néptanítók Lapja szerkesztő-
sége az Orsz. Bizottság álláspontján állt és áll, 
mint ahogy azt több ízben ki is jelentette. 
Ezek után az említett rosszakaratú támadás-
nak kellő értékére való redukálását nyugodt 
lélekkel bízom a magyar tanítóságra s többé 
semmiféle támadásra sem reflektálok. Buda-
pest, 1905 február 20. TJjváry Béla, a Nép-
tanítók Lapja szerkesztője. 

— Alapítványi helyek. A vakok budapesti 
orsz. kir. nevelő- és tanintézetének igazgatósága 
jelenti, hogy a f. tanév folyamán 11 ingyenes 
alapítványi hely üresedik meg és pedig : 5 orsz. 
alapítvány, 2 kincstári, 2 magán- és 2 izr. 
alapítvány. Mindazon szülők, kik az alapítványi 
helyek elnyerésére igényt tartanak, ez irányú 
megkeresésükkel forduljanak az intézeti igazga-
tósághoz (VII., István-út 95. sz.), ki ez ügyben 
szívesen szolgál fölvilágosítással. Egyben meg-
jegyezni kívánja azt, hogy fölvételért 8—10 
éves korú gyermekek folyamodhatnak, másod-
sorban azok, kik az oktatás folyamán veszítet-
ték el szemük világát s az ilyenek 14 éves 
korukig szintén fölvétetnek. 

— Rövid hirek. Fölhivás. A „Borsodmegyei 
Ált. Tanítóegyesület" 1904 szept. 28-án tar-
tot t évi közgyűlésében egyhangúlag elhatározta, 
hogy boldogult tagja, Nagy Sándor, volt sajó-
kazai tanító sírját emlékkővel jelöli meg. Sze-
retettel és bizalommal fordulunk a megboldo-
gultnak szerte az országban élő volt barátai 
és ismerőseihez, kérve mindnyájukat, hogy 
egyesületünk ezen határozatát szíves adomá-
nyaikkal megvalósítani segítsenek. Szíves ado-
mányok Csiky Béla egyesületi elnökhöz (Mis-
kolcz, Palóczy-utcai ref. fiúiskola) küldendők. 
Miskolc, 1905 febr. 12. A közp. választmány. — 
Adakozás. O csász. és kir. Fölsége a nyitra-
kolosi róm. kath. iskola I. és Il-od oszt. veze-
tőjének kérvényére — tanszerek beszerzésére — 
legkegyelmesebben 60 K segélypénzt a kabinet-
iroda útján engedélyezni méltóztatott. Ugyan-
ezen iskola részére — Buzsinszky Janka és 
Buzsinszky Irén úrhölgyek jószívű közbenjárása 
révén — adakozás útján befolyt még 25 K. 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők: Tanítók-
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Sebő Béla lakik Ylí. ker. Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VI. kerület, Rózsa-utca 
52. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 31. szám; pénztárosa: Düllos István, lakása: I. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. — Az Országos Tan-
szermúzeum és Paed. Könyvtár (Eerenc-József Tanítók 
Háza, VIII., Szentkirályi-utca 47.) minden csütörtökön 
és vasárnapon d. e. 9—1 óráig van nyitva s látogatá-
suk díjmentes. 

Tartalom : Az iskolai és népkönyvtárak hivatása. 
Hevesi Mór. — A mellékfoglalkozásokról. Pósch 
Károly. — Történelmi játékok a népiskolában. Vörös-
váry Béla. — Az emlékező-tehetség. Szabó Kálmán. — 
Elemi népiskolai magyarnyelvi föladatok példatára. 
Gerley Szevér. — Külföldi szemle. — Szünóra : Egy 
régi magyar tanító. Péterfy Sándor. — Verőfényben. — 
Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LÁPJA. 
KIAT)JA A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a o l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
'jskolák és tan í tóképző - in t éze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
K lap megküldése i r án t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
gazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozo t t 

Községi előljárósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptan í tók 
Lapja'4 szerkesztősegéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelólesével) és az u to l só pós t a vi lágosan k i i randó. 

E lő f i ze té s 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 adóh i va t a l l a l kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , m inden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k iszámítható h i rde tés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be . Earyt'b h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s a es egyhasábű sora 1 ko rona . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEU., ÍÖUÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

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

Zsilinszky Mihály ünneplése. 
Zsilinszky Mihályt, a vallás- és köz-

oktatásügyi minisztérium ál lamti tkárát 
febr. 25-én d. e. 11 órakor a minisz-
térium nagytermében testületileg üdvö-
zölte az egész tisztikar, élén dr. Berzeviczy 
Albert miniszterrel. 

Berzeviczy Albert, vallás- és közokta-
tási miniszter a következő beszéddel 
üdvözölte az ünnepel tet : 

Nagyméltóságú államtitkár ú r ! A 
vezetésem alat t álló minisztérium sze-
mélyzetének jelenlétében magam kí-
vántam' tolmácsa lenni azoknak az 
érzelmeknek, amelyekkel Nagyméltó-
ságod iránt munkatársaink összessége 
viseltetik ós amelyek önkéntelenül ki-
fejezésre törnek akkor, amikor alig 
néhány nappal közelismerés közt letelt 
államtitkári pályájának tízéves fordulója 
után ő Felsége, legkegyelmesebb Urunk 
Nagyméltóságodat ri tka kitüntetésben 
részesítette: valóságos belső titkos ta-
nácsosi rangra való emelése által. (Lel-
kes éljenzés.) Az elismerés, a tisztelet 
ós a ragaszkodás, amelyek Nagyméltó-
ságodat i t t környezik, nemcsak az 
államtitkárnak szólnak, aki tíz éven át, 
mint két miniszternek legelső tanács-
adója és működésének leghathatósabb 
támasza, valódi példányképe volt a 
zajtalan, feltűnésre nem vágyó, de 
mindig hű, mindig lelkiismeretes, oda-

adó és megbízható kötelességteljesí-
tésnek, de szól annak a férfiúnak is, 
aki egy emberöltőn á t fáradhatat lan 
munkássággal elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a köznevelés és tanítás, a tudó-
mányos irodalom, az egyházi és politikai 
közszolgálat s főleg szellemi kultúránk 
ügyeinek vezetése körül és akinek, épen 
ezért a kitüntetése általános rokonszen-
ves visszhangot kelt nemcsak barátainak 
ós tisztelőinek szűkebb körében, de a nem-
zet legszélesebb rétegeiben is. (Éljenzés.) 

Amidőn én Nagyméltóságodnak ez 
alkalommal is őszinte köszönetet mon-
dok azért a buzgó és hathatós támo-
gatásért, amelyben működésemet min-
denkor részesítette és úgy a magam, 
mint a vezetésemre bízott minisztérium 
személyzetének legbensőségteljesebb sze-
rencseHvánatait fejezem ki, legyen sza-
bad végül megszólalnia a jó bará tnak 
is: engedd meg, kedves barátom, hogy 
baráti szívem egész melegével üdvözöl-
jelek ezen a napon és arra kérjelek, 
hogy azokat az érzelmeket, amelyeket 
bennünk egymás iránti hosszú ismeret-
ség és törekvéseink közössége érlelt 
meg és itteni bár rövid, de rám nézve 
emlékezetes együttműködésünk még 
megerősített, őrizd meg számomra jövő-
ben is, őrizd meg akkor is, ha mind-
ketten elhagytuk ezt a helyünket. Az 
Isten éltessen sokáig! (Lelkes éljenzés.) 
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Zsilinszky Mihály államtitkár erre 
mély meghatottsággal így válaszolt : 

Nagyméltóságú miniszter úr, mélyen 
tisztelt baráta im ! 

Ez ünnepies pillanatban és e kedves 
környezetben, amidőn államtitkári állá-
som tíz éves fordulóján ő Fölsége 
kegyességéből nagy ki tüntetés ér t s 
amidőn magam körül lá tom mindazo-
kat, akik ezen idő alat t engem mun-
kájukkal támogattak, úgy érzem, alig 
leszek képes kifejezést adni agyam 
gondolatainak, szívem egymásra toluló 
érzelmeinek; mert a hála és a köszö-
net szava, bárminő tiszta forrásból 
eredjen is, nem elég méltó tolmácsa 
ezeknek. 

A mi kegyelmes urunk, a nála meg-
szokott mesteri formában, a rokonszenv-
nek, a barátságnak és az őszinte szere-
tetnek oly lekötelező jeleivel halmozott 
el, melyek mellett az én érdemeim 
egészen eltörpülnek. 

Hát hiszen lehet, hogy amint ő ex-
cellenciája mondja, t e t t em valamit a 
közoktatás terén, talán a tudományos 
irodalom terén is ; kivet tem részemet 
az egyházi közélet munkájából is, min-
dig azon törekvéssel, hogy ezzel a hazai 
nagy társadalom emelkedését, haladását 
előmozdítsam. (Éljenzés.) 

De én abban épen úgy, mint a 
a minisztérium kebelében végzett mun-
kában, nem vindikálok magamnak valami 
különös nagy érdemet. Mert ha van is 
valami érdemem a tíz évi munkában, 
annak nagy része azokat a lelkes mun-
katársakat illeti, akik a nehéz munká-
nak terhét és felelősségét velem meg-
osztották. Első sorban vezérlő minisz-
terünket, aki mindig jó példával j á r t 
előttünk. (Elénk éljenzés.) 

Munkahiányban nem szenvedtünk soha. 
A nagyközönség mindig szívesen j ö t t 
segítségünkre, kezdve a néptanítóktól, 
föl az egyetemi tanárokig ; a tanföl-
ügyelők és a főigazgatók; a lelkészek 
és a püspökök ; a felügyelők és a gond-

nokok; az országgyűlési képviselők és 
a főrendek; szerkesztők és újságírók; a 
tudósok és művészek; az iparosok és a 
kereskedők ; a műkedvelők és a műbará-
tok ; a jótékonyság és a humanizmus apos-
tolai, szóval: a magyar nemzet nagyságáért 
rajongó férfiak és nők egész serege, 
akik mind a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium útján vagy ezzel karöltve 
akarták eszméiket megvalósíttatni. 

És bizonyára nincs közöttünk senki, 
aki ridegen vissza merné utasítani azokat, 
akik a magyar allam kiépítéséért rajon-
ganak ? Nincs ! Mert mi tudjuk, hogy a 
legcsekélyebb honpolgár közreműködését 
is meg kell becsülnünk. 

Mi tudjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy 
Magyarország az európai nagy nemzetek 
sorában egyedül nemzeti kultúrájának 
fajsúlya által képes magát fenntartani. 
Mi tudjuk, hogy az a nagy ideális ma-
gyar nemzet, mely a legnagyobb magyar 
lelkében élt, fájdalom, még nem oldotta 
meg magasra tűzött feladatát ; mer t 
— dacára a koronként mutatkozó ha-
zafias fölhevüléseknek, dacára a hazát 
betöltő hazafias szólamoknak — ezt a 
nemzetet, fájdalom, még nem ha to t t a 
át egészen az a meggyőződésszerű köz-
tudat, hogy értelmi felsőbbség nélkül, 
valláserkölcsi tar talom nélkül, tet tekben 
nyilvánuló polgári erények nélkül, élet-
bölcseség és tapintat nélkül nemzetet 
sem naggyá, sem eggyé varázsolni nem 
lehet. Ehhez az értelmi, érzelmi és er-
kölcsi erők versenyképessége és vonzó-
ereje szükséges. 

Ezen a téren az erőszak csak ár that , 
mert i t t szabad a versenytér, minden 
nemzet szabadon érvényesítheti összes 
erejét és képességét: de győzni és hódí-
tani csak értelmi és erkölcsi jó tulaj-
donokkal lehet. Ezt bizonyítja a nagy 
népek tör ténete és a mindennapi 
tapasztalás egyaránt. 

Engem boldoggá tesz az a tudat, 
hogy Veletek együtt részt vehettem a 
magyar nemzet kultúrális -megerősíté-
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sében. Boldog vagyok, hogy parányi 
eszköz lehettem Isten kezében a nemzet-
alkotás nagy munkájában és hogy — tíz 
év előtt mondott hasonlatommal élve — 
az építmény tartóssága ós szilárdsága 
szempontjából, lelkünknek legértékesebb 
részét a fundamentumba, a néptömegek 
lelkébe rakhat tuk le. (Élénk tetszés.) 

Óhajtom, hogy munkánkon Istennek 
áldása legyen, hogy a nép milliói haza 
és király szeretetében egyesüljenek a 
közös oltár körül, közös boldogságra! 
(Élénk éljenzés.) 

Végül engedjétek meg, hogy szíves 
megjelenéstekért s barát i érzelmeitek 
nyilvánításáért hálás köszönetet mond-
jak mindnyájatoknak, különösen pedig 
szeretve tisztelt miniszterünknek, aki 
e mai nappal is bizonyítja, hogy együtt 
érez és együtt örül munkatársaival. 
(Élénk éljenzés.) Kérlek, tar tsatok meg 
továbbra is szíves barátságtokban ! 
(Hosszas, lelkes éljenzés.) 

r 

Állítsunk síremléket Lakits 
Yendelnek. 

A Magyarországi Tanítók Országos Bi-
zottsága és a Budapesten székelő összes 
tanítói egyesületek megindították a moz-
galmat Lakits Yendelnek emelendő sír-
emlékre nézve. Megsértenők elköltözött, 
feledhetetlen vezérünk emlékét, ha az 
említet t egyesületek elnökei által alá-
ír t felhívást és kérelmet, melyet Lakits 
Vendel emlékének megörökítése tárgyá-
ban Magyarország tanítóihoz intéznek, 
ajánló sorokkal látnók el. Mindnyájan 
tudjuk: kije volt a tanítóságnak Lakits 
Vendel s előre meg vagyunk győződve 
afíélől, hogy amikor az ő emlékének 
megörökítéséről van szó, tehetségéhez 
képest minden magyar taní tó le fogja 
róni a kegyelet adóját az iránt a férfiú 
iránt, aki egy emberöltőn át önzetlenül 
fáradozott a tanítóság érdekeiért. 

A fölhívás egész terjedelmében így 
hangzik : 

„Kedves Kartársaink! A „Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottsága" intézi hozzátok 
kérő szavát, Magyar Néptanítók ! 

Nem érdemelné meg a magyar tanítóság, 
hogy a Gondviselő lelkes, bátor, megalkuvást 
nem ismerő bölcs vezetőket adjon neki, ha 
elfeledné Lakits Vendelt, ennek a mi bizott-
ságunknak halhatatlan emlékű első elnökét, 
minden nemes törekvéseinknek: Eötvös-alapnak, 
Tanítók Házának egyik leglelkesebb munkását. 

Mikor a magyar tanítóság ege nagyon sötét 
volt s ez a tanítóság oldott kéveként tehetet-
lenül, tanácstalanul állott, Lakits Vendel pár 
lelkes társával zászlót ragadott s következetes 
kitartással, önzetlen kartársi szeretettel vezette 
a csüggedt tanítóságot a haladás útján előbbre, 
mondhatjuk: dicsőségről dicsőségre s csak 
akkor tette le azt a mocsoktalanul és tisztán 
megőrzött zászlót, mikor a munkában elfáradva, 
fizikai ereje őt elhagyta. 

Ereznie kell minden magyar tanítónak, hogy 
az, aki a tanítói közszellem fölébresztésére s 
tanítói nemes önérzet fokozására szentelte 
egész életét, méltó arra, hogy neki ne csak 
szíveinkben, de porladó hamvai fölé is emléket 
állítsunk, amely hirdesse a magyar tanítóság 
hálás szeretetét az ő, lelkeket fölemelő mun-
kájáért. Míg élt s közöttünk, mint vezérünk 
munkálkodott, becsülésben bőven volt része, 
mert éreztük, hogy nem közönséges egyénnel, 
hanem az igazság és benső meggyőződés em-
berével állunk szemben, aki az egyetemes 
tanítóság ügyét szívén viseli. 

Úttörő és magvető, kinek munkája alapján 
az utódok szebb s boldogabb jövőt várnak. 
Szívének izzó lángjával, akaraterejének törhe-
tetlenségével, a megalkuvást nem ismerő fér-
fiasság nyilt és bátor erejével állott meg mindig 
igazaink mellett, a legnehezebb helyzetekben is, 
mert tudta jól, hogy az az igazság, melyet ő 
képvisel, nemcsak az ő, de egy nemzet tanító-
ságának is az igazsága és forró vágyakozása. 
Minden érdek és háttér nélkül való nyilt, 
egyenes, bátor és férfias föllépése adta meg 
munkájának zománcát. 

Ne borítsa el azért a közöny fövénye ennek 
a nemes tanítónak emlékét közöttünk. Érezze 
át minden tanítói szív a hálának azt a leg-

9 * 
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nemesebb érzését, mely egy önzetlen és lelkes 
munkásért, annak emléke megőrzéseért és meg-
örökítéseért tehetsége szerint anyagilag áldozni 
is tud. 

0, aki a jót, nemest, értünk, társaiért, hír-
nek s dicsőségnek, világi hiúságnak legkisebb 
jele nélkül munkálta, legyen emlékében áldott ; 
példája tanítson mindnyájunkat az egymás 
iránt való igaz szeretetre s közös nagy érde-
keink munkálására. 

Kérjük a hazai tanítóság minden egyes tag-
ját : hozza meg áldozatát Lakits Vendel emlé-
kének megörökítésére. A bekövetkező tavaszi 
gyűléseken a tanítóegyesületi elnökök rendez-
zenek e célra gyűjtést s pénztáraikból is sza-
vazzanak meg valamely összeget. 

Adományok beküldendők az Orsz. Bizottság 
pénztárosához, Dállos István, polg. iskolai tanár 
úrhoz (lakik : Budapest, I., Gellérthegy-utca 
27. sz.), ki az adományokat nyilvánosan nyug-
tázza. 

Fölkérjük a tanügyi lapokat, szíveskedjenek 
a gyűjtést közvetíteni. 

Lakits Vendel hosszú időn át vezére, tüz-
oszlopa volt a magyar tanítóságnak. A költő-
vel mondjuk, boldogult Barátunk, hogy még 
halálod után is a te munkád erős fényénél 
nemcsak egymást akarjuk megismerni, de érezni 
akarjuk azt is, hogy emléked megörökítésében 

•édes testvérek is vagyunk. 
Budapest, 1905 február hó 2-án. 

Somlyay József, a Magyarorsz. Tanítók Orsz. 
Bizottságának elnöke. Ujváry Béla, az Eötvös-
alap (Orsz. Tanítói Segélyegyes.) elnöke. Dr. 
Hagara Viktor, a Kisdednevelők Orsz. Egye-
sületének elnöke. Ember Károly, a Rkath. Tan. 
Orsz. Bizottságának elnöke. Kornfeld Gyula, 
az Orsz. Izr. Tanítóegyesület elnöke. Tóth Jó-
zsef, a Magyarorsz. Tan. Árvaházi Egyesüle-
tének elnöke. Magyar József, a Szeretetházi 
Nevelők Orsz. Egyes. h. elnöke. Peres Sándor, 
a Magyar Tanítók Otthonának elnöke. Falvay 
Antal, az Ag. ev. Tanítói kör elnöke. Dr. Ha-
vas Gyula, a Magyar Pestalozzi - Társaság 
elnöke. Dr. Kovács János, a Tanítóképző Taná-
rok Orsz. Egyesületének Elnöke. Lád Károly, 
az Orsz. Polg. iskolai Egyes, elnöke. Sinka 
Lajos, a Ref. Tan. Országos Egyes, elnöke. 

Kozma László, az Állami Tanítók Országos ' o 

Egyes, elnöke. Dr. Verédy Károly, a Bpesti 
Tan. Segélyegyes, elnöke. Trájtler Károly, a 
Bpesti Tanítótestület elnöke. Szabó Dezső, a 
Budapesti (budai) Tanítóegyesület li. elnöke. 
Mouss'.ng Géza, a Magyar Tanítók Turista 
Egyes. h. elnöke." 

* 

A gyűjtést lapunkban ezennel megkezdjük: 
Néptanítók Lapja szerkesztősége 50 K. 
Adakozásokat elfogadunk és lapunkban nyug-

tatványozunk. 

Ifjúsági könyvtárak a nevelő-
oktatás szolgálatában. 

Nemzeti létünk megszilárdítására ha-
talmas bástyák emeltettek az utóbbi 
időben. 

Nagynevű minisztereinknek a nép-
könyvtárak és a népiskolai ifjúsági könyv-
tárak szervezésében s fölállításában 
nyilvánult bölcs intézkedéseit méltán 
nevezhetjük korszakot jelölő események-
nek hazai közművelődésünk történetében. 

Áldásos következményei ez intézke-
déseknek beláthatatlanok. Egységes nem-
zeti kultúrát, nemzeti öntudatot, köz-
érzületet és nagy, nemes te t tekre való 
elhatározást vannak hivatva azok meg-
érlelni a jövő nemzedékben. 

Az a föladatuk a népiskolai ifjúsági 
ós a népkönyvtáraknak, hogy megújho-
dást teremtsenek a nemzet csüggedő lel-
kében ; hogy a közönyösség helyébe ideá-
lokért való lelkesedést, a szeretetlenség 
helyébe jóakaratú érdeklődést, ^vonzódást 
és rokonszenvet az embertársak iránt, az 
ingatag szolgalelkűség helyébe jellem-
szilárdságot, az együgyűség helyébe önálló 
meggyőződést, egyéni véleményt s az 
egyéni és társadalmi erények követé-
sére való hajlandóságot és erkölcsi erőt 
plántáljanak a nemzet fiainak és leá-
nyainak, az újabb nemzedéknek fogé-
kony lelkébe. 

Mi, tanítók, különben régi idők óta 
úgy tekint jük a népiskolai ifjúsági és 
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a népkönyvtárakat, mint a hazai köz-
műveltség leghathatósabb tényezőit. Leg-
megbízhatóbb munkatársaink és nélkü-
lözhetetlen segédeszközeink ezek a 
nevelő-oktatásban. Igen örvendünk tehát 
létesítésüknek s ujjongva köszöntjük 
őket nagyobb számban való megérke-
zésük alkalmával. 

Fölötte nagy erkölcsi erő rejlik e 
könyvtárakban, amelyet a magunkéhoz 
adva, csodákat művelhetünk. Mi sem 
természetesebb ós időszerűbb tehát, 
minthogy épen most — amikor a nép-
iskolai ifjúsági könyvtárak beállítása 
immár folyamatban van — hivatásunk-
kal járó, kedves kötelességünknek tar t-
juk emlékezetünkbe idézni, újra meg-
fontolni s amennyiben tudjuk, véglege-
sen megállapítani azokat a teendőket és 
módozatokat, melyeknek révén a könyv-
tárakat a nevelő-oktatás céljaira a leg-
jövedelmezőbben értékesíthetni véljük. 

Lássuk e teendőket. 
„A népiskolai ifjúsági könyvtárak szervezése 

iránt" 1158/1902. ein. szám alatt kiadott és 
a 2962/1904. szám alatt kelt „Utasítás a nép-
iskolai ifjúsági könyvtárak kezeléséről" című 
rendeletek szerint a népiskolai ifjúsági könyv-
tár kezelése a tanító kötelessége, aki a keze-
lésért és vezetésért felelős is. 

A mi föladatunk tehát — nagyon helyesen — 
a népiskolai ifjúsági könyvtárak kezelése és 
vezetése. Értenünk is kell eszerint a könyvtár-
kezeléshez és vezetéshez. 

De honnan vegyük ezt a hozzáértést? 
A külső, ú. n. ügykezelési munkálatokat 

nagyjában megállapítja ugyan az ifjúsági könyv-
tárak kezeléséről szóló 2962/1904. ein. szám 
alatt kiadott „Utasítás". „Minták"-at is ad 
e munkálatokhoz. Ez az „Utasítás" azonban 
csak nagy általánosságban szól a könyvtár-
kezelésről és vezetésről és igazán csak a gépies 
ügykezelési teendőket szabályozza egységesen; 
de az okszerű könyvtárkezelésre és vezetésre 
egyáltalában nem oktat ki bennünket. 

Pedig ma már a könyvtárkezelés is egye-
temi tanulmányi tárgy. 

A népiskolai ifjúsági könyvtárakkal járó 
teendőknek különben csak kevésbé lényeges 
részét teszik az ügykezelési munkálatok. Sok-
kal fontosabbak azok a teendők, amelyek révén 
e könyvtárak tulajdonképeni népnevelői hiva-
tásukat szolgálhatják. 

A leglényegesebb dolog a népiskolai ifjúsági 
könyvtáraknál tudvalevőleg azoknak pedagógiai 
értékesítése. 

Aki azonban a népiskolai ifjúsági könyv-
tárak pedagógiai értékesítésére vállalkozik 
— már pedig a tanítónak ez hivatásával járó 
kötelessége — annak az általános „könyvtár-
tani "*-i szakismereteken kívül még sok másra 
is szüksége van. 

Az ifjúsági könyvtár pedagógiai értékesíté-
séhez ugyanis csak az foghat hozzá a siker 
reményével, aki mindenekelőtt jó tanító, 
akinek a rajongó hivatásszereteten és peda-
gógiai érzéken kívül széleskörű lélektani peda-
gógiai és társadalomtudományi képzettsége s 
az emberismerethez való éleslátása van. 

Mi, tanítók, tudvalevőleg a jövő számára 
neveljük az ifjúságot s a jövő számára adunk 
tanácsot a népnek. Értenünk és tudnunk kell 
tehát a módját annak, hogyan lehet az ifjú-
sági olvasmányokból, a napisajtó termékeiből 
és a társadalmi élet különböző jelenségeiből he-
lyes világnézetet leszűrni s olyan életcélokat 
megállapítani, amiket nyugodt lelkiismerettel 
tűzhetünk az életbe lépő ifjúság és az életben 
immár verejtékkel küzdő nép elé világító, irá-
nyító szövétnekül. Mert mit használnánk az 
ifjúságnak, ha csupa olyan világnézettel, esz-
mével és életcélokkal ismertetnők meg pusztán, 
amelyekért századokkal, évezredekkel ezelőtt 
élt emberek lelkesedtek ugyan, de amelyeket 
a mai nemzedék máris elavultaknak tart ? 

Értenünk kell egyszóval a népiskolai ifjúsági 
könyvtárak — s az ezzel kapcsolatba hozandó — 
népkönyvtárak és az ú. n. vándorkönyvtárak 
müveinek pedagógiai értékesítéséhez, a nép-
nevelés és népoktatás céljaira való okszerű föl-
használásához. 

Azaz: értenünk kell ahhoz s tudnunk keil 
a módját annak : 

a) hogyan kell a népiskolai ifjúsági könyv-
tár olvasmányait a tantervi tanítási anyaggal 
és egész nevelő-oktatói ténykedésünkkel szer-
ves kapcsolatba hozni ? 

b) hogyan lehet és kell az ifjúság és a nép 
olvasását s ezzel gondolkodását, érzelmeit, 
vágyait és törekvését helyes irányba terelni? 

c) hogyan lehet és kell az olvasmányoknak 
az ifjúságra és a népre gyakorolt hatását meg-
figyelni, megállapítani ? és végül : 

d) hogyan lehet és kell ez utóbbi megfigye-
lésekből a jövőre nézve irányító tanulságokat 
levonni, okulást meríteni ? 

A 2962/1904. elnöki szám alatt kiadott 
„Utasítás a népiskolai ifjúsági könyvtárak 
kezeléséről"- a tanítóra bízza — nagyon he-
lyesen — az ifjúsági könyvtár műveinek pe-
dagógiai értékelését, azt mondván a 9. §-ban, 
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hogy : „Minden osztályban kifüggesztendő az 
abban az osztályban használható ifjúsági mü-
vek betűrendes jegyzéke is". (Ezzel a rendel-
kezéssel némi ellentmondásban van az ezt 
követő apróbetüs megjegyzés, hogy: „Nagyon 
nagy elaprózás nem ajánlatos. Rendesen ele-
gendő e két fokozat: a) Az elemi népiskolák, 
b) az ismétlő-iskolák s az ifjúsági egyesületek 
számára".) 

Az „Osztály-katalógus" elkészítésének meg-
hagyása már sejteti némileg azt- az igen fontos 
elvet, hogy a népiskolai ifjúsági olvasmányok-
nak föltétlenül szerves kapcsolatban kell lenniük 
az iskolai nevelő-oktatással, az iskola tantervi 
anyagával és irányzatával. 

Az ifjúsági olvasmányoknak a népiskolai 
tanítási anyaggal és nevelési eljárással való 
szerves kapcsolatba hozásáról, az osztály-kata-
lógus fontosságáról és készítési módjáról 
— tudomásom szerint — a magyar pedagó-
giai irodalomban egyedül a dr. Neményi Imre 
„Ifjúsági könyvtárak és ifjúsági olvasmányok 
a nevelés szolgálatában" című munkájából 
szerezhetünk bővebb tájékozást. Már csak ezért 
is a legmelegebben ajánlom ez igen becses 
könyvet kartársaim figyelmébe. (L. idevonat-
kozólag különösen e műnek „Hogyan olvassa-
nak gyermekeink?" c. VI. fejezetét!) 

Ahhoz természetesen, hogy az ifjúsági olvas-
mányokat a tanítási anyaggal és egész nevelői 
eljárásunkkal szerves kapcsolatba tudjuk hozni, 
különösen pedig ahhoz, hogy az ifjúság és 
a nép olvasását s ezzel gondolkozását, érzel-
meit, vágyait és törekvéseit helyes irányba 
tudjuk terelni : szükséges még — és pedig 
föltétlenül szükséges — az is, hogy a népiskolai 
ifjúsági és a népkönyvtárakba sorozott müve-
ket mi magunk jól ismerjük. 

Kötelességünkké teszi ezt különben két mi-
niszteri rendelet is. Az 1158/1902. elnöki sz. 
alatt kelt rendelet, mely az ifjúsági könyv-
tárak szervezéséről, stb. stb.-ről szól, ezt 
mondja t. i. egyik helyen : „ Az iskolai ifjúsági 
könyvtárt kezelő tanítót kötelezem, hogy a be-
szerzett ifjúsági iratok tartalmát ismerje. Erről 
a Tanfelügyelőség meggyőződést tartozik sze-
rezni". A 2962/1904. elnöki szám alatt kiadott 
„Utasítás a népiskolai ifjúsági könyvtárak 
kezeléséről" pedig ezeket mondja szószerint: 
„Kívánatos, hogy a könyvtárkezelő tanító, va-
lamint a tanítótestület minden tagja a tanulók 
olvasásának helyes irányítása és ellenőrzése 
végett az ifjúsági könyvtár müveit maguk is 
olvassák és ismerjék." 

Nagyon természetes követelmény ez — az 
igaz — mert hiszen világos dolog, hogy csakis 
így lesz képes a tanító az ifjúsági könyv-
tárak műveit pedagógiailag értékesíteni s épen 

ebben rejlik az egész intézmény tulajdonképpeni 
jelentősége. 

Világos dolog azonban az is, hogy az ifjú-
sági könyvtár műveinek olyan fokií megisme-
réséhez, hogy ez ismeret alapján biztos kézzel 
irányíthassuk a tanulók olvasását, még koránt-
sem elegendő e művek egyszeri, avagy több-
szöri elolvasása és tartalmuknak megjegyzése 
emlékezetünkben. Ahhoz föltétlenül szükséges 
még e művek ethikai, lélektani és pedagógiai 
becsének ismerete és azoknak az okoknak, 
azoknak a szemelvényekkel illusztrált érveknek 
alapos és megbízható ismerete is, amelyek miatt 
az illető olvasmány épen a népiskolai ifjúsági 
könyvtárba belekerült s amelyekre támaszkodva, 
mi tanítók is egyszerre bepillanthatnánk az 
ifjúsági iratok mindegyikének a lelkébe és 
„vigyázó ítéletet" alkothatnánk ezekről ma-
gunknak. 

A népiskolai ifjúsági könyvtárak müveinek 
ilyen alapos megismerésére csakis úgy lennénk 
képesek szert tenni — s máskép alig is bol-
dogulhatunk a sok százra,menő olvasmánnyal — 
ha miniszter urunk intézkednék aziránt, hogy 
a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző 
Bizottság mélyreható, szakszerű és föltétlenül 
megbízható, részletes olvasmány-bírálatai hala-
déktalanul rendelkezésünkre bocsáttassanak. 

A Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző 
Bizottság tudvalevőleg nagyon lelkiismeretes 
munkát végez az ifjúsági irodalom megbírálá-
sánál és kiválasztásánál. Ebbeli munkája köz-
ben kiterjeszkedik az ifjúsági olvasmányok úgy 
írói, valamint ethikai és pedagógiai értékének 
a megállapítására is. Minden egyes ifjúsági 
olvasmányról külön-külön részletes írásbeli bí-
rálatot is készíttet. E bírálatokról (VKM. 
3814/1902. elnöki számú rendelettel jóvá-
hagyott) „Ügyrend"-jének 17. §-a értelmében 
jegyzéket vezet, „melybe fölvétetik : a mű tel-
jes címe, kiadója, ára ; a bíráló neve, a bíráló 
véleménye, a bíráló-ülés kelte s a hozott hatá-
rozat. Az elnök e jegyzéket a bírálatokkal s 
az előadó áttekintő jelentésének melléklésével, 
az elfogadott művek hivatalos jegyzékbevétele 
céljából, évnegyedenként fölterjeszti a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszterhez". 

Csak ki kellene nyomatni e kész, minden 
egyes ifjúsági olvasmányra vonatkozó, részletes 
bírálatokat, a bírálók véleményeivel s a bíráló-
ülés megokolt határozataival együtt s hivatal-
ból megküldeni minden iskolának a népiskolai 
ifjúsági könyvtárakkal — és e könyvtárak sok-
szorosítandó könyvjegyzékével — egyidejűleg. 

Kétségkívül nagyon becsesek azok az össze-
foglaló jelentések is, miket a nevezett Bizott-
ság „A népiskolai ifjúsági iratok megbírálásá-
ról, jegyzékbe iktatásáról és használatáról szóló 
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Szabályzat" 11. §-a értelmében évenként a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fölter-
jeszt s amely jelentéseket a miniszter úr tan-
ügyi folyóiratokban is közzététet. Ilyen össze-
foglaló jelentés az is, amely a Néptanítók 
Lapja 1904. évi 36. számában „A magyar 
ifjúsági irodalom s a népiskolai ifjúsági könyv-
tárak" címen megjelent. (Irta dr. Tóth Rezső, 
a Népisk. Ifj. Könyvtárakat Int. Biz. előadója.) 

Ezek az évi jelentések azonban — termé-
szetesen — csak nagy általánosságban és nem 
egyenként „jellemzik a megelőző évben meg-
bírált müveket nemzeti, művelődési és pedagó-
giai szempontból". Reámutatnak a tapasztalt 
hiányokra és fogyatkozásokra, kijelölik a köve-
tendő irányokat s javaslatokat tesznek az iro-
dalmi téren végzendő teendőkre. 

A népiskolai ifjúsági könyvtáraknak a nevelő-
oktatásban való értékesítéséről, ennek módjáról 
természetesen nem szólnak ezek az összefoglaló 
jelentések s egyáltalában nem terjeszkednek ki 
az egyes megbírált művek kiváló tulajdonsá-
gainak, értékének méltatására. Pedig nekünk, 
tanítóknak, épen erre van nagy szükségünk ; 
nehogy fáradságos munka árán kelljen ezeket 
mindegyikünknek külön-külön „merőben tanács-
talanul, avagy merőben ízlésünk szerint" meg-
állapítanunk az ifj. olvasmányok mindegyikéről. 

Méltán megkövetelhetnők, hogy a pedagó-
giai tankönyvekben is az ifjúsági és a nép-
könyvtárak ügyét tárgyaló külön fejezet szere-
peljen s a tanítóképzőkben e fontos népnevelési 
tényező is kellő méltatásban részesüljön. 

Végül még egynéhány szót a népkönyvtá-
rakról és az ú. n. vándorkönyvtárakról. 

Ezeket a könyvtárakat a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsa tudvalevőleg 
— reméljük, hogy nem elháríthatatlan okok-
ból — csaknem teljesen elvonta a tanítók 
keze-ügyéből s nagyobbrészt egyes földbirtoko-
sok, gyógyszerészek, körjegyzők, sőt a vándor-
könyvtárakat egyes kereskedők kezelésére bízta. 
Nem kételkedem benne, hogy ezeket a nemzeti 
kultúra érdekében szolgálatra kész urakat a 
legnemesebb szándék indította e fontos nem-
zeti misszióra s hogy ők ezt nemcsak nagy-
fokú lelki gyönyörködéssel, hanem egyúttal 
nagy erkölcsi haszonnal is végzik. Én részem-
ről mégis sokkal természetesebbnek, sőt föl-
tétlenül indokoltabbnak találom azt, hogy e 
könyvtárak kezelése és vezetése az egész ország-
ban a tanítóságra bízassék. A mi népnevelői s 
néptanítói ténykedésünknek nem szabad az 
iskola küszöbénél végződnie. Hivatásunk a nép-
iskolából már kikerült ifjúság és a nép állandó 
szellemi és erkölcsi támogatására, gondolkozá-
sának, érzelmeinek és elhatározásainak irányí-
tására is kötelez bennünket. E fontos tényke-

désünkben semmikép sem nélkülözhetjük a 
nép- és vándorkönyvtárakat, a nevelés és okta-
tás e hathatós eszközeit. 

E könyvtárak kezelését és pedagógiai érté-
kesítését mi tanítók mindig hozzánk legmél-
tóbb mellékfoglalkozásnak tekintettük s az 
ezért majdan kijáró jutalomdíjat is legtisztes-
ségesebb mellékkeresetnek fogjuk tekinteni. 

* 
Az elmondottakra támaszkodva, a kö-

vetkező indítványhoz való szíves hozzá-
járulásra és — egyesületük út ján — 
ennek értelmében való további eljárásra 
kérem föl igen tisztelt tanítótársaimat: 

1. Üdvözöljük a közoktatásügyi mi-
nisztert a népiskolai ifjúsági könyv-
táraknak oly meglepő nagy számban, 
egyszerre való szervezése és beállítása 
alkalmából s fejezzük ki örömünket 
affölött, hogy ez intézkedésével oly so-
káig nélkülözött s oly megbízható se-
gítő-társakat állított mellénk. 

2. Biztosítsuk a minisztert arról, hogy 
a népiskolai ifjúsági könyvtárakhoz kö-
tö t t reményeiíiek megvalósításán lelke-
sedésünk ós hivatásszeretetünk egész 
hevével közre fogunk működni. 

3. Hogy ezt sikerrel tehessük, kérjük 
0 nagyméltóságát: kegyeskedjék ebbeli 
törekvésünkben és szíves készséggel 
vállalt munkánkban támogatni bennün-
ket, módot nyújtván nekünk arra, hogy 
a népiskolai ifjúság s — az ugyancsak 
magunkra vállalni szándékolt — nép-
könyvtárak okszerű kezeléséhez és cél-
tudatos pedagógiai értékesítéséhez szük-
séges speciális ismereteknek s más al-
kalmas segédeszközöknek is birtokába 
juthassunk. 

Evégből a következő intézkedések szí-
ves megtételére kérjük a miniszter urat : 

a) méltóztassék a tanítók számára 
rendezni szokott nyári tanfolyamok elő-
adási tárgykörébe az okszerű könyvtár-
kezelést (könyvtártant) és az ifjúsági 
könyvtárak műveinek pedagógiai érté-
kesítése módját is fölvétetni s ezek 
előadásával ahhoz értő szakembereket 
megbízni; 

b) méltóztassék a tanítók pedagógiai 
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lélektani, ethikai, társadalomtudományi, 
különösen könyvtártani szakismeretei-
nek bővíthetése céljából a tanítói helyi 
szakkönyvtárak rendszeres gyarapítására 
is kiterjeszteni magas figyelmét. S már 
most, a népiskolai ifjúsági könyvtárak 
szétküldésével egyidejűleg kérjük pl. a 
Knclora, vagy Ferenczi „Könyvtár tan" 
c. művének, mindenekelőtt pedig a dr. 
Neményi Imre „Itjusági könyvtárak és 
ifjúsági olvasmányok a nevelés szolgá-
latában" című művének a tanítói szak-
könyvtárak részére való megküldését ; 

c) méltóztassék intézkedni aziránt, 
hogy a Népiskolai Ifjúsági Könyvtára-
kat Intéző Bizottság szakavatott , rész-
letes olvasmány-bírálatai - amiket ez 
(3814/1902. ein. számú rendelettel jóvá-
hagyott) „Ügyrend"-jének 17. §-a ér-
telmében évnégyedenként a vallás- és 
közoktatási m. kir. minisztériumhoz föl-
terjeszt :— a tanítókra nézve hozzáfér-
hetőklegyenek, rendelkezsfeükre álljanak; 

d) méltóztassék intézkedni továbbá 
aziránt is, hogy az ezután megjele-
nendő pedagógiai tankönyvekben a nép-
iskolai ifjúsági és népkönyvtárak érté-
kesítésének módját tárgyaló fejezet is 
szerepeljen s a tanítóképzőkben e nagyon 
fontos népnevelési tényező is kellő 
méltatásban részesüljön. 

4. Minthogy néptanítói hivatásunk 
a népiskolából kikerült ifjúság és a nép 
állandó szellemi és erkölcsi támogatá-
sára s irányítására is kötelez bennünket 
— amit tehetségünkhöz képest eddig is 
megtettünk — méltóztassék ebbeli tény-
kedésünk megkönnyítése céljából a nép-
könyvtárakat és az ú. n. vándorkönyv-
tárakat, a népnevelés e hathatós eszközeit 
is mindenütt a mi gondozásunkra, a mi 
vezetésünkre bízni. Értékesítésükről szí-
ves készséggel hajlandók vagyunk gon-
doskodni. 

Ez a mi igazi, teljesen hozzánk illő 
mellékfoglalkozásunk, amelyben mindany-
nyiunknak kedvünk telik. 

(Kolozsvár.) Répciy Dániel. 

Az írás tanítása az I. osztályban. 
(Tekintettel a szépérzék, ízlés és tisztaság érzetének 

fejlesztésére.) 

Valamint az elemi oktatás minden ágazatá-
nak. úgy a kézügyességnek is az I. osztályban 
vethetjük meg alapját. A kéz ügyességi oktatás 
körébe tartozik a rajz, női vagy egyéb kézi-
munkák és háziipari dolgok mellett az írás is. 

Ilynemű együvé tartozásuk mellett is azon-
ban, hogy mennyire külön álló dolgok ezek, 
mutat ja az a körülmény, hogy míg pl. kiválóan 
ügyes rajzoló valaki, addig átkozottul csúf 
írása lehet ; pl. csudásan ügyes ujjaival bámu-
latos kézimunkákat produkál s a rajzhoz még 
csak nem is konyít. 

Az írással is úgy vagyunk, azt tartom, mint 
egyéb dolgokkal : születni kell a szép írásra. 
Azt azonban mi, tanító-emberek, természetes-
nek tartjuk, hogy többé-kevésbé szép írásra 
mindenkit meg lehet tanítani. 

A fődolog az, hogy a kezdet kezdetén vessük 
meg hozzá kellőképpen az alapot." Arra a köz-
mondásra támaszkodva, hogy: lassan járj, 
tovább érsz, mindig csak a már biztosan el-
sajátított kézügyességre alapítsuk a tovább-
haladást. 

Palatáblára kezd írni a gyermek. 
Micsoda kínos erőlködést végez szegényke 

az első vonás megszerkesztésével ! Hogy veríté-
kezik, hogy izzad a nagy igyekezetben. 

Itt, ekkor kél el legjobban a szerető kéz 
vezetése. Sokszor, de sokszor nem azért nein 
ír a gyermek, mert nem tud, hanem azért, 
mert nem mer. Hiányzik benne az önbizalom. 
Sír szegényke és könnyel teli szemeit félve 
emeli ránk, mikor rebegi : tanító úr kérem, én 
nem tudok írni. 

Persze nem tud ! 
Szeretettel, nagy-nagy türelemmel ébressze, 

fejlessze lelkében a tanító az önbizalmat s bírja 
rá őt a kísérletezésre. Az első próba sikere 
majd fölbátorítja a félénk gyermeket. 

Az írás megkezdése előtt a vonalak rendel-
tetését értesse meg a tanító tanítványaival. Szem-
léltesse a kis- és nagy vonalközöket. Sorról sorra 
járva, minden gyermektől kérdezze meg, hogy 
melyik a kis-, melyik a nagy vonalköz. Mutassa 
meg, hogy hol kezdjük az írást ; hogyan fogjuk 
a palavesszőt s hogyan helyezzük azt a táb-
lára stb. 

Soha se nézze el aztán a tanító szó nélkül 
azt, ha a gyermek vagy nem tölti meg a soro-
kat, vagy túl ír a vonalon s csak akkor 
menjen tovább, mikor minden gyermek elég jól 
írja a vonalakat vagy betűket. 

A gyors tempóban való haladás felületessé, 
a lassan készülő, de szép munka kitartóvá, 



ti. SZÁM. N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 9 

következetessé teszi a gyermeket s fölébreszti és 
fejleszti szépérzékét. 

Szoktassuk idején rá a gyermeket a lassú 
írásra. Higgadtan, megfontolva írjon s ne kap-
kodja kezét, mert így soha sem tanul meg 
szépen írni. 

íme, a táblára írás, mint az irkába való 
Íratás előkészítője ! . . . . 

Kiadjuk a rendeletet: Fiúk, holnap irkába 
írunk. 

Megveszi a gyermek az irkát. A tanító rá-
írja a tanuló nevét s átadja a gyermeknek. 
A pad szélére értelmesebb fiúkat ültetünk. 
Ezek a saját padjukbeli irkákat összeszedik, s 
az egyikbe beletéve valamennyit, a pad szé-
lére, maguk elé teszik. A rendező fiú aztán 
padról padra járva összeszedi a füzeteket. 

Ilyen kezelés mellett elérjük azt, hogy soha 
sem lesz gyürt-zúzott irkája a tanulónak. Én 
év elején kemény papírból szoktam irkaborí-
tékokat csinálni s ilyen boríték évekig eltart. 
Fontos dolognak tartom a tollak összeszedését 
is. Először : nem rongálódik a gyermeknél, má-
sodszor mindig készen áll az íráshoz, mert nem 
veszti el, vagy feledi otthon a tanuló. 

A tollak számára szintén kemény papírból 
vágok ki összegyűjtő lapocskákat. Minden pad 
tolltartó papírlapján annyi vágást csinálok, 
ahány fiú ül a padban. A tollszárakat azután 
a szélső fiú beszúrkálja a papírlap lyukaiba, s 
a rendező azokat is összeszedi. 

Úgy az irka-, mint a tolltartó papírlapokat 
a padnak megfelelő számmal látjuk el, s a jobb 
oldalon ülők lapjaira J, a baloldalon ülőkére 
B jelzést teszünk. 

Az első órán megmutatjuk a gyermekeknek 
az irkák kiosztását és beszedését. Két ügye-
sebb fiút pedig a már borítékba tett irkák és 
papirba szúrt tollak összegyűjtésére és kiosz-
tására tanítunk be. Párszori ismétléssel másod-
percek alatt osztják szét és gyűjtik egybe az 
íróeszközöket. 

Ezzel az eljárással fölébresztjük tanítványaink 
lelkében a rendszeretelet. 

Mikor az irkák kiosztattak, minden gyermek 
előtt megnézem, nincsen-e fordítva az i rka? 
Ekkor egy irkát kézbe véve, megmutatom, 
hogyan kell kinyitni és íráshoz előkészíteni 
az irkát. Sok időt elvesz bíz ez és időpocsé-
kolásnak tetszik, de mindnyájan tudjak, hogyha 
annyit nem babrálunk a gyermekkel, hát fele 
fordítva ír az irkájába. 

Ha az irka elhelyezésével tisztába jött a 
tanuló, akkor itt is, ekkor is, ismételten meg-
magyarázzuk a vonalak rendeltetését, célját, a 
kis- és nagy vonalközök között való különb-
séget. 

Most veszi aztán kezébe a gyermek a tollat. 

No, ezzel a dologgal aztán van annyi vesződ-
ség, hogy akár ezt magát veheti egy órai 
gyakorlatnak a tanító. Megmutatjuk először is 
általánosságban a toll fogását. Aztán padról 
padra járva, minden egyes gyermekkel kézbe 
vétetjük s kezében megigazítjuk a tollat. Leg-
ismertebb hibák a tollfogásban, hogy némely 
gyermek a toll domború felét fordítja alul, 
más gyermek meg úgy tart ja kezében ti tollat, 
hogy a tollszár vége jobb szomszédja felé 
mutat. Mintha ki volna a tanuló keze ficamodva. 

Én kezdetben is, később is, arra intem a 
gyermeket, hogy a tollszár vége válla irányá-
ban álljon s a toll úgy feküdjék a papírlapon, 
hogy mikor megnyomja, kétfelé ágazzon. 

Ezzel az intézkedésemmel elérem azt, hogy 
a gyermek a betűket tudja helyesen színezni. 

Rendkívül fontos és a test fejlődésére nagy 
befolyással bíró dolog a gyermeknek írás köz-
ben való testtartása. Helyes testtartásra pedig 
csak megfelelő tér birtokában tehet szert a tanuló. 

Egyenes testtartásra így szoktatom növen-
dékeimet : Egyenesen ülvén a padban, azt 
mondom nekik, hogy mindegyik dűljön előre 
úgy, hogy könyöke a pad szélére legyen fek-
tetve s egyik keze tenyerével a másik keze 
fejét eltakarja. Most jobb kezébe tollat véve, 
irkáját előtte kissé haránt balra fekteti s bal-
kezével — hogy ne mozogjon — leszorítja. 

Ha akar sem tud a gyermek ferdén ülni 
ilyen testtartás mellett. 

Még csak arra ügyeljünk, hogy a gyermek 
írókezének könyöke mindig a padon legyen. 
Legtöbb gyermeknek hibája az, hogy könyöke 
lecsüng a padról s csak ökle fekszik rajta. Az 
így író gyermek amellett, hogy soha sem ír 
szépen, testét is oly ferdén tartja, hogy az az 
egészségére hat károsan. 

Eddig még mindig bemártatlan tollal bab-
ráltunk. Odaértünk végre, hogy tintába mártsa 
tollát a gyermek. Lehet, hogy kartársaim kö-
zött sokan vannak, akik ámulva kérdezik : mi 
az Isten csudáján ik kerítek én ekkora feneket 
annak, hogy hogyan szúrja a gyermek tollát a 
tintásüvegbe. 

Pedig nem oly fölösleges dolog ezzel foglal-
koznunk. 

Mi tesz valamely írást tetszetőssé ? 
Csak a betűk szép formája ? Csak azok 

ügyes elhelyezése ? Nem bizony ! Igazán szép 
ezek mellett csak az az írás lehet, amelynek 
külső alakja is szemnek tetsző, csinos és tiszta. 
Az az írás a legformásabb betűk mellett sem 
lehet szép, amelyet tintafoltok éktelenítenek el. 
Az írni kezdő gyermek pedig könnyen szórja 
a tintacseppeket. 

Nézzük csak meg, mikor először márt ja 
tollát tintába a gyermek. Szinte kéjeleg a kis 

* 
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fickó a fekete lében ! . . . . A réz végéig üti 
tollát a tintába s a toll végén meg nem álló 
tintacsepp malacok képében rakódik irkájára. 
Ezt a kis malacot aztán ijedtében vagy le-
nyalja, vagy egyszerűen letörli irkájáról a kis 
nebuló. Óra végeztével aztán úgy fest sze-
gényke, mintha egyenesen szerecseny ország-
ból pottyant volna közénk : keze, lába, nyelve, 
arca, ruhája — no meg irkája is — csak úgy 
sötétedik a tintafolttól. 

Ezt a sok kellemetlenséget pedig könnyen 
megszüntethetjük azáltal, ha türelmes magya-
rázgatással minden mozdulatát idomítjuk a 
gyermeknek. 

Először is ne engedjük a t intatartót egészen 
tele tölteni, hanem csak annyira, hogy abban 
mintegy másfél ujjnyi tinta legyen. Mikor 
aztán bemártásra kerül a sor, akkor megmu-
tat juk a gyermeknek, hogy a fölösleges tintát 
hogyan rázza le tolláról, hogy az az irkára ne 
feccsenjen. Ne engedjük a tollat a rézen alul 
fogni, mert a tolltól könnyen elpiszkul a kéz, 
a kéztől meg az irka. Az irkát ne engedjük 
padon csúsztatni, mert az írás elsikálódhatik 
vagy tintapecséttől elpiszkolódhatik. 

Valóságos szőrszálhasogatásig vigye a tanító 
a tisztaságra való felügyeletet. A legkisebb 
piszokért is szóljon rá a gyermekre. A tisztaság 
érzetének fölkeltésére as írás tisztasága rend-
kívül nagy befolyással van. A gyermeknek is 
van ízlése. Ha látja a tanuló a tisztaság kel-
lemét a piszok undokságával összehasonlítva, 
bizonyára törekedni fog tisztán dolgozni. É n 
megdicsérem azokat a kis fiúkat, akiknek keze, 
ujja írás után is tisztán marad. Tessék csak 
megfigyelni, hogy hogyan vizsgálja kezét a 
gyermek s hogyan nyalja nyálozza le róla alat-
tomban a tintafoltot, csakhogy ő is dicséretet 
kaphasson. 

Az itatópapír használatára is rá kell szok-
tatni a gyermeket. Tartassuk azt az írókéz 
alatt, hogy az izzadó kéz az irkalapon nyomot 
ne hagyhasson. 

íme, ilyen aprólékos gondoskodással érhetjük 
el azt, hogy már a 2. irka szemnek is tetsző, 
csinos külsővel és belső tartalommal ékeskedik 
s így megvetettük alapját a gyermek egész éle-
tére áldásosán kiható tisztaság szeretetének. 

(Kaposvár.) Csáyoly József. 

Az „Egyszeregy". 
(Hozzászólás.) 

Lapunk ez évi 2. számában az „Egyszeregy" 
betanításának, illetőleg betanulásának a mód-
ját kívánta Schőn József kartársunk megmu-
tatni. Ha valamely, úgy a számtudomány az, 
mely föltétlenül megköveteli az egyszerűséget, 

amely a belátást, az áttekintést, a vele járó 
megértést biztosítja; hiszen a számtudomány 
az igazságok láncolata és nem szorul sallangos 
toldásokra, keretre, háttérre csak azért, hogy 
maga az igazság kidomborodjék. E tudomány-
körben egyik igazság a másikat támogatja, 
mivel egymásból folynak, az egyik tétel csak 
az előbbivel építhető föl és alapozható. Az 
egyszeregyben mi az igazság ? Az, hogyha 
2X2 = 4, akkor 3 X 2 föltétlenül 6 kell, hogy 
legyen. Ha a gyermek tudja azt, hogy 2 X 2 = 4, 
akkor ezen igazság alapján bizonyosan és leg-
könnyebben meg fogja tudni, hogy 3 X 2 = 6, 
mivel ha 2 X 2-höz még egyszer odacsatol 2-t, 
abból 6-nak kell lennie. Ez az igazi észbeli 
munka és nem az, amit a cikkíró mond, hogy 
„ figyelmeztessük a tanulót arra, hogy páros szor-
zónak páros a szorzata is" stb. stb. Ezek csak 
tünemények, melyek mint ilyenek addig elő 
sem állanak, míg amaz észbeli munkát a gyer-
mek meg nem csinálja. 

Cikkíró azt követeli, hogy tanítsunk előbb 
páros számmal szorozni. Ezzel cikkíró hirde-
tett „logikája" és „lélektana" ellen vét, mivel 
4-gyel addig nem szoroztathatunk, míg a tanuló 
3-mal nem szorozott. És vét a legelemibb 
pedagógiai szabály ellen is, mely azt mondja, 
hogy minden újat a már ismerthez kell kap-
csolni. Pedig ez a szabály dönthetetlen és 
nélkülözhetetlen is, kiváltképpen a számtannál. 
És vájjon, ha érvényt szerzünk is a cikkíró 
azon utasításának, hogy páros számú szorzó 
páros szorzatot ad mindig és megfordítva, 
kérdem, vájjon ezzel biztos lesz-e a tanulónak 
ezen kérdésre adandó felelete, hogy mennyi 
6 X 9 ? Vájjon nem fogja-e azt felelni, hogy 
56, hiszen ez is páros számú szorzat. Vájjon 
ha már a gyermek csakugyan nem biztos a 
szorzatban, nem könnyebb, rövidebb és logi-
kusabb lenne-e az, hogy egyszerűen elkezdené 
az alapszámok szorzását 6- ta l és mindaddig 
menne fölfelé, amíg 6 X 9- ig érne, semmint 
hogy keresné a szorzatnak megfelelő páros 
számú egyeseket a 4-e t? Azt hiszem, hogy 
cikkíró ajánlata csak nehezék, csak sallang, 
mely a gyermek munkáját megterheli, illetőleg 
az igazságot eltakarja. Ilyennek minősítem 
cikkíró minden javaslatát. 

A cikkíró azt ajánlja, hogy a tanulót figyel-
meztessük a 2 — 4—6—8-cal való szorzó szor-
zatának páros voltára és arra, hogy ezeknek, 
t. i. szorzatuknak szabályszerű emelkedésük 
van. Már ezen utalással a gyermek 6 fiksz-
pontot fog kapni csak azért, hogy megtanulja 
pl. azt, hogy mennyi 4 X 8 . Cikkíró szerint : 
„ez nekünk játék". Bizony játék, de nem az a 
cél, hogy élvezet legyen valamely passzió — 
nekünk, sem nem az a cél, hogy a gyermek 
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„csodálkozzék", mert ezen csodálkozásból a 
gyermek egyszerű észjárásában zavar támad a 
tulajdonképpeni cél hátrányára. A zavar azon 
az alapon fog bekövetkezni, hogy a gyermek 
nem arra fog gondolni soha, hogy 4 X 9 = 36, 
hanem arra, hogy a 6 egyes a „szabályszerű" 
emelkedés vagy leszállás melyik esetét képezi, 
jobban mondva : adott esetben hátul kezdi az 
okoskodást és nem elől, az igazi észbeli alapon ; 
készültségének és biztonságának alapjául ama 
„játéknak" tetsző szabályszerűséget fogadja el, 
anélkül azonban, hogy ez őt, épen mert nem 
egyszerű, célhoz segítené. 

A páratlan számokkal való szorzás úgyne-
vezett „sarktétele" még veszedelmesebb. A 
páros számok szorzatát sem sikerült egy vala-
mely egyszerű és végig érvényes szabályba fog-
lalni. Sőt szó sincs azoknál valamely szabályról, 
hanem csak új szempontokról, pedig a szabály 
az, mely vezet, irányít, míg a szempont nyug-
talanít, újszerűségével munkatöbbletet csinál. 
A páratlan számok szorzatára vonatkozó „tanul-
mánya" cikkírónak meg épen zűrzavart okoz, 
mivel ahány eset van itt, annyi szabály, ille-
tőleg fikszpont áll elő, amely körülmény a 
tulajdonképpeni fikszpontot, a főcélt, az „egy-
szeregy" tudását agyonnyomja. 

Minden páratlan számmal való szorzás szor-
zata más-más elbírálás alá eső tünetet mutat 
föl. Ezek közül csak egyet mutatok b e : „De 
még ennél vígabb tünemény az, mondja cikk-
író, hogy a 9 szorzatának számjegyösszege (? !) 
mindig 9". Hova vezetne, ha tanítványainkat 
mindezekre figyelmeztetjük. De sőt cikkíró 
megköveteli, hogy a tanuló önkezével készített 
szorzótáblán mindezekre „rámutasson". 

A páratlan számmal való szorzásnál is kap-
tunk tehát 6 fikszpontot. Ez már 12 fikszpont, 
azaz, mikor 2-vel szoroz, másképpen kell tanulnia, 
mikor 3-mai, megint másképpen és így tovább. 
Cikkíró azt is mondja, hogy a „gyermek mind-
ezeket látta, tehát tudja is". íme : azon előbbi 
föltevésem, hogy ily módon a gyermek nem a 
lényegre, hanem a véletlen tüneményre, nem az 
észbeli, hanem a mutatós külső alakulatokra fog 
gondolni : itt beigazolást nyer, s a gyermek nem 
arra fog gondolni, hogy 9 X 7 = 63, hanem arra, 
hogy 9 X 7 hány tízest fog adni. Eltekintve 
attól, hogy ebből még csak a 10-esek számát 
tudja meg, föltéve, ha eszébe jut a formula, 
de az egyeseket csak abban az esetben találja 
meg, ha fejében ugyanakkor összeadási műve-
letet is csinál, mi biztosítja a gyermeket affelől, 
hogy ugyanezt az eljárást nem fogja alkal-
mazni a páros számú szorzóknál? Ebből lát-
szik, hogy mindezen külön eljárásokat be kell 
tanítanunk. Ez pedig nem észbeli munka, hanem 
magoltatás. 

És minderre cikkíró azt mondja, hogy 
mindez csak „nyalánkság, édesség", amelyre a 
gyermeknek is szüksége van. Yajjon nem fog 
a gyermek ettől az édességtől megcsömörleni ? 

Amit cikkíró ezentúl mond, az „már jogos 
föltevésen" alapul. A jogos föltevés az, hogy 
a gyermek ismerje a mennyiségeknek a felét, 
továbbá követeli, hogy a gyermek tudjon azon-
nal és hiba nélkül 2-vel és 3-mal osztani. 

E két föltételre alapít egy újabb betanítási 
módot. Tehát, ha arról van szó : mennyi 
6 X 8 ? a gyermek így okoskodjék : 8-nak tíz-
szerese 80, ennek fele 40, ez 5 X 8 és még 
1 X 8 , tehát 6 X 8 = 48. Természetesen itt is 
annyi az eljárás, amennyit az alapszámok ki-
tesznek - 9. így tehát, hogy az egyszeregy 
megtanulható legyen, kilenc előljáró, egymástól 
elütő, eltérő független eljárási módot kell be-
tanítanunk, beemléznünk. Van-e ebben ráció? 
Holott, ha a szorzótáblát "bemagoltatjuk, cikk-
író bűnének csak 1 9-ét követjük el. Az a köve-
telés, hogy a tanuló előbb hídja 10—20—60 — 
80-nak felét s csak azután kezdje szorozni, nein 
felel meg a tantervnek, sem a fokozat elvé-
nek; általában cikkíró megfeledkezett arról, 
hogy már a II. osztályos tanulónak tudnia kell 
az egyszeregyet, hogyan lehessen ez osztályban 
olyan bonyodalmas és teljesen rendszertelen 
számítási módot követelni, amely csak egy fel-
nőtt férfiú előtt lehet élvezetes „játék" ? 

Vagy fölhasználjuk cikkíró javaslatát, vagy 
nem. Az előbbi esetben abból komoly dolgot, 
tanulmányt kell csináltatnunk. Már pedig az 
egésznek az a baja, hogy épen nem észbeli, 
nem logikai, nem lélektani, mivel az egyszer-
egy észbelisége nem ezen, hanem a már előbb 
jelzett úton halad, ha ez áll, akkor az egész 
javaslat telve levén 12, illetőleg 9 módozattal, 
csakis a beemlézés alapján állhat meg. Ez ellen 
pedig cikkíró is tiltakozik. 

Ámde az én tiltakozásom cikkíró javaslata 
ellen jogosabb, mint cikkíróé az egyszeregy 
beemlézése ellen. Cikkíró miért is tiltakozik az 
egyszeregy beemlézése ellen ? Más feleletem 
nincs, csak ez : hogy az ő sarktételeinek helye 
legyen az iskolában. Csakhogy minden ötletet 
nem vilietiinlz oda. Különben is az egyszeregy 
beemlézése jogos, mert arra van analóg eset. 
Például : be kell tanítanunk egy költeményt, 
ennek előzménye annak tárgyalása s aztán 
következik a bemagolás. Az egyszeregyet is be 
kell tanítanunk, melynek előzménye az igazi 
észbeli munka alapján elkészített egyszeregy s 
aztán következik a betanulás. Minden egyéb : 
sallang és teher, szellemi fényűzés, mely csak 
felnőtt embert illet meg. 

(Györgyfalvaj Fekete Antal. 
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SZÜNORA 
Egy régi magyar tanító. 

— Róthkrepf Józsefről. — 
(Befejező közlemény. ] 

Miként Schams is állítja, Pesten a mult 
század húszas éveinek az elején is meghaladta 
már az elemi iskolákba járó gyermekeknek a 
száma a három ezeret ; ámde ezek közül a 
rendes iskolai órákon belül csak azok a gyer-
mekek tanulhattak annyit-amennyit a magyar 
nyelvből is, akik a belvárosi nemzeti vagy a 
plébániai magyar iskolába jártak, meg akiket 
szüleik a protestáns magyar, vagy német-ma-
gyar népiskolákba, avagy a leánynevelő-inté-
zetek felső osztályaiba Írattak volt be. A többi 
pesti elemi iskolában csak azok a növendékek 
tanulhattak annyit-amenyit nemzeti nyelvünkből, 
akiket szüleik evégből a külön díjazással járó 
magyar privátórákra is beirattaJc. Némely elemi 
i.-kólában azonban nem is tarthattak ilyen ma-
gyar privátórákat, mert maguk a tanítók sem 
voltak mind elég járatosak a magyar nyelvben. 

Sem a tanítóknak nagyobb része, sem pedig 
a honpolgároknak nagy többsége nem volt még 
a mult század húszas éveiben Magyarországon 
meggyőződve affelől, hogy állami életünk, nem-
zeti létünk biztonsága megkívánja, megköveteli, 
hogy a magyar nyelvet minél tökéletesebben 
kiműveljük, gondozzuk, idegenajkú polgártár-
saink között elterjesszük, velük megkedveltes-
sük és hogy azt állami életünknek minden 
egyes mozzanatában érvényre juttassuk s a 
holt latin nyelv által évszázadokon át bitorolt 
jogaiba teljesen visszahelyezzük. Ennek tulaj-
donítható, hogy Pesten még a XIX. század 
első felén túl is igen sok ideig csak néhány 
iskolában fordítottak elegendő gondot a ma-RJ D 

gyar nyelv terjesztésére és tanítására. 
Róthkrepf József azonban ama hazafias ér-

zelmű pesti tanítók közé tartozott, akinek a 
lelkében erős és mélyreható nyomokat hagyott 
az az általa átélt küzdelemteljes mozgalom, 
amelyet a magyarság színe-java II. József 
utolsó éveiben és II. Lipót királyunk uralkodása 
idejében nemzeti nyelvünk és magyar állami 
életünk függetlenségének a fönnmaradhatása 
érdekében kifejtett volt. Hogy mennyire ki volt 
fejlődve Róthkrepfben a magyar nemzeti élet-
hez való vonzalom és hűséges ragaszkodás, 
ennek fényes bizonyságául szolgál az is, hogy 
ő már akkor, amidőn még csak igen kevesen 

gondoltak népköltészetünk termékeinek, a nép-
dalok dallamainak és egyéb régi zenekincseink-
nek a megbecsülésére, ezeknek a szorgalmas 
gyűjtögetésére és megőrizésére nagy gondot és 
sok időt fordított volt. 

Egyébként az a tény egymagában véve, hogy 
Róthkrepf a belvárosi plébániai magyar iskolát 
nem engedte elpusztulni és nem riadt vissza 
még ama nehézségektől sem, amelyekkel ennek 
a már teljes elnépteleniilésnek indult intézetnek 
a virágzóvá tétele össze volt kapcsolva, úgy 
vélem, mindenkit meggyőzhet affelől, hogy a 
gyöngyösi születésű derék régi magyar pesti 
kántortanítóban oly hazafias érzülettől áthatott 
lélek lakozott, amely nem tudta volna elviselni, 
hogy Pest városának egyetlen plébániai magyar 
iskolája az ő kezei között és abban a korban 
semmisüljön meg, amelyben a halhatatlan 
emlékű puchói Marczibány István még a 
budaiaknak is állított magyar népiskolát 1804-
ben és amelybén Pest vármegye még a köz-
igazgatás megmagyarosítását is elhatározta 
1805-ben. 

Miként a Majer István címzetes püspök 
által írt életrajz is hirdeti, Róthkrepf József 
azalatt a 32 esztendő alatt, míg a pesti ma-
gyar kántortanítói hivatalt viselte, híven fára-
dozott nemzeti nyelvünk terjesztésének szent 
munkájában is. Sok jómódú előkelőbb német 
származású pesti polgárnak a gyermekét meg-
tanította a magyar nyelvre, mert iskolájában 
a rendes oktatási időben és órákon a tanítást 
mindig csak nemzeti nyelvünkön végezte és 
csupán csak a privátórákon oktatgatta tanít-
ványait a német és a latin olvasásra, írásra 
és e nyelvek elméletének az elemeire. Tanít-
ványaival Róthkrepf szelíden bánt mindenha; 
de azért iskolájában a fegyelem kifogástalan 
volt. mert bölcs szeretettel viseltetvén növen-
dékei iránt, tőlük lehetetlenséget soha sem 
követelt ; amit nekik meghagyott, megparancsolt 
volt, annak az elvégezésére jókor készekké és 
képesekké is tette őket, a tanításban szigorúan 
követte a fokozatosság elvét s a fegyelemtartás 
kényes eszközeit, nevezetesen a jutalmazó és 
büntető eljárásokat bölcsen tudta alkalmazni. 
Tanítványai szeretetteljes tiszteletét meg tudván 
szerezni, ezeknek az útján a szülők elismerését 
is megnyerte csakhamar. Róthkrepfet kiváló 
tanítói képességeiért azok az előkelő családfők 
is mind igen nagyra becsülték, akiknek a gyer-



ti. SZÁM. N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 1 3 

mekeit otthon, a családi körben, vagy az egyik-
másik leánynevelő-intézetben a zenére oktatta. 
Ezért történt, hogy Pest vármegye nemessége 
őt 1836-ban 0 Felségének a nemesi rangra 
való emelésre egyhangúlag s a legmelegebben 
ajánlotta volt. Ezt a kitüntetést V. Ferdinánd 
király adományozta s nem I. Ferenc király, 
mint ahogy az első közleményben (Néptanítók 
Lapja f. évi 6. száma, 12. oldal) tévedésből 
állt, Ennek a tévedésnek szíves kiigazítását 
kérem. 

Ama derék pestvármegyei urak között, akik 
Róthkrepfnek a tanítói pályán 55 hosszú esz-
tendő alatt szerzett kiváló érdemeit ily rend-
kívüli módon óhajtották volt megjutalmaztatni, 
többen voltak, akik az öreg kántortanítónak 
egykor tanítványai lévén, tanítói érdemeit a 
saját tapasztalataikból közvetlenül is ismer-
hették ; ezek bizonyára nem is mulasztották el, 
hogy agg tanítójukat a nemesség jóindulatába 
ajánlják. S e hálás tanítványok biztosan szá-
míthattak is ajánlatuk kedvező fogadtatására, 
sikerére, mert hiszen Pest vármegye közönségé-
nek nagyobb része ismerte volt már az öreg 
Róthkrepfnek azt a három jeles fiát, akiket min-
den egyes vármegyének a nemessége szíves kész-
séggel látott volna a maga testvéri kötelékében. 

Róthkrepf Józsefnek az a szándéka, hogy 
fiait Pesten iskoláztatja s belőlük tudományosan 
képzett jeles férfiakat nevel hazánk díszére, 
Isten segedelmével fényesen sikerült. Gábor fia, 
akinek nevét a föntebbiekben már több ízben 
is fölemlítém, Nagy-Kátán született 1797 nov. 
23-án. Ez a kiváló művészi tehetségekkel 
gazdagon megáldott Róthkrepf az elemi iskolát 
atyjának, a gimnáziumot pedig a pesti piaris-
táknak gondos vezetése mellett elvégezvén, a 
pesti egyetemen a jogot hallgatta 1817-ig, 
amidőn királyi táblai jegyzővé esküdött föl ; 
de az ügyvédi diplomát csak 1832-ben szerezte 
meg. Mint ügyvéd azonban soha sem működött. 
Kora ifjúságától fogva nagy szorgalommal 
tanulván és gyakorolván a zenét s a modern 
nyelveket, már első éves joghallgató korában 
is szívesen alkalmazták a legelőkelőbb családok 
fiaik mellé nyelvmesterül és zenetanítóul. Később 
mint rendes nevelő is működött, előbb a báró 
Prónay, azután pedig a gróf Széchenyi család-
ban. Ez utóbbi családdal együtt néhány évet 
Bécsben töltött, hol művészi hajlamainak ki-
elégítésére és jeles tehetségeinek kifejtésére a 
kínálkozó alkalmat bölcsen fölhasználta. Itt 
rendezte 1827-től 1830-ig sajtó alá a Hunnia, 
Pannónia és Flóra címek alatt 10 füzetre rúgó 
magyar zenedarabjait és Magyar Dallos nevet 
viselő munkáját. Hazánkba az 1830. évben 
visszatérvén, mint joggyakornok is sok időt 
szentelt a magyar irodalomnak ós művészetnek; 

1833-ban pedig megalapította a Begélő című 
szépirodalmi lapot és ennek Honművészet című 
melléklapját, amely művészeti, főleg zeneművé-
szeti dolgainkkal foglalkozott. Ez volt az első 
magyar szépirodalmi és művészeti hetilap. 
Mátraynak ez az alkotása az 1840. évig szol-
gálta hűséggel és becsülettel nemzetünket. 
Mátrayt már az 1833 nov. 15-én megválasz-
tották a Magy. tud. akadémia levelező-tagjává. 
Az öreg Róthkrepf fiának, Gábornak, az iro-
dalom és művészet terén kifejtett tevékenységét 
és érdemeinek elismerését nagy lelki gyönyörű-
séggel szemlélte; de nem érhette meg azt az 
időt, amelyben Gábor fia a Nemzeti színház 
zeneigazgatójává választatott, a konzervatóriu-
mot megalkotta és éveken át vezette s amely-
ben őt József főherceg nádor a Nemzeti Mú-
zeum könyvtárnokává kinevezte volt stb. 

Róthkrepf József második fia, József is a 
jogot végezte s megszerezvén az ügyvédi diplo-
mát, egy ideig mint ügyvéd is működött, később 
azonban, mint a Pesti hazai első takarékpénztár 
egyik főtisztviselője szolgálta évtizedeken át a 
közügyet s az egész város minden egyes pol-
gárának megszerezte nagyrabecsülését épen úgy, 
miként bátyja, Gábor, vagy öccse : Ferenc, az 
orvos, akit Pesten túl is messze földön úgy 
ismertek, mint a betegségek által gyötört em-
berek jótevőjét. 

A jeles magyar kántortanítónak és áldott 
lelkű nejének nehéz küzdelmeit fiaikban tehát 
gazdagon megjutalmazta volt az isteni gond-
viselés. A két jóságos öreg, kiknek az élet 
alkonyán már anyagi körülményeik is kedve-
zőbbekké váltak, leírhatatlan gyönyörűséggel 
látta sokáig három jeles fiának boldogulását. 
Elfeledtette ez velük az átélt nehéz családi 
gondokat s megenyhítette szívüknek még azt 
a gyászos fájdalmát is, amelyet egyrészt két 
fölserdült derék leányuknak kora halála oko-
zott, másrészt pedig Franciska leányuknak az 
az elhatározása szerzett, hogy pártában marad, 
mert a halál elragadta tőle derék jegyesét, 
akit végtelenül szeretett volt. 

Róthkrepf Józsefet Isten csodálatra méltó 
erős és egészséges testi szervezettel áldotta 
meg ; a betegséget csak késő vénségében is-
merte meg; 74 éves koráig mindenha ponto-
san és buzgón végezte kántortanítói nehéz 
tisztét. Ekkor nejének és Franciska leányának 
halála megtörte erélyét, megrontotta vidám 
kedélyét, gyöngélkedni, betegeskedni kezdett. 
Az 1835. év őszén szélhűdés érte s a városi 
hatóság az 1836. évi szept. 14-én teljes fize-
tésével nyugalomba helyezte. Eletének utolsó 
esztendejét József fiának családi körében töl-
tötte. Itt hunyt el hű fiainak jelenlétében 1837 
febr. 13-án, 77 éves korában. 
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Róthkrepf József eme vázlatos életrajzának 
és az ezzel kapcsolatban álló néhány régi tan-
ügytörténeti adatnak közlésével szolgálatot 
véltem tehetni azoknak a kartársaknak, akik 
közoktatásügyünk múltjával szívesen foglalkoz-
nak ; de emellett a hálás kegyelet adóját is 
leróni óhajtottam ama régi kiváló kartársunk-
kal szemben, aki nemzetünk újjászületésének 
nevezetes korszakában a magyarság prófétáinak 
intő és buzdító szózatára hallgatva, tőle telhető 
hűséggel mindent megtett arra nézve, hogy 
tanítványainak a lelkét a nagy idők esemé-
nyeire előkészítse. Legyen emlékezete közöttünk 
áldott ! 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

HIVATALOS 11 ÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevez te : Ferenczi Dezső oki. el. iskolai 
tanítót a balatonfüredi Erzsébet-szeretetházhoz 
családtanítóvá ; Királyi János oki. tanítót a 
pöstyéni áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá ; 
Kamaráth Gizella oki. kisdedóvónőt, a karádi 
állami kisdedóvodához kisdedóvónővé; Poócs 
Sándor oki. tanítót az újdávidházai áll. el. nép-
isk.-hoz r. taní tóvá; Horváth Ilona oki tanítónőt 
a szálvai állami el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Spák Mihály oki. tanítót a zemplénturányi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Nausinger Erzsébet 
oki. kisdedóvónőt a terebesfejérpataki áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé. 

Jelen minőségben áthelyezte: Hild Elza 
szolnokszandai áll. el. isk. tanítónőt a szolnoki 
áll. el. isk.-hoz; Magyar Ferenc felsőszáüás-
pataki áll. el. isk. tanítót a bessenyőpataki áll. 
el. isk.-hoz ; Bucskó Mária szakáli áll. óvónőt 
a csúcsai áll. óvóhoz. 

Szolgálattételre beosztotta: Jurek József 
bessenyőpataki áll. el. isk. tanítót a zemplén-
vármegyei kir. tanfelügyelői hivatalba jelen 
minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Bezericza Bertalan 
árpástói munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 
820 K-t ; Hintz Lajos földvári munkaképtelen 
gazd. isk. ig.-tanítónak évi 3960 K- t ; Vétzi 
Dénes katonai ev. ref. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 600 K-t ; Komáromy Lászlóné 
szül. Jánosy Ottilia kiskundorosmai munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 1060 K-t ; 
özvegy Biószeghy Albertné, szül. Hant Ilona 
szilágycsehi munkaképtelen áll. el. isk. tanító-
nőnek évi 920 K - t ; Hencz Lajos szerbnagy-
szentmiklósi munkaképtelen áll. polg. iskolai 
tanítónak évi 2940 K-t ; Rosner Henrik sopron-
rákosi r. kath. munkaképtelen tanítónak évi 
1260 K-t. 

G. SZÁM. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Plévai József recski r. kath. volt tanító özv., 
szül. Schleicher Lujzának 341 K- t ; néh. Szametz 
Samu nvug. bélabányai ág. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Goldfusz Rozinának évi 510 K-t ; 
néh. Börcsök Lajosné, szül. Götz Róza szegedi 
nyug. nőegyleti óvónő kiskorú árváinak évi 
278 K 66 f-t ; néh. Stöckert Károly nyug. r. 
kath. tanító özv., szül. Zvonarich Teréznek évi 
493 K-t, egy kiskorú árvájának 82 K 16 f - t ; 
néh. Kirmann Ferenc nyug. lődösi r. kath. el. 
iskolai tanító özv., szül. Bauer Máriának évi 
300 K-t ; néh. Csonka János szinérváraljai g. 
kath. elemi iskolai tanító özv., szül. Orlovszky 
Máriának évi 346 K-t, László, Anna, Mária és 
Erzsébet kiskorú árváinak egyenként 57 K 
66 f-t, egvütt 230 K 64 f-t, mindössze 576 K 
64 f-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Zsilinszky Mihály kitüntetése. Zsilinszky 

Mihályt államtitkársága tízéves jubileuma alkal-
mából O Fölsége valóságos belső titkos taná-
csosi címmel tüntette ki. Zsilinszky Mihály, 
aki 1895-ben, a Bánffy-kormány megalakulá-
sakor lett a kultuszminisztérium államtitkára, 
1838-ban született Békéscsabán s tanulmányait 
Szarvason és Budapesten, majd a hallei és 
berlini egyetemeken végezte. Amíg külföldön 
volt, a szarvasi evangélikus főgimnáziumhoz 
megválasztották a magyar irodalom és törté-
nelem tanárává. 1885-ben lépett a politikai 
pályára, amikor a gyomai kerület képviselőjévé 
választotta. 1889-ben Csongrád vármegye, 
1893-ban pedig Zólyom vármegye főispánja 
lett. Amikor államtitkárrá nevezték ki, a 
zólyomi választókerület választotta meg kép-
viselőjévé, a legutolsó országgyűlési cikluson 
pedig a békéscsabai kerületet képviselte. Az 
evangélikus egyházi élet terén is nagy tevé-
kenységet fejtett ki, előbb mint a békési espe-
resség felügyelője, 1898 óta pedig mint a 
nagybányai evangélikus egyházmegye kerületi 
tanfelügyelője. Tagja a Tudományos Akadémiá-
nak és majdnem valamennyi tudományos, iro-
dalmi és szépművészeti társaságnak. Mint állam-
titkár, elnöke az ú j képzőművészeti tanácsnak. 
1901-ben csöndesen ünnepelte meg negyven-
éves szolgálati jubileumát. Államtitkári jubi-
leuma és legmagasabb kitüntetése alkalmából 
a kultuszminisztérium tisztikara, dr. Berzeviczy 
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Albert miniszter vezetésével, február 25-én 
üdvözölte ő nagy méltóságát. 

— Az Eötvös-alap miniszteri biztosa: 
Teleki Sándor gróf, másnemű elfoglaltsága 
miatt, lemondott. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ez alkalomból a volt min. biztoshoz 
a következő átiratot intézte: „Méltóságodnak 
az Eötvös-alap és a Ferenc József Tanítók Háza 
miniszteri biztosi állásáról történt lemondását 
sajnálattal elfogadom. Ezen alkalommal kedves 
kötelességemnek ismerem, hogy Méltóságodnak 
úgy az Eötvös-alap, valamint a budapesti 
Ferenc József Tanítók Háza felügyeletében és 
fölvirágoztatásában kifejtett buzgó, önzetlen és 
sikeres fáradozásaiért őszinte köszönetemet és 
elismerésemet nyilvánítsam. Budapest, 1905. 
évi február hó 13-án. Berzeviczy s. k." 

— Tanítóképzöintézeti szakfelügyelök. 
Dr. Berzeviczy Albert közoktatásügyi miniszter 
a tanító- és tanítónőképző-intézetek számára 
új szakfelügyeletet szervezett és a hozzávaló 
szakfelügyelőket is kinevezte. Az öt kinevezett 
szakfelügyelő közül egy az állami képzőket, 
bárom a felekezetieket és egy általában a gazda-
sági és női kézimunkai oktatást ellenőrzi. A ki-
nevezett szakfelügyelők a következők : 1. Sebes-
tyén Gyula, az Országos Közoktatási Tanács 
titkára, aki az állami tanító- és tanítónőképző-
intézeteket fogja inspieiálni ; eddig mint a 
tanítóképzők miniszteri biztosa, sok érdemet 
szerzett. 2. Kiss Áron dr., a polgári iskolai 
tanítóképző igazgatója, aki a kétféle protestáns 
felekezeti tanító- és tanítónőképző-intézeteket 
ellenőrzi. 3. Láng Mihály, a pápai állami tanító-
képző igazgatója, aki az összes többi felekezeti 
(tehát róm. kath., gör. kath., gör. kel. és szerb, 
valamint a zsidó) tanítóképzőket inspiciálja. 4. 
Seherer Sándor bajai állami tanítóképző-inté-
zeti igazgató, aki ugyancsak a róm. kath., a 
gör. kath., a gör. kel. oláh és szerb tanítónő-
képzőket fogja ellenőrizni. 5. Végessné Bogya 
Róza egri állami felsőbb leányiskolái tanítónő, 
aki az összes tanítónőképző-intézetek gazdasági 
és női kézimunkai szakfelügyeletére kapott 
megbízást. Mindezek a szakfelügyelők meg-
maradnak azért eddigi állásaikban is, felügye-
leti munkájukért azonban külön tiszteletdíjban 
részesülnek. A szakfelügyelők utasítása még 
el nem készülhetett, a miniszter azonban már 
most közli a szakfelügyelőkkel, hogy az egység 
elvének megóvása céljából az irányítást mind-

annyian Sebestyén Gyulától, az eddigi miniszter 
biztostól nyerik, kivéve Kiss Áron dr. szak-
felügyelőt, aki a volt miniszteri biztostól nem 
irányítást kap, hanem vele közös megállapo-
dásra jutva, bizonyos önállósággal látja el a 
protestáns tanítóképzők szakfelügyeletét. A ki-
nevezések alkalmából megjelent kultuszminisz-
teri rendelet szerint a szakfelügyelők kinevezése 
az 1876 : XXVIII. törvénycikk 3. és 4. szaka-
szában gyökerező jognál fogva történt. Ez a 
rendelkezés egyébként nem érinti a tanfelügye-
lők eddigi hatáskörét, akik csupán azért nem 
alkalmasak a tanítóképzők kizárólagos fel-
ügyeletére, mert megyénként alig van egy-egy 
tanítóképző és nem lehet alkalmuk az intéze-
tek összehasonlítására. A tanulmányi ellenőr-
zésnek és irányításnak egységessé és intenzí-
vebbé tétele érdekében történt első sorban a 
szakfelügyelők kinevezése. A tanítás irányát 
és a nevelés szellemét a nemzetiségi képzők-
ben is úgy akarja a miniszter vezettetni, hogy 
az új tanító-nemzedék az egységes magyar 
nemzeti állam kiépítésének hazafias munkájából 
a maga részét szintén kivehesse. Kívánja a rende-
let, hogy a különböző körülmények és eltérő 
viszonyok között működő tanítóintézetek mun-
kájának összehasonlításából kell az elért és 
elérhető eredményeket megállapítani, és meg-
állapítani azt az irányt és mértéket, amelyet 
alkalmazva, a tanítás és nevelés egységes 
volta biztosítható az egész országban, anélkül, 
hogy az intézetek helyi viszonyai által meg-
okolt sajátos alakulások is elenyésszenek. 

— Trencsénmegyei tanítói internátus. 
A Trencsénmegyei Ált. Tanítóegyesület tavasz-
kor megkezdi tanítók tanuló-fiai számára inter-
nátusa építését. Az érdem oroszlánrésze e 
tekintetben az egyesület fáradhatatlan elnökét : 
Bocsek Györgyöt illeti, akinek szép alkotásához 
szerencsét kívánunk és óhajtjuk, hogy hallgas-
son a tanítóság mindig csak azokra, akik a 
szeretetet hirdetik és forduljon el megvetéssel 
azoktól, akik a gyűlölség prédikálásával igye-
keznek konkolyt hinteni közéje. 

— Kérelem Magyarország néptanítóihoz. 
A József főherceg szanatórium-egyesület nagy-
érdemű elnöke, Lukács György főispán úr, 
arról értesítette a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságát, hogy e humánus egye-
sület elhatározta, hogy az alapszabályok ren-
delkezése szerint épülő szanatóriumban egy 



6 
10 N É P T A N Í T Ó K .LAPJA. 16. SZÁM. 

ingyenes ágyalapítványt létesít a magyarországi 
tanítók, tanítónők és ezek családtagjai részére. 
A rendelkezési jog egy később történő meg-
állapodás értelmében az Orsz. Bizottságot illeti. 
E nemes elhatározást, mi tanítók, legjobban 
azzal háláljuk meg, ha tőlünk telhetőleg támo-
gatjuk e jótékony intézményt s minden alkal-
mat felhasználunk üdvös céljának kivitelére, 
mely tudvalevőleg nem más, mint védekezés a 
legpusztítóbb baj : a tüdővész ellen. Kérem 
azért szeretett tanítótársaimat, karolják fel a 
nevezett egyesület által rendezett sorsjátékot 
s tegyenek meg mindent — úgy most, mint 
a jövőben — arra nézve, hogy a József fő-
herceg szanatórium-egyesület kitűzött nemes 
célját mielőbb elérhesse. Budapesten, 1905 
február 22-én. Sorrily ay József, a Magyarorsz. 
Tanítók Orsz. Bizottságának elnöke. 

— Zirzen Janka emlékezete. A magyar 
nőnevelés halhatatlan apostolának síremléket 
óhajtanak állítani hálás tanítványai. E célra a 
tanítóság szíves figyelmébe ajánlják a követ-
kező, az említett célra jövedelmező, nagy ne-
gyedrét alakú díszmüvet : Emlékkönyv Zirzen 
Jankának, a budapesti VI. ker. állami polgári 
tanítónőképző-intézet igazgatójának nyuga-
lomba vonulása alkalmából, ajánlják hálás 
tanítványai. Ára Zirzen Janka arcképével és 
3 egész oldalas fénynyomatú képpel, fűzve 
3 korona, díszkötésben 4 kor. 60 fill. Posta-
díj, az összeg előleges beküldése mellett, 55 fill. 
Megrendeléseket teljesít Toldi Lajos könyv-
kereskedése (Budapest, II. ker., Fő-utca 2.). 

— Egy más indítvány. Az új és most 
függőben lévő népoktatási törvényjavaslathoz, 
mely a községi és felekezeti tanítók fizetését 
rendezni van hivatva, ha szabad, „egy vidéki 
tanító" társam indítványára egy más, célsze-
rűbb indítványom van, és pedig: Töröltessék 
el egészen a tanítók terménybeni és más szol-
gálmányokbani fizetése. Köteleztessenek . az 
iskolafenntartók azoknak készpénzben való ki-
fizetésére s az az összeg, amit azok kiszolgál-
tathatnak, egészíttessék ki államsegéllyel 1200 
koronára, hozzájárulván a törvényesen meg-
illető s megfelelő korpótlékok élvezete is. S 
ha ezt az iskolafenntartók tenni nem tudnák, 
abban az esetben lenne meg azon községben o o 
a kényszerállamosítás. Így mind, rendre-rendre 
az egész országban lennének állami iskolák. 
Fizesse tehát — ha lehet — az állam egészen 
a tanítókat s a polgári- vagy hitközség fizesse, 
hitfelekezeti különbség nélkül, adója után az 
5°/o-os iskolai adót. Ne dédelgesse többé any-
nyit és hasztalan az állam a maga polgárait. 
Száz szónak is egy a vége : legyen meg már 
valahára az egységes magyar nemzeti népokta-
tás. S akkor meglesz az oktatásban és a taní-

tók között is az egyenlőség, különben soha ! 
Kőröspatak. Kádár Sándor. 

— Rövid hírek. Fölhívás és kérelem. Tiszte-
lettel kérem a „Tiszáninneni ev. ref. egyház-
kerület" azon tanítóit, kik a néhai Nagy Sándor 
sajókazai ev. ref. tanító s a „Felsőfcorsodi ev. ref. 
Tanítóegylet " volt elnökének állítandó emlékre 
gyüjtőívet kaptak, szíveskedjeuek azt hozzám 
múlhatatlanul és postafordultával visszaküldeni. 
Sajókazincz, 1905 február 19. Gröőz Ferenc 
ev. ref. tanító s a „Felsőborsodi ev. ref. Tanító-
egyJet" elnöke. — Tuberkulózis címen Buda-
pesten kitűnő szaklap jelenik meg a Szana-
tórium-egyesület kiadásában, melynek minden 
egyes száma s minden egyes cikke kitűnő út-
mutatásokat ad a gümőkór elleni védekezésre. 
Ennek a lapnak minden iskolában meg kell 
lennie s azért ajánljuk is kartársaink figyelmébe. 
Előfizetési ára egész évre csak egy korona. 
Kiadóhivatal : Budapest, Andrássy-út 46. sz., 
I. em. 10. — Értesítés. Számos oldalról tör-
tént megkeresés folytán értesítem a dalárdák 
t. vezetőit s az iskola-tanító urakat, hogy 
március 15-re dalárdák részére kiválóan alkal-
mas darabok (férfi négyeskarra) a Ref. Zene-
közlöny három első számában ; iskolák részére 
pedig (2- és 3-szólamú hazafias dalok) a márc. 
1-én megjelenő harmadik számban találhatók. 
A Ref. Zíneközlöny előfizetési ára: fél évre 
5 korona, egyes szám 1 korona. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal : Sárospatak. Tisztelettel : ifj. 
Fövenyessy Bertalan, szerk.-kiadó. 

— Halálozások. Torma János drugetházai 
gör. szert. kath. tanító, Ung vármegye törvény-
hatósági bizotts. tagja, az Ungvármegyei Ált. 
Tanítóegyesület elnöke, a hazai népoktatás terén 
egy emberöltőn át kifejtett hasznos munkássága 
után 62 éves korában elhunyt. — Jelen Mátyás 
nagymihályi áll. isk. tanító, 37 éves sikerdús mű-
ködés után, élete 64. évében meghalt. — Fejes 
Gábor mencshelyi ev. ref. tanító 66 éves korában, 
tanítóskodásának 50. évében, hosszas szenvedés 
után elhunyt. — Hajdú László nagykőrösi ev. 
ref. tképezdei gyakorló iskolai tanító 44 és 
Vs évi buzgó és sikeres működés után Buda-
pesten meghalt. — Józsy Antal, Báhony köz-
ség nyug. kántortanítója, életének 85. évében 
végelgyengülésben csendesen elszenderült. — 
Borteleky Lajos nyug. kántortanító, életének 
49-ik évében, hosszas szenvedés után Buda-7 • 
pesten elhunyt. Áldás emlékükre! 

T a r t a l o n : Zsilinszky Mihály ünneplése. — Állít-
sunk síremléket Lakits Vendelnek ! — Ifjúsági könyv-
tárak a nevelőóktatás szolgálatában. Répay Bániéi. — 
Az írás tanítása az I. osztályban. Cságoly József. — 
Az „Egyszeregy". Fekete Antal. — Szünóra : Egy 
régi magyar tanító. Péterfy Sándor. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: K E O L O P P A L F H É D . 

Gazdálkodásunk berendezése és 
üzletvitele. 

Ha visszatekintünk az emberiség fejlődésé-
nek történetében, úgy tapasztaljuk, hogy már 
az ősember bizonyos gazdálkodást rendezett be 
a maga számára. Sőt a természet még az 
állatokban is fejlesztett ki bizonyos ösztönt, 
mely abban nyilvánul, hogy ne csak a jelennek, 
a mai napnak éljen, hanem a természet által 
nyújtott fölöslegből raktározzon magának azon 
időre is, mikor annak pihenése alkalmával nem 
képes táplálékát megkeresni. Csak egyet em-
lítek föl a sok közül : a méhet, melyet a szor-
galom és takarékosság jelképének tartanak és 
méltán. Kora tavasztól, míg csak virágot nem 
lel, mindig gyűjtöget, megnéz minden kelyhet 
s akkor sem hagy fel, munkájával, mikor csak 
minden tizedik virágban talál mézet ; szépen 
elrendezi készletét és bátran néz az idő viszon-
tagságaival szembe. 

Ha már a természet ilyen alsóbbrendű lényei-
nek ily berendezkedésre adott ösztent, hogy ne 
mondjam észt, a Mindenható, mennyivel többet 
juttatott belőle a teremtés koronájának: az 
embernek. Es mégis mit látunk ? Ha a ter-
mészet esztendejének áldást osztogató szakasza 
elmúlik és jön a tél a maga zordságával, vele 
együtt érkezik meg hajlékunkba az inség, a 
nyomor. De nem célom fölsorolni azokat a 
bajokat, melyek az inség és nyomor szülő-
anyjai, nem is lehetne azt ily rövid fölolvasás 
keretébe belefoglalni, hisz' igen sokszor érnek 
bajok saját hibánkon kívül is. Most csupán 
egyről akarok megemlékezni, gazdálkodásunk 
berendezéséről és üzletviteléről, melynek cél-
szerű vagy célszerűtlen volta igen nagy be-
folyással van megélhetésünkre. 

A társadalom különböző rétegeiben a leg-
szegényebb embertől a leggazdagabbig, min-
denkinek kell bizonyos, előre megfontolt terv 
szerint élnie, ha nem akar gazdálkodásába 
belebukni. Mindenkinek oly módon kellene be-

rendezkednie, hogy évi keresménye, bármily 
csekély legyen is az, úgy legyen beosztva, hogy 
az év minden napjára elegendő jusson. 

A kereskedő, ha üzletet szándékozik nyitni, 
első teendője számotvetni magával, hogy 
mennyi pénzt fektethet üzletébe, mennyi lehet 
az évenkénti tiszta haszon, számol a helyi 
körülményekkel, oly árucikkeket tart, melyek 
legkeresettebbek, szóval előre tervet készít ma-
gának és csak azután fog üzlete berendezéséhez 

Nem így a földmívelő ember. Pedig a gazdál-
kodás sem egyéb üzletnél. A föld értéke, jószág-
állomány, gazdasági felszerelés, "a cselédbérek, 
napszámok vagy a gazda és családja munkája, 
mind befektetett tőkét képviselnek.* 

Hát az egyszerű munkásember milyen tökét 
kamatoztasson, mondhatnák igen sokan, hisz 
az nem rendelkezik semmiféle tőkével. En azon-
ban azt állítom, hogy az is rendelkezik. Az ép 
test, erő és munkaszeretet igenis oly tőke, mely 
ha kevés kényelmet biztosít is, de elég arra, 
hogy a megélhetést lehetővé tegye; oly tőke, 
melyet kamatoztatni lehet ás kell. Az ilyen 
embernek is lehet és kell okszerűen berendeznie 
gazdálkodását ; tervet készíteni keresményéről 
és kiadásairól. 

A hivatalnokember, kinek fizetésén kívül 
más jövedelmi forrása nincs, szintén azon tőke 
kamatából él, melyet az iskolákban tanulással 
megszerzett magának. 

* E tőkéket a következőképpen szoktuk csoporto-
sítani : 

1. Telektöke — puszta telek értéke 
2. Telkesítési tőke ) befektetések 
3. Épülettőke ( értéke 
4. Jogi kapcsolványok = jogok és 

terhek értéke 
5. Holt leltár — gépek és eszkö-

zök értéke 
6. Eleven leltár — állatok értéke 
7. Forgó tőke = termény- és pénz-

készletek 
A gazdaság tiszta jövedelme pedig kifejezője a tőkék 

kamatozásának. -By. 

I.. 
Alap-
tőke 

II. 
Üzem-

tőke 

M 
S 

> 1 
îo 
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De nézzük az egyes megélhetési források 
után élő emberek berendezkedését, költségterve-
zetét. A kereskedő berendezkedése és üzleti tervei 
nem érdekelnek bennünket, lássuk tehát a föld-
mívelő emberét. De hogy világosan láthassunk, 
először reá kell mutassak, arra a régi idő-
ben megszokott és hagyományossá vált gazdál-
kodási rendszerre, mely a mai nehéz megélhe-
tési viszonyok mellett sehogysem vezethet jóra. 
Nagyon kevés, azon gazdaemberek száma, kik 
mielőtt hozzáfogtak volna a gazdálkodáshoz, 
papírt és íróeszközt vettek volna kezükbe, ki-
számították volna földjüknek értékét, lejegyez-
ték volna, hogy hány igás- és haszonállatot 
tarthatnak el a földjükön termelt takarmány-
ból, földjüknek hányadrészét trágyázhatják 
meg évenként ; milyen gazdasági eszközökkel 
lehet a földet jól megmívelni és milyen gazda-
sági termények jövedelmeznek legjobban. Azért 
látom beigazoltnak fönti állításomat, mert ha 
mindenki előre megfontolva számításokat tenne, 
ritkaságszámba menne az olyan gazda, ki földjé-
nek Vó-öd részén termeljen búzát és a rendesen 
kevés számú s értéktelen jószágait szalmával 
tartsa. Olyan egyoldalú gazdálkodásnak nevezik 
az említett módszert a gazdászok, mely min-
den sikert csak a jó időjárásra alapít, de egy 
pár csak gyenge termés is könnyen a vég-
veszedelembe sodorhatja az így gazdálkodót. 
Rövid gazdai tapasztalatom után is bátran ki 
merem mondani, hogy a búzatermelés csak 
akkor járhat kellő haszonnal, ha legalább 9 —10 
magot vagyunk képesek termelni, mert ha tekin-
tetbe vesszük azt, hogy rövid tenyészidejű takar-
mánynövényeinket jófajta és hibátlan állatokkal 
értékesíthetjük, akkor az őszi kalászosok terme-
lése nagyon háttérbe szorul, melyek azonfölül, 
hogy csaknem egy egész esztendőre foglalják 
le földünket, termelésüknek sikerét az időjárás 
szeszélye igen kockázatossá teszi. Hát még, ha 
tekintetbe vesszük a mai állandó és magas 
marhaárakat, tekintetbe vesszük a trágyater-
melést, melynek kiterjedtebbé tételét az elsová-
nyodott, folytonos kalászos termelés által kiélt 
földek oly igen szükségessé teszik. Úgy kellene 
minden gazdának berendezkednie, hogy pl. 
minden 20 holdas gazdának legalább is 8—10 
darab jószága legyen istállójában, vagyis min-

den 2—3 holdra egy darab jószág essék, nem 
számítva bele a sertés- és baromfitenyésztést, 
melyeknek tenyésztése egyike a legjövedelmezőbb 
gazdasági ágaknak.* Egy jól berendezett és 
jókarban tartott gazdaság kétszerakkora hasz-
not képes adni, mint egy ugyanakkora el-
hanyagolt. Ezeknek előrebocsátása után lás-
suk, miképen készíthet magának gazdálkodási 
tervet a gazda. Evégből fölveszek alapul 
egy 20 holdas gazdálkodást, 20 hold föld-
nek tegyük az értékét 10 ezer koronára. 
Ehhez kell lakóház, istálló, kocsi és eszközszín, 
sertésól, baromfió), tengerigőré, melyek mondjuk 
házilag építve előállíthatók 3000 koronából, 
kellenek gazdasági gépek és eszközök, melyek 
értéke legyen 600 korona, kell jószágállomány, 
melynek beszerzési ára egyelőre 800 korona, 
tehát az összes fölszerelés belekerül 4400 
koronába, mely a föld árával együtt 14.400 
korona.** A 14.400 koronának 5%-os kamata 
720 korona. Ha tehát valamely 20 holdas 
gazdálkodás évenként legalább annyit nem 
jövedelmez, akkor egy óráig sem érdemes azon 
gazdálkodni, mert ha az értékét valamely 
bankban helyezzük el, úgyis megkapjuk ezen 
tiszta hasznot, minden kockázat nélkül. A gazda 
ügyességétől függ tehát, hogy úgy ossza be 
gazdálkodását, mely szerint nem 5, hanem 
10 korona tiszta jövedelme legyen minden 

* Előbbeni adatok igazolására fölhozom : ha egy 
20 hold szántófölddel bíró gazdának mondjuk csak 
8 nagy állatja van, szántóföldjét minden 4-ik évben 
áttrágyázhatja. Ugyanis tapasztalati adatok szerint 1 
nagy állat évente 120 q trágyát produkál ; 8 db tehát 
960 q-át, miből minden 4-ik évben 5 holdra egyen-
ként 192 q trágya jut. Bv. 

** Másként részletezve : 
a puszta telek értéke holdanként 500 kor. = 10.000 kor., 
az épülettőke értéke „ 150 „ — 3.000 „ 
a holt leltár értéke „ 30 „ = 600 „ 
az eleven leltár értéke „ 40 „ = 800 „ 

összesen 14.400 kor. 
Jelen cikk szerzőjének ezen összeállítás alapjául 

szolgáló adataira nézve az a megjegyzésem, hogy 
egyes kisbirtokot tekintve, az épülettőkét elegendő 
lett volna holdanként 8 )—90 kor.-val számítani ; a 
holt leltár összege megfelel ; ellenben az eleven leltár 
nagyon kevés, itt célszerű lett volna holdanként 
60—70 koronát számítani. Csakis így felelhet meg 
azon fokozottabb állattartásnak, melynek szükséges-
ségét cikkíró helyesen hangsúlyozza. Bv. 
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befektetett 100 koronája után; ezt pedig csak 
•azáltal éri el, ha előre megfontolva úgy 
rendezi be gazdálkodását, hogy a különböző 
művelést és tápanyagokat igénylő növényeket 
felváltva termelve, fősúlyt az állattenyésztésre 
fekteti, mikor aztán a szárazság és rossz időjárás 
által okozott elemi csapásokat nem érzi meg 
olv nagyon. 

Talán közleményem rövidségéhez mérten 
hosszadalmasan is foglalkoztam a gazda 
viszonyaival, de ha tekintetbe vesszük, hogy 
az ország jóléte első sorban adózóképes és 
élni tudó gazdaközönségtől függ, miután föld-
mívelő állam vagyunk és tekintetbe vesszük 
azt is, hogv ha a gazdának van, abból jut a 
munkásembernek, kereskedőnek, iparosnak, nem 
fog senki részrehajlással vádolni. 

Azt mondtam elébb, hogy a semmi ingatlan 
vagyonnal nem rendelkező munkásember is 
rendezze be gazdálkodását; igen, ez is beren-
dezheti az évi keresményét, melyet ereje, 
ügyessége és szorgalma által nyer. Nem 
képzelek egyetlen munkásembert sem, ki 
legalább hozzávetőleg előre ne tudná, hogy 
körülbelül mennyi lehet évi keresménye. A 
számításnál azonban mindig a legkisebb lehető- Q 
séget kell alapul venni. Különben erre nézve 
eligazítanak mindenkit a napszám viszonyok, a 
részes munkáknál előforduló keresmények. Az 
így előjegyzett keresményt évi bevételnek tekint-
vén. számítást tehet mindenki, hogy mennyi 
kell ebből élelemre, ruhára, adóba, házbérre, 
tüzelő- és világító-anyagokra stb. Ha egy évig 
a legpontosabban bejegyez minden bevételt és 
kiadást, már a következő évben a legpontosab-
ban számolhat kiadásairól és bevételeiről. Es 
vannak gazdálkodási ágak, melyeket minden 
ember űzhet, mint a sertés- és baromfitenyész-
tés, télen a háziipar, kosárfonás, seprükötés 
stb., melyek nem csekély mértékben szolgál-
tatnak keresetet a munkásember számára a 
téli időszakban is. 

Legkönnyebb költségvetést készíteni a hiva-
talnok-embernek és az éves szegődményesek-
nek, kik évi bevételeiket előre tudják, s így 
csak a kiadásokat kell úgy beosztaniok, hogy 
az év minden szakában egyformán megélhes-
senek. 

A beosztásnál mindenkinek számítani kell 
még úgynevezett előre nem látható kiadásokra 
is, amelyre, hogy mennyit kell kiadni, minden 
családfenntartó tudja, kinek nem kerülték el 
házát a betegségek és elemi csapások. S ha Isten 
gondviselő keze távol tartja tőlünk a bajokat, 
akkor az e célra előirányzott összeget eltehetjük 
más időkre, mikor talán szükségünk lehet reá. 

De minden tervezés csak akkor bír ránk 
nézve anyagi és erkölcsi haszonnal, ha azt be 
is tartva, gondosan lejegyzünk minden kiadást 
és bevételt. Mondhatná valaki, minek az a sok 
irka-firka, nem lesz azzal több a kereset ; hát 
ebben tökéletesen igaza van, de a magam o ' o 
példáján okulva mondhatom, hogy kevesebb 
lesz a kiadás. Igen, mert a pontos bejegyzések-
kel az ember mintegy önmagát ellenőrzi. Ha 
év végén látjuk, hogy az apránkint élvezetekre 
és mulatozásokra kiadott összeg mily sokra megy 
és ha meggondoljuk, hogy mindazokat, minden 
megerőltetés nélkül, megvonhattuk volna ma-
gunktól, önmagunktól szégyeljük el magunkat 
és jövőre óvakodni fogunk attól, hogy keser-
ves keresményünket haszontalan helyre költsük. 
Óvakodni fogunk a könnyelmű kölcsönöktől, 
mert míg egyrészről áldás a hitel azoknak, 
kik célszerűen tudják azt használni, másrészt 
a könnyen pénzhez jutás folytán nem egy 
család ment már tönkre épen a hitel által. 

Ha naplót vezetünk költekezésünkről, bizo-
nyára apadni fog a cifráikodási hajlam beteg-
ségében szenvedők száma, mely baj igazi 
nagyságát nem ismerjük még eléggé. Ha 
számadásainkból az tűnik ki, hogy a felesleges 
cifrálkodásra költött pénzt sokkal hasznosabb 
helyre is tehettük volna, jövőben attól is őriz-
kedni fogunk. 

Igyekezzünk számadásainkban a bevételt 
minél többre kicsinálni, használjunk föl min-
den alkalmat, még a legkisebbet is, mely 
tisztességes keresményhez juttat. Szorítsuk reá 
családtagjainkat jó korán oly munkákra, mely 
erejüket felül nem múlja. Az ember Istentől 
nyert adománnyal folytonos tevékenységre 
van utalva. Ha hasznos dologgal nem foglal-
kozik, rosszra adja a fejét, amely rossz legtöbb-
ször vallástalanságban, erkölcstelenségben és 
mások tulajdonának elidegenítésében nyilvánul. 

9* 
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Vétkezik az az ember, ki nem fordítja tel-
jes erejét önmaga és családja boldogítására, 
vétkezik önmaga és hazája ellen, mert csak 
akkor lehet igazán boldog és független egy 
ország, ha fiai becsületes munkával és szorga-
lommal képesek eltartani önmagukat és csa-
ládjukat. 

Adja Isten, hogy a mai igénytelen, de igazi, 
szívből jövő jóakaratú fölszólalásom találjon 
az igen tisztelt olvasóközönség szívében vissz-
hangra és Ígérem, hogy szerény tehetségemmel 
ezután is igyekezni fogok polgártársaim s így 
hazám és egyházam előmenetelét tőlem tel-
hetőleg szolgálni. 

(Mezőtúr.) Nagy Kálmán. 
* 

Örömmel olvastam fenti cikket, melyben a 
szerző nagyon helyesen vallja azon nézetet, 
hogy a gazdaság üzlet, oly üzlet, melynek 
jövedelmezősége felől azonban a birtokosok 
között különösen a kisbirtokosok tájékoztatva 
alig vannak. Sajnos ugyan, de ez így van és 
ezen a legszívrehatóbb rábeszélés sem sokat 
segíthet nézetem szerint akkor, ha az csak 
általánosságban van tartva. Hibáit a kisgazda 
így nem igen fogja belátni, mert hiszen ő is, 
mint mindenki, saját tetteinek mindenkor nagyon 
is elnéző bírálója marad. 

Ha a néppel állandó érintkezésben álló ta-
nító urak e téren valamit elérni óhajtanak, 
legcélszerűbben úgy járnak el, ha a faluban 
1—2 gazdát rávesznek arra, hogy minden ki-
adását és bevételét, legyen ez bárminő termé-
szetű, valami füzetbe naponta bejegyezze. Ezen 
füzetet aztán az év végén, illetve 12 hónap 
letelte után méltóztassanak átvenni, az abban 
levő tételeket csoportosítva kijegyezni, amikor 
aztán ki fog tűnni, hogy az illető gazda mennyi 
pénzt fordított saját szükségleteinek fedezésére, 
mennyit fektetett bele gazdaságába (új gépek, 
állatok vásárlása), mennyivel növekedett a 
vagyon értéke stb. Ha már most előzetesen 
leltárba foglaltatott az illető gazda egész 
vagyona, értve alatta a telek- és épülettőkét, 
továbbá a holt és eleven leltári fölszerelését, 
a füzetben foglalt adatok alapján az év végén 
könnyen kimutatható, hogy a gazdálkodás 
mennyiben volt helyes, s hogy jövőre hogyan 
kellene gazdálkodni. 

Ilyen reális alapon azután nézetem szerint 
hatásos fölolvasásokat lehetne tartani s olyan 
cikkeket is írni, amelyek föltétlenül tanulságo-
sak lesznek. líovatvezetö. 

A telkesítésről. 
Sok tanító van az országban, ki olyan földet 

kap javadalma egy részéül,mely alkalmatlan arra, 
hogy nagyobb jövedelmet hozhasson. Egyrészt 
a természetadta erők fogyatékosak, vagy más 
körülmények miatt a földterület nagyobbmérvű 
kihasználása lehetetlen. Első esetben pótolni 
kell a természeti erőt (trágyázás) s annak 
keletkezését elő kell segíteni. (Ásás, kapálás, 
szántás, rigolozás stb.) Másodsorban telkesítési 
eljárások válnak szükségessé, melyek között 
több van olyan természetű, melynek hatását 
a későbbi tulajdonos is élvezi. Így azon tanító, 
ki földterületén telkesítési (ilyen természetű) 
eljárásokat végeztetett, az amortizáció után 
való telkesítési költséget jogosan követelheti 
utódától, amit meg is kap, ami meg is illeti. 
Tehát a telkesítés költsége nem vész el. 
Mondjuk pl. egy tanítónak vizenyős területe 
van, alagcsövezés által használhatóvá teszi a 
a területet. Az ilyen tanító, ha hivatalát s az 
azzal járó földterületet, mely telkesítve van, 
átadja utódjának, megkapja attól az amortizáció 
után fennmaradt alagcsövezési értéket. 

Jelen cikkemben nem akarok a természeti 
erők pótlásáról szólni, mert azok a közéletben 
nagyon gyakoriak (és mégis szomorú tapaszta-
latom, hogy még a legegyszerűbb, még a leg-
könnyebb dolgot is olyan nyakatekert módon 
csinál meg sok) inkább a telkesítési eljárások-
ról óhajtanék szólni rövidebben. 

Telkesítés alatt azoV munkákat értjük, melyek 
alkalmazása által valamely földterület nagyobb-
mérvű kihasználását célozzuk. Nem elég az, 
hogy a termőképességet fokozzuk, de arra 
kell törekednünk, hogy a használhatóságot 
nagyobbítsuk. A telkesítés alkalmazandó, lia : 

1. Valamely földterületet, mely puszta, el-
hagyott, míveletlen vagy rosszul mívelt, hasz-
nálhatóvá akarunk tenni. 

2. Ha a talajt jobban ki akarjuk használni, 
mint eddig volt. (P. o. erdőt szántófölddé, 
szántóföldet kertté alakítunk át.) 

A telkesítési munkálatokhoz tartozik a rigo-
lozás is, melyet egy Rigol nevű francia ker-
tészről neveztek el (ő alkalmazta először), nem 
egyéb tulajdonképen, mint mély ásás, mint 
mély szántás illetőleg, mert kisebb területet 
ásás által, nagyobbat pedig mélyítő ekével 
való szántás által rigolozunk. Rigolozás által 
oly réteget hozunk a felszínre, mely a leve-
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gővel még kevésbé érintkezett ; tesszük pedig 
ezt azért, hogy vastagítsuk vele a felső, a 
termékeny talajt. Maga a rigolozás így tör-
ténik : (Lásd az alábbi ábrát.) A földterületet, 
melyet rigolozni akarunk, ha nagyobbacska 
s ha ásóval végezzük a munkát, két, esetleg 
négy részre osszuk. (Az ekével való rigolo-
zásnál nem mindig osszuk részekre, mert ha 
elég széles a föld, keresztbe rigolozunk.) Az 
ábrán levő terület pl. két részre van osztva, 
A, B részekre. Most az 1. számú helyről 
felássuk a földet az előre meghatározott mély-
ségben s az I. helyre hányjuk. A maradt 
1 méter szélességű barázdát (árkot) a 2. sz. 
helyről töltjük meg. A 3. helyet a 4-ikből 
töltjük meg ; így tovább haladunk, míg végre 

i- ; > 
1. l.i 

2. 2.1 

3. 3.1 

4. 4.1 

n-1. 11.1-1. 

n. n.i 

<— 
az n-ik helyet az n.t-ből, az n.i-et az ni-1-ből 
stb. Utoljára üresen marad az la hely, amely 
helyre az 1. helyről kiásott, I. helyen levő 
földet hányjuk. Ha nem volna e terület két 
részre osztva, akkor az n. helyre az I. sz. 
földet kellene hánynunk. 

A rigolozást fokozatosan szoktuk végezni, 
mert drága ( -méterenként 8 —12 fillérbe 
kerül). Hogy milyen mélyen rigolozzunk, az a 
felső talaj vastagságától függ. Rendesen annyi 
cm.-t ásunk fel az alsó talajból (vadtalajból), 
mint amennyi vastag a termőréteg V-t-része. 
Pl. 80 cm. felső talajhoz már csak 20 cm.-t 
szabad felásni, különben nem érik az be. 
Rigolozás által vastagítjuk a termőréteget, 
növeljük a vízelnyelő és víztartóképességet, 
lazítjuk a földet, mely' utóbbi szintén nagy-, 
fontosságú, mert könnyebben terjednek a 
növénygyökerek benne. Nagyobb területeket 
mélyítő ekékkel rigolozunk. Itt vigyáznunk 
kell arra, hogy a barázda tiszta legyen. Ha 
nem hagy az eke tisztát s elég mélyet, embere-
ket kell fogadnunk, kik minden fogás után még 
•egy ásónyomot felásnak a barázda fenekéről. ! 

Néha az alsó réteg kemény, kavicsos ; az | 
ilyen talajnál az alsó rétegből nem hozunk a 
felszínre, hanem azt meglazítjuk. A lazítást, ' 
ha ásóval rigolozunk, ásóvillával, ha mélyítő- j 
ekével rigolozunk, akkor túróekével végezzük. 

Telkesítési eljárás a futóhomok megkötése is. 
A homok alkatrészei nem állanak össze, tehát 
ezeket a szél elviszi s mi azzal károsodhatunk 
pl., hogy termésünk nem lesz, mert a belevetett 
maggal együtt viszi a szél a homokos terület 
színét. Tehát egyik kár az, amit mi szenvedünk 
s a másik az, hogy elrontja annak a területét, 
akiére hordja. Hogy ezen károknak elejét 
vegyük, telkesítési eljárások válnak szükségessé. 
Kisebb területeknél gyűrűs-hengerrel segítünk 
a bajon. Hengerezés után a szél a homokot a 
gyűrűs-henger által hagyott rovátkák nyomába 
viszi. Valahányszor elsimul a felület, mindig 
hengereznünk kell ; tehát ha napokon át szeles 
az idő, minden 3—4 napban. 

Szélfogókat is szoktak alkalmazni kisebb 
területeknél. Hordozható kerítést csinálnak 
ugyanis, melyet a szél hánya alatt — szóval 
ott, hol az kezdődik — helyeznek el. A szél-
fogók alkalmazása ideiglenes és ritka, mert 
„ismeretlen tettesek" ellopják azokat. Hogy a 
bozdozható kerítés állandó legyen, olyan fákat 
ültetünk mellé, melyek a homokos talajban jól 
tenyésznek pl. ákácfa, feketenyárfa, eperfa. Ez 
utóbbi igen jól díszlik s nagyra megnő. Eleven 
sövénynek használjuk jól magasan a szederfát 
s mellette, ha minden 2—3 méterre egy-egy 
szederfát felnövesztünk, (később ritkítjuk a szük-
séghez képest), az kitűnő, állandó, tartós, olcsó 
és mégis felette jó szélfogó. Ha a megkötendő 
terület nagyobb, akkor ákácfaerdőket létesítenek 
s azzal kötik meg a homokot. Ha az erdőt 
később kipusztítják, a területet előzőleg évelő 
növényekkel töltik be (fű, here, lucerna stb.). 

Ajánlatos megkötési mód a beszőlősítés is. 
Homokos talajban megvan a szükséges kvarc-
tartalom (35% kell) a fillokszera sem tud zöld 
ágra vergődni, no meg tagadhatatlan, hogy a 
buckái borok már-már keresettebbek lesznek 
nálunk is, mert felveszik a versenyt sok hegyi 
borral. Vannak, akik azt mondják, hogy homokos 
földbe (ha az már szőlővel be van ültetve) 
rozst vessünk, melyet ha megnő, belekapáljunk : 
azt mondják, ez is jó megkötési mód volna. 
En nem tartom helyesnek ezt s nem ajánlom 
követésre, mert a hártyákat a szél kevésbbé 
fújja el, mivel a szőlőterületben több fa vau. 
Ha addig nem viszi el a belevetett rozst a 
homokkal együtt, míg a belekapálásra kerül a 
sor, akkor azután sem. Ha pedig elvinné, 
szalmázzuk le kész szalmával, ne várjuk, míg 
a rozs megnő a szőlőföldön. 

A víz levezetésének módjai szintén a telke-
sítési eljárásokhoz tartoznak. Ha valamely 
talaj vizenyős, a talajban lévő fölösleges víz 
a talaj alsó rétegében helyezkedik el. Az ilyen, 
talajban ha gödröt ásunk, az megtelik vízzel-
E talajban elpusztul a növény, mert a gyö-
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kerekez nem fér levegő ; az ilyen talajból a 
vizet le kell vezetni. A levezetés többféle : 

1. Nyilt árok által való levezetés. Vizenyős 
területen árkokat ásunk bizonyos távolságra 
egymástól. Minden árok 30 foknyi elhajlásról 
szedi magába a vizet. Világos, hogy mélyebb 
árkokat ritkábban, sekélyebbeket pedig sűrűb-
ben kell alkalmazni. Az árkoknak lejtősödni 
kell valamely irányban. A nyilt ároknak meg-
vannak a hátrányai. Drága, mert sok földet 
vesz el, nevezetesen az árok helyét és azt a 
helyet, hova az árokból a földet hányjuk. Az 
árok évről-évre nagyobbodik, beszakadozik ; a 
föld munkálatait, a közlekedést felette meg-
nehezíti. Ezt a levezetési eljárást kisbirtoknál 
alkalmazzuk. (Arra is van eset, hogy nagy-
birtoknál alkalmazzák s ilyenkor a vízlevezető 
csatorna oly nagy, hogy dereglye jár rajta, 
mely éppen a közlekedést segíti elő. Itt azon-
ban csak a nagyobb árkok nyitottak. Ezek a 
gyűjtőcsatornák, a többiek a szívócsatornák.) 

2. Zárt árok által való levezetés. Az árkot 
megtöltjük két méretig kavicsdarabokkal (nagy-
gyal), erre egy méret rőzsét, majd egy méret 
gyepszeletet s végül egy méret földet teszünk. Ez 
így olcsó és elég jó, azonban eldugulhat könnyen. 

Legtartósabb levezetés az alagcsövezés. Az 
alagcső nem egyéb, mint agyagból égetett 
inázatlan cső. Állománya olyan, mint a tégláé. 
Az árok feneke legyen egyenes, mert máskép 
az alagcső megrepedhet. Áz árok ne legyen 
szélesebb az alagcsőnél. Az alagcsövezéshez 
kölön szerszámok kellenek (hosszúnyelv ásó 
stb.). Az alagcső több darabból áll, melyeket 
egymás mellé teszünk s erre rácesszük az övet, 
hogy be ne duguljon. Kétféle csövet külön-
böztetünk meg, ú. m. szívócsövet és gyüjtőcsövet. 
A víz először a szívócsőbe jut, innen a gyűjtő-
csőbe s onnan valamely patakba. A gyűjtőcsőn 
nyúlványok vannak (beszájazás), melyekre a 
szívócsöveket teszik. 

Nyáron, nagy szárazság idején azonban nem 
szabad a talajból a vizet elvezetnünk. Az alag-
csövezett területnél meg is akadályozhatjuk a 
talajvíz lefolyását aknának a földben való 
elhelyezése által. Az aknának kettős feneke 
van, mely fenekek közül a felsőn lyuk van. 
A lyuk a dugattyú letolása által elzárható 
egy dugóval, yagy ha kell, kihúzható. Ha azt 
akarjuk, hogy a víz a talajban maradjon, a 
dugattyúval bezárjuk a nyilást s így nincs 
gyüjtőcső, melyen a víz folyhat ; a szívócsövek 
lassankint megtelnek vízzel. Ha kinyitjuk a 
nyilást a dugattyú által, a víz azon át a 
gyüjtőcsövekbe, onnan pedig tovább pl. egy 
patakba folyik. 

Szintén telkesítési eljárás az elárasztás. 
Vannak olyan növények a mezőgazdaságban, 

melyeket épen úgy kell öntözni, mert épp 
annyi, sőt több vizet kívánnak, mint a konyha-
kerti növények. Erre a célra a folyókat, a 
csatornákat stb. egyaránt felhasználják. Az 

I öntözésnek kétféle faját különböztetjük meg: 
! 1. Elárasztás. Jó, ha az elárasztandó terü-

lethez egy folyó, patak, csatorna, kisebb vízér 
stb. közel van, mert akkor nem kell a zsilipet 
hosszúra ásni. A zsilipek nyithatók és zár-
hatók a szükséghez képest. Maga a földterület 
egy irányban lejtős. Ilyen elárasztásra szükség 
van pl. rizsföldeknél, vagy a filloxera elleni 
védekezésnél elárasztás útján, stb. 

2. Csörgedeztetés. Itt a földterület keresztbe,, 
tört vonal alakja formán is kell, hogy lejtő-
södjék. (Ha nem az, azzá kell tenni, bár az 
költséges eljárás.) A földterületen most vakon 
végződő árkokat készítünk. Itt egyszerre mind-
két zsilipet kinyitjuk. A víz itt az egész föld-
területen szivárog meglehetős lassan s így 
útjában megnedvesíti az egész földterületet, 
melyen keresztül csörgedez. A vakon végződő 
árkok a terület szélénél levő árkokból táplál-
koznak, mely árkokba vízhuzók, aláhelyezett 
vályúk viszik a vizet. Ilyen berendezést a 
bolgár kertészeknél találhatunk. 

jRétek (legelők) telkesítése. Szántóföldből ker-
tet alakítani nem nehéz föladat. Egyszerűen 
kertszer űleg mí véljük, körülkerítjük, kútat 
ásunk, stb. Nagyobb munkával jár az, ha rét-
ből akarunk szántóföldet alakítani. A réten a 
sok gizt-gazt s az évelő növényeket találjuk. 
Ezeket el kell távolítani. Az évelő növények-
nek rizomájuk van s ha a rizomákat nem 
tesszük tönkre, a növény újra kihajt. A fűnemű 
növényeknek a talaj felső részében vannak a 
rizomáik. A rétet (legelőt) tehát sekélyen 
fölszántjuk s így a növény elszárad. (Sekélyen 
szántunk, széles fogásokkal.) Sokszor lígy 
körülfogják a növények gyökerei a talajt, hogy 
a későbbi mívele's felette nehéz. Ezért a szán-
tás után a fogás irányával keresztbe meg-
fogasoljuk s ez összeszaggatja a növények 
gyökereit, összetöri a hantokat is. A feltört 
földben az első években kapás növényeket kell 
termeszteni, mert a talaj nagyon buja, heves, 
a gabonaféléknek és a gyomirtás miatt. 

Erdőtelkesítés. Először is tudnunk kell, 
hogy kifizeti-e magát s hogy szabad-e telke-
síteni, mert pl. védőerdőket nem szabad kiir-
tanunk, (a klímára hatnak, mérséklik a nagy 
hideget, vagy mondjuk, a lavinák ellen védel-
meznek bennünket). Nem érdemes telkesíteni 
az oly erdőt, amelynek talaja futóhomok, mert 
az ilyen talajt ismét kötni kell. Az erdők 
hegyoldalakon szoktak lenni. Olyan erdőt, hol 
a talaj hajlása nagyobb 30°-nál, nem érdemes 
kiirtani; nem termelhetünk benne, a víz lemossa 
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úgyis. Hol vékony a felső talaj s alul kő van 
mindjárt, ismét nem érdemes telkesíteni, mert 
az ily talajban a növény nem él meg. 

Az erdőtelkesítésnél a fákat kiírtjuk gyöke-
restül, amennyire lehet. Igen, mert bármennyire 
írtjuk is a fákat, bármennyire kiszedjük a 
gyökereket, marad a földben gyökér elég, mely 
a második, harmadik évben kihajt. Ezért egy-
két évig még ásóval, kapával, kézzel is sokat 
kell dolgozni a területen. Az erdő talaja buja, 
azért a telkesítés után az első években kapás 
növényeket kell benne termeszteni. 

Közleményem végéhez értem. A helyes dol-
got írtam le, de számot kell vetnünk erszé-
nyünkkel is. Ha ebből futja, akkor kész 
nyereség a telkesítési eljárásokat úgy végre-
hajtani, ahogyan leírtam, ha nem futja, akkor 
csak szerényen telkesítsünk s a körülmények-
hez képest fokról fokra. De jegyezzük meg, 
hogy a telkesített föld bőven visszafizeti a 
rááldozott költséget. 

(Komárom.) Szabó István. 

Borjímevelés. 
Az állattenyésztésben kellő haszon mellett 

főcélunk az, hogy szép, erőteljes és kifejlődött 
marháink legyenek. Hogy ezen célt mennél 
biztosabban elérjük, tájékozva kell lennünk 
azon teendőkről, melyekkel egy fejlődő állat 
minden testi kívánalmának megfelelhetünk. 
Evégből pár sorban elő fogom adni azt, amit 
magam a borjúk fölnevelésénél tapasztaltam. 

Mindenekelőtt csakis a tenyészkívánalmaknak 
megfelelő apa- és anyaállattól származott 
borjúkat érdemes fölnevelni. Most, midőn hazánk 
legnagyobb része a nyugati szarvasmarhák 
nevelésével véli elérni á jövedelmes állattenyész-
tést, sok minden elkerüli a tenyésztők figyel-
mét, s a borjú csak a nyugati jelleggel bírjon, 
fölnevelik. A borjúk tényleg majd mind, kivétel 
nélkül, érdemesek a nevelésre, de legalább arra 
az egy dologra kell nagy gondot fordítani, 
hogy a far a kifejlett állatnál 10 cm.-nél ne 
legyen magasabb mint a mar (válla). De épen 
itt a bökkenő, mert a borjún ezt kiskorában 
fölismerni nehéz. Pedig a népies tenyésztésben 
levő szarvasmarhák legnagyobb része ebben 
a szépséghibában szenved, t. i. a farktő néha 
20 cm.-rel is magasabb, mint a váll, s ebből kö-
vetkezik, hogy az állat nyergesderekú, a köz-
nép nyelvén átszakadt marha lesz. 

Ezért, ha az anyaállat ily hibában szenved, 
akkor olyan bika alá kell ereszteni, amelyik-
nél mind a két magasság egyenlő. Ezzel a leg-
nagyobb valószínűség szerint ellensúlyozzuk az 
anyaállattól származható hibát. ' * 

Most tisztázzuk ama kérdést, miként kell a 
borjúkat szoptatni s elválasztani ? Az első 
hetekben naponta többször kell szoptatni, 
ügyelni kell azonban arra, hogy egyszerre túl-
sókat ne kapjon a borjú. A tehéntől a fölös-
leges tejet elfejni nem helyes, mert mennél 
kevesebb tejet kell a tőgynek produkálni az 
első két hétben, annál könnyebben erősödik 
meg a tehén. Tudvalevő dolog, hogy a borja-
zás után mindig elgyengül a tehén, kevesebbet 
eszik, egyszóval megérzi a boijazást. Ha kifej-
jük tejét, azt a tehénnek folyton pótolnia kell 
s így a hozzá szükséges anyagokat saját testé-
től vonja el, miáltal az következik, hogy úgyis 
keveset eszik s azt sem használhatja fel az 
elgyengült test, lesoványodik, leromlik. S ilyen 
marhát nehéz lábra állítani. 

Igen, de erre némely ember azt vetheti, hogy 
akkor magunk züllesztjük el a tehenet ! Nem 
áll ! Mert a borjú, amint kéthetes elmúlik, 
bizony húsz liter tejet is kiszopna naponként, s 
a borjú, mint tudjuk, jó fejő, mert úgyszólván az 
utolsó cseppet is kiszívja. A tehén tehát inkább 
még jobban fog tejelni, mert nincs leromolva, 
étvágya megjött és jól eszik, tehát van miből 
tejelni. 

Héthetes koráig naponként négyszer, illetve 
háromszor szopik a borjú, még pedig egyenlő 
időközökben, egyik szopás a másiktól 8 órai 
időközben történjék. Ezen idő alatt a rács a 
borjú jászola fölé legyen már erősítve s abban 
apró, szálas és gyenge takarmány, hogy a borjú 
játszva az evéshez szokjon ; előtte a kis jászol-
ban egy-két deciliter jó zab, hogy azt is meg-
tanulja enni. 

A nyolcadik és kilencedik hétben naponta 
kétszer kell szoptatni a borjút, és pedig : 
reggeli 6 órakor és esti 6 órakor, vagyis 
12 órai időközzel. Ekkor már rendesebben fog 
enni, ügyelni kell, hogy a jászol mindig tiszta 
legyen, s ha a zabot megeszi, apránként nö-
velni lehet a mennyiséget. A tizedik hétben 
már csak egyszer s akkor is este kell szop-
tatni. Mikor aztán este szopik, már előbb a 
jászolban levő takarmányból jóllakik. A tizedik 
hétben már állandóan egy dézsában vagy veder-
ben ott kell állni a víznek, hogy az ivásra is 
rászokjon. Vizet állandóan az istállóban vagy 
más meleg helyen tartsunk, mert a hideg víz-
től hasmenést kap a borjú. A tizedik hét le-
teltével megtörténik az elválasztás ; ekkor már 
jól eszik a borjú s a zabot nem szabad tőle 
sajnálni, mert hisz ez pótolja a tejet. A szopós 
borjú kövér, tehát arra törekedjünk, hogy a 
választásnál és utána le ne soványodjon, mert ez 
a további fejlődésre nagy befolyással van, azért 
az ivóvizébe mindig öntünk egy kis tejet 1—2 
hétig, így jobban is iszik és nem soványodik le. 
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A szopás ideje alatt az istállóban deszkával 
kell elrekeszteni 2—3 -m. területet, hol a 
a borjú szabadon mozoghat, s nincs kitéve 
annak, hogy kötelével megfojtsa magát. Két 
hónapos korában a nyakára szíjat csatolunk, a 
szíjra húzott vaskarikába pedig egy kötelet 
erősítünk, így a kötél nem csavarodik össze, 
akármennyire is forgolódjon a borjú, a jászoly 
elé pedig leütünk egy karót, úgy hogy a föld-
ből csak négy-öt ujjnyira álljon ki, aztán ebbe 
egy vaskarikát erősítünk, melyhez a borjú 
kötelét megkötjük. így biztosítjuk magunkat 
az ellen, hogy a borjú magát fel ne akassza, 
mert bizony a borjú sokat ugrál, s a kötélbe 
úgy becsavarja magát, hogy ledől, s ha senki 
sincs a közelben, esetleg megfullad. Ellenben 
ha a földhöz közel van kötve, úgy minden 
ficánkolás ellenére átlépi a kötelet. Most már 
térjünk át a további takarmányozásra. A tulaj-
donképeni etetés napjában 2-s/.er történjék 
Ilyenkor kapjon gyenge és ízletes szálas takar-
mányt, utána V» liter zabot, a zab mennyiségét 
hónapról hónapra, apránként növelni lehet. Dél-
ben egy kevés finoman vágott répát, amelyre 
kevés iszapolt krétával és sóval kevert korpát 
adunk. Az iszapolt kréta a csontok erőteljes 
fejlődését segíti elő. Egész egy éves koráig 
ezen takarmányozási móddal élünk, s mondhatom 
a borjúk kedvünkre fognak fejlődni. 

A test szép és erőteljes fejlődésére nagy be-
folyással van a szabad mozgás. Ezért hetenként 
1 2-szer eresszük a borjúkat szabadon, tekintet 
nélkül arra, hogy tél, avagy nyár van; hadd 
ugráljanak, de midőn kifáradtak és kimeleged-
tek, azonnal az istállóba kell őket terelni, ne-
hogy meghűljenek. Tán felesleges is mondanom, 
hogy rendesen kell a borjúk alatt almozni, s 
naponként alaposan meg kell őket tisztítani. 
4—5 hónapos korában a borjún nagy és ritka 
szőr szokott lenni, bőre megizzad s ezért folyton 
összenyalogatja magát, tanácsos tehát ebben a 
korban a borjút megnyírni (ha elég meleg az 
istálló), így tisztábban is tarthatjuk, meg nem 
is izzad annyira. 

Aliol legelőre járhatnak a marhák, a borjú-
kat is eresszük ki, de esténként itthon jól 
meg kell őket etetni, a szabad mozgás és sok 
járás nagyon kifejleszti az otthon is jól takar-
mányozott borjút. 

Üszőket két éves koruk előtt ne engedjünk 
bika alá, mert akkor nem fejlődhetnek ki 
teljesen, a bikát azonban 11 2 éves korában 
már lehet használni. 

Eletük második évében már tágabb takar-
mányozásra foghatjuk őket, de azért a jó 
takarmányt ne sajnáljak tőlük. 

De most már azt mondhatja valaki, hogy az 
így nevelt borjú többe kerül, mint amennyit 

ér. Tessék megkísérlem, s mindent fölszámítani, 
a borjú minden kiadást, fáradságot és gondo-
zást kétszeresen megfizet. Már pedig csakis 
így, fizeti ki magát az állat tenyésztése. 

En eszerint cselekszem, s mondhatom, nem 
bántam meg, hiszem, hogy aki így fog állatot 
nevelni, hasznát fogja látni. 

(Nógrád-Sipckj Kinyer Ödön. 

Községi méhes. 
Lapunk egyik mult évi számában fenti cím 

alatt egy eszmét bocsátottam közre. Akkor azt 
javasoltam, hogy a községi faiskolákban állít-
sunk föl községi méheseket és azokból osszuk 
ki ingyen, a községi méhes üzemtervileg meg-
határozott számú méhcsaládjain felül produ-
kált méhcsaládokat a gazdáknak. 

Megokoltam a fentieket azon tapasztalati 
ténnyel, hogy sok ember olyan, hogy irtózik 
a méhtenyésztestől, de ha véletlenül ingyen 
jut a méhek birtokába, eleinte immel-ámmal 
ugvan, de vesződik velük, később pedig úgy 
megszokja ezt a nemes foglalkozást, hogy a 
legszenvedélyesebb méhésszé válik. Mert én 
nem képzelek olyan embert, aki ha egyszer 
a méhészkedéssel már foglalkozott, azt meg ne 
szeresse, ha pedig megszerette, azt ne folytatná. 

Körülbelül ezeket írtam a mult évben abban 
a reményben, hogy akad valaki a kartársak 
közül, aki hozzá fog szólani nagyobb tudással, 
több agitáló tehetséggel. De e tárgyhoz senki 
sem szólt, pedig tudom, hogy a kartársak közt 
nem egy van, aki sokkal jobb méhész, mint én 
vagyok és aki a méhtenyésztés minden mozza-
natát éber figyelemmel is- kiséri. De nem is 
erről van szó, hanem arról, hogy ezt á nemes, 
hasznos foglalkozást hogyan lehetne a nép 
között jobban elterjeszteni és azt vele meg-
kedveltetni. Erre a célra alkalmasnak tartom 
a községi méhest, mint ahogy alkalmas volt 
a községi faiskola a gyümölcstermelés meg-
kedveltetésére és annak terjesztésére. Igaz, 
hogy teljesen a faiskola se érte el azt a nemes 
célt, melyet az intéző körök tőle vártak, de 
megközelítette azt és fölállítása óta gyümölcs-
termelésünk nagyot lendült. 

Nem fejtegetem azt a nagy anyagi hasznot, 
mely a méhészkedésből úgy az egyes emberre, 
mint az egész országra háramlik, de legyen 
szabad rámutatnom, hogy ez a haszon oly 
nagy, hogy ennek elérésére úgy nekünk nép-
tanítóknak, mint az összes e téren kompetens 
tényezőknek mindent meg kell tennünk. 

Hogy ezt a hasznot elérhessük, l'öl kell állí-
tanunk, ha ideiglenesen is, a községi méhest, 
hogy ott úgy a felnőtteket, mint az iskolás 
gyermekeket a méhészet titkaiba, mesterfogá-
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saiba és örömeibe bevezethessük, hogy majdan 
az életben, annak küzdelmei között a korcsma 
helyett a méhes legyen menedékük és nyug-
helyük, hol a méhészet ezer apró öröme felej-
tesse velük az élet gondjait. Föl kell állíta-
nunk a méhest, hogy onnét (ép úgy, mint a 
faiskolából olcsó gyümölcsfa-oltványokhoz jut 
a nép) olcsó vagy ingyen méhcsaládokhoz jut-
hasson a nép, mert bizony 14—16 koronát, 
vagy egy köböl búzát senki se ad szívesen 
egy-egy méhcsaládért. Pedig a mi vidékünkön 
ennyi az ára egy-egy méhcsaládnak, de akkor 
is azt mondják: „ennyiért adom, de jobb sze-
retem, ha itt hagyja". 

A méhészetet minél szélesebb körben kell 
megkedveltetnünk s ezzel oly pénzforrást nyi-
tunk meg népünknek, mely kiapadhatatlan, míg 
mezőinken és réteinken virág nyílik. 

De van a méhészetnek egv, minden értelmes O«/ ' 

méhész tudatában élő, nagy erkölcsi haszna is. 
Mert ha igaz az, hogy aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet, úgy áll ez azokra is, 
akik a méheket szeretik. Amely községben sok 
ii méhész, ott ritka a veszekedés, mert a mé-
hészember türelmes és meggondolt. A méhé-
szet elvonja az embereket a korcsmától, mert 
a méhészkedő még ünnep- és vasárnap délután 
is szórakozást talál az ő kis állatai között. 
Talál ott mindig olyan foglalkozást, melynek 
elvégzése közben kipiheni a nap fáradalmait 
és amellett testben, lélekben felüdül. De elő-
segíti a méhészkede's még a művelődést is, 
mert amely gazda méhészkedik, az téli ráérő 
idejében szívesen olvasgat az ő kis állatairól, 
hogy a méhészet egy-egy újabb fogását meg-
tanulja így rászokik az olvasásra, hisz a jó 
könyveknek, mert tapasztalja, hogy azokban 
a könyvekben oly dolgok vannak, melyeknek 
megismerése csak hasznára válik. Szívesen 
kérdezősködik a tanítótól, eleinte csak egy-
és másról a méhészetet illetőleg ; később, ha 
látja, hogy a tanító jó tanácsokkal szolgál 
neki, más dolgokban is bizalommal fordul 
hozzá. így aztán gazdaságának más ágaiban is 
öntudatosabbá, tannltabbá és értelmesebbé lesz. 

Messze eltértem tárgyamtól, meri nem volt 
célom a méhészetnek erkölcsi és anyagi hasz-
nait fejtegetni, hisz azt megtették és bebizo-
nyították nálamnál sokkal nagyobb tudású 
emberek, de épen ezen nagy erkölcsi és anyagi 
tőke megszerzésének akarom én szolgálatába 
állítani a községi méhest, hogy ne legyen 
magyar hazánkban oly község, melyben leg-
alább is a lakosságnak egy része ne méhész-
kednék. 

A községi méhesből kiadandó méhcsaládok 
meghoznák azt az eredményt, amelyet meg-
hoztak a faiskola olcsó vagy ingyen gyömölcsfa-

csemetéi a gyümölcstermelés terén. Ezt a ket-
tőt szépen összhangzatba lehetne hozni egy-
mással. Minden faiskolában van még annyi 
hely, amelyen 10—15 kasra szánt méhes és 
előtte 1—2 virágágy még megfér. Itt csekély 
költséggel és okszerű berendezéssel föl kellene 
állítani egy-egy méhest, amely már az első 
egy-két évben megmutatná, hogy fenntartása 
nem jár nagy vesződséggel és amely bebizo-
nyítaná, hogy bőven visszatéríti a ráfordított 
munkát és költséget. A nagyobb iskolás gyer-
mekeket itt aztán oktathatnánk a méhészke-
désre. De meg kellene mutatnunk egyet-mást 
a kisebbeknek is, hogy lassan-lassan megsze-
ressék ezeket az örök munkásokat és tanul-
janak tőlük szorgalmat. 

Vasárnaponként pedig az érdeklődőkkel kime-
het a tanító a méhesbe és aki a méhészethez 
kedvet mutat — a beszélgetés közben — annak 
fölajánl egy rajt azzal a föltétellel, hogy az ő 
utasításai szerint tartozik, annak gondját viselni. 
Télen azután úgy a gyermekeknek, mint a fel-
nőtteknek megmutatja a tanító, hogyan kell 
kaptárakat késziteni. Aki pedig elfogadja a 
rajt, vagy a kas méhet, annak segít egy-két 
kaptárt készíteni. A már méhészkedő gazdák 
részére pedig lehetőleg olcsó, de minden körül-
mények között jó méhészeti könyvekről gon-
doskodjunk. 

Ezzel elérhetjük azt, hogy a nép megszereti 
a méhészkedést. Ezzel kapcsolatban szelídül a 
nép erkölcse, nemes szórakozást talál, művelt-
sége emelkedik, a korcsmázáx és ezzel az alko-
holizmus is alább száll és mindezek mellett 
legalább az adónak nagy részét megkeresik 
ezek a kis örök munkások, akiknek nem kell 
egyéb, mint védett hely, nyugalom és egy kis 
szeretet. 

Ezzel elmondtam, hogy hogyan gondolom 
én a méhészetet a' nép között minél nagyobb 
mértékben elterjeszthetni. Es most engedjék 
meg méhészkedő kartársaim és a többi méhész-
kedőlc, hogy egy kéréssel forduljak hozzájok. 
Közeleg a tavasz, a rajzás megindul, ez lesz 
tehát a legalkalmasabb idő arra, hogy addig 
is, míg a községi méhes, vagy a méhészet i er-
jesztésének egy ennél jobb módja megvalósid, 
egy kis áldozattal : egy-két ajándék rajjal 
ugyanannyi méhesnek vessék meg alapját. 
Ajándékozzunk meg egy-egy nagyobb gyer-
meket vagy az érdeklődő gazdák közül vala-
kit, de előzőleg csináltassunk velük kaptárt. 
Mert igaz ugyan, hogy a kezdő méhész job-
ban boldogul a szalmakassal, de igaz az is, 
hogy legtöbben a kapott méheket ősszel lefojt-
ják, mert szeretnék még ez évben hasznukat 
látni. De ha kaptárral kezdik a méhészetet, 
legföljebb egy-két keretet vesznek ki és később 
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az ajándékozóhoz mennek, bevallják hibájukat 
és mézet kérnek tőle, hogy mékeik el ne pusz-
tuljanak. Az ilyen ember aztán szívesen meg 
is fizeti a méz árát. 

A méhesek iránti szeretet adta kezembe a 
tollat, hogy leírjam azt, amit terjesztésére 
jónak tartok és figyelmébe ajánljam úgy kar-
társaimnak, mint az illetékes tényezőknek a 
me'hészkedést, mert tudom azt, hogy ez az 
eszme csak olyanformán valósulhat meg, mint 
ahogyan annak idején a községi faiskolák meg-
valósultak. Tisztán társadalmi úton ez sem fog 
megvalósulni. 

(Kisköcsk.J Sebestyén Ferenc. 

Még egyszer a Poland-china 
^értésről. 

Látva azon nagyfokú érdeklődést, mely a 
Poland-china sertés iránt mutatkozik egy e 
lap hasábjain a mult -hónapban megjelent cikk 
következtében, kötelességemnek tartom ezen 
sertésről még pótlólag egyet-mást elmondani. 

A Poland-china sertés lengyel sertés, mely-
nek neve (Polan) nem annyira a vérre, mint 
inkább a tenyésztőre vonatkozik. Nagyon sok-
féle sertés keresztezéséből származott, illetve 
jött létre vagy 30 évvel ezelőtt. Túlnyomó 
benne a chinai vér. 

Tulajdonságai tekintetében, mivel könnyen 
fejlődő és szapora, leginkább az angol sertés-
hez hasonlít, s azok között is kiváltképpen a 
Berkshireihez. Ez utóbbihoz szín és alak tekin-
tetében is nagyon hasonlít. 

Mintegy két évtized előtt a Poland-china 
sertés tenyésztését nálunk a közép- és nagy-
birtokosok tekintélyes része fölkarolta, de csak-
hamar abba is hagyták, mivel ezen sertés 
tiszta vérben tenyésztve, nagyon, érzékeny és 
kényes, a tápláléka iránt igényes s így viszo-
nyaink között akkor kiváltképpen nem állta 
meg helyét'. Nagybani tenyésztésre tiszta vér-
ben, bár azóta viszonyaink lényegesen átala-
kultak, ma sem való. Ezzel nem mondom azt, 
hogy esetleg egyesek, kisebb méretű oly tenyé-
szetekben, melyek tenyészállat produkálására 
vannak bazirozva, haszonnal nem tenyészthet-
nék mindaddig, míg ilyen tenyészállatok iránt 
kereslet mutatkozik. I)e csakis addig ! Miután 
pedig irántuk a kereslet nagyon kicsiny, joggal 
mondhatom, hogy nagybani tenyésztésre ma 
sem való. 

Tagadhatatlan, hogy a Poland-china sertés 
keresztezésekre nagyon alkalmas; általánosan 
el van róla ismerve, hogy utódai jól és gyorsan 
híznak, gyors fejlődésűek, szaporák, csak az a 
baj, hogy igényeik nem változnak, amit elvégre 

is természetesnek kell találnunk, ha elgondol-
juk, hogy pl. a keresztezésre nagyon alkalmas 
Yorkshirei angol sertés szintén igényes állat. 
Két igényes állat keresztezése után csak nem 
származhatnak igénytelen utódok ! 

Ez azonban — bár nagy baj a nagybani 
tenyésztésnél — nem játszik oly fontos sze-
repet annál a kistenyésztőnél, kinek mondjuk 
2 kocája van, melyeket könnyen tarthat védett, 
meleg helyen s minden nagyobb nehézség 
nélkül akár egész éven át is* zsákból tarthat. 
Ugyanis, ha a moslékot és egyéb hulladékokat 
juttatja a sertéseinek, esetleg nem lesz oly 
nagyon költséges a zsákból'való tartás. A nagy-
tenyésztő természetesen nem adhat moslékot s 
effélét sertéseinek, miért is már ezen egy ok 
miatt is jövedelmi mérlege egészen más ada-
tokat fog mutatni, mint a kistenyésztőé, aki 
csak az abraktakarmányt számítja és amit még 
ezenkívül juttat sertéseinek, azt számításon kívül 
hagyja, úgyszintén számításon kívül hagyja a 
cselédbért, istállóbért stb., melyek a nagy 
tenyésztőnél súllyal nehezednek a jövedelmi 
mérleg serpenyőjébe. 

Távol áll tőlem azon szándék, hogy bárkit, 
ha az illető kistenyésztő, lebeszélni kívánják 
arról, hogy Poland-china és 'Yorkshirei keresz-
tezésével ne foglalkozzék sőt ellenkezőleg, 
helyénvalónak tartom, ha a kistenyésztő leg-
alább egy gyors fejlődésű kocát tart, ami a 
legtöbb esetben ki fogja magát fizetni és jó 
haszonnal fog járni, ha az illető, a piac kívá-
nalmaival számolva, úgy rendezi be a fiaztatást, 
hogy amikor legdrágábbak a sütni való ma-
lacok, tehát újévkor, felküldi azokat Buda-
pestre, a vásárcsarnokba eladás céljából. Erre 
nagyon jó az ilyen sertés, mert szapora, tehát 
sok malacot hoz s azok gyorsan fejlődve, 
hamar érik el a kívánt nagyságot és súlyt. 

A második fiazta ásból eredő malacokat aztán 
fel lehet nevelni és hizlalni, vagy másként érté-
kesíteni. Ezek árának egy részéből, ősszel, il-
letve télen azután egy jól kihízlalt mangolicát 
vásárolhatunk, a háztartásban szükséges zsír 
nyerése céljából. Krolopp Alfréd. 

A paszuly hüvelyfoltossága. 
A paszulvfélék (bab) egy oly gombabeteg-

ségéről óhajtok — leginkább a gyakorlatból 
merített észlelődéseim révén — egyet-mást el-
mondani, melyet talán t. kartársaim is gyak-
ran láttak házikertjükben avagy a gazdasági 
ismétlő iskola gyakorlati telepén, de amelynek, 
miután e betegség eddig (az utóbbi éveket 
kivéve) alig észrevehető károkat okozott, nem 
igen tulajdonítottak nagy fontosságot. 
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E gombabetegség neve a hüvely foltosság 
(tíloeosporium Lindemuthianum). A hüvelyfol-
tosság régóta bántalmazza a paszulyt, de a 
legújabb időkig csak szórványosan mutatkozott 
és épp ez magyarázza meg azt is, miért tud-
tunk a gyakorlati életben ezideig oly keveset 
e gomba életéről és szaporodásáról. De amióta 
az utóbbi időben kártétele nagyobb mérveket 
öltött, sqt mondhatnók, hogy a paszulytenyész-
tést is veszélyezteti, szükségesnek látták, hogy 
e gomba szaporodásáról, életfeltételeiről is 
meggyőződést szerezzenek s kutassanak azon 
okok után, melyekkel a gomba nagymérvű fel-
léptét és e fellépéssel járó tetemes termés-
csökkenést a tudomány és gyakorlati tapaszta-
latok alapján megmagyarázhassák és annak 
tovább terjedését megakadályozhassák, egyben 
útmutatást adhassanak a kisgazdáknak e gomba 
elleni sikeres védekezésre. 

Kísérletügyi intézményeink e téren már is 
igen szép eredményt értek el, s ez is azt bizo-
nyítja, hogy a hüvelyfoltosságot számottevő 
ellenségnek tartják. Magam pedig nem a tudo-
mány szemüvegén keresztül akarok e kérdéshez 
hozzászólani, megteszik ezt nálamnál liivatot-
tabb egyének, hanem igenis azon jelenségekről 
akarok szólani, melyeket a gyakorlatban tapasz-
taltam s melyeknek talán hasznát is vehetjük ; 
teszem máskülönben ezt azért is, hogy kar-
társaim, kik más talaj- és éghajlati viszonyokkal 
bíró vidékeken más fajtákkal tettek kísérletet, — 
mint én az alább jelzettekkel, hozzászólhassanak 
és gyakorlati tapasztalataikat e szaklapban 
ismertethessék, hogy így a leszűrt eredmény 
biztos útmutatást adjon a kisgazdának, miként 
lehet sikerrel védekezni a fönt említett .gomba-
betegség ellen. 

Mielőtt a szabadban, a gyakorlat mezején 
tapasztaltakat ecsetelném, e gomba rövid és 
világos leírását legyen szabad adnom. 

A Gloeosporium-betegség v. hüvelyfoltosság 
jellemző tünete, hogy a paszuly hüvelyén 
erősen bemélyedt kerek, de élesen határolt 
foltok mutatkoznak. E foltok sötétbarna szí-
nűek és rendesen világosabb, vörösesbarna ud-
varral szegélyezettek. A foltoknak ezen alakja 
és színe annyira jellemző e betegségre, hogy 
erről biztosan ráismerhetünk. A foltok néha 
nagyon is sűrűen lepik el a hüvelyeket, néha 
pedig megtörténik az is, hogy több kisebb folt 
egy nagy folttá egyesül, mikor is nem a mái-
ismertetett kerek alak, hanem hosszúkás ellipsis 
alak mutatkozik, némelykor pedig a betegség 
külsőleg szabálytalan alakká olvad össze. . 

E foltok azonban nemcsak a hüvelyen 
mutatkoznak, hanem mélyen bevágódnak a 
paszuly hüvelyébe, sőt átmennek a magra is, 
miről könnyen meggyőződhetünk, ha a hüvelyt 

felbontjuk, mikor a már ismertetett foltokat 
magán a paszuly magján is megtaláljuk, sőt 
a magot csak erőfeszítéssel vagyunk képesek 
elválasztani a hüvelytől. Az ilyen inficiált mag 
útján terjed a Gloeosporiumbetegség tovább, 
azért a vetésnél körültekintőnek kell lennünk 
s fertőzött magot ne vessünk, mert az ilyenből 
csak beteges növény kel ki, mely mindjárt a 
fejlődés kezdetén magán hordja a liüvelyfol-
tosság jellemző tüneteit olyannyira, hogy már 
a szikleveleknek a föld felszínén való meg-
jelenése alkalmával is látszanak az apró, kerek-
ded, vörösesbarna foltocskáké 

A fejlődés további szakában — mikor már 
a fiatal szár is kibontakozik a csírából — meg-

% 
jelennek a száron is a foltok és bemélyednek 
annak szövetébe, néha több összeolvad hosszú, 
fekete fekélysávvá. Az ilyen növényke, külö-
nösen esős időjáráskor, vagy nyirkos helyre 
vetve, egészen megfeketedik és könnyen ki is 
pusztul. A szárról elterjed a betegség a levél 
nyelére, onnan magára a levélre, amikor is az 
erezet mentén lép föl a jellemző foltos rajz. 

Ez maga a betegség lefolyása, és aki csak 
egyszer is látott ilyen jellemző foltokkal bíró 
és hüvelyfoltosságban sínylődő paszulynövény-
kéket, az máskor egyszerű ránézésre is tisztá-
ban lesz azzal, vájjon paszulyát a Gloeosporium 
nevű gomba támadta-e meg, vagy esetleg más 
parazita. 

Az ismétlő iskola gyakorlati telepén vetettem 
gyalog- és felfutó paszulyféléket, részben azért, 
hogy a növendékekkel megismertessem a 
paszulyfajtákat, részben pedig azért, hogy 
tanulmányozzam azt, hogy mely fajta az, mely 
amellett, hogy a gombabetegségeknek lehetőleg 
ellentál], még jó terméssel is fizeti fárad-
ságomat. 

Yolt az iskola gyakorlati telepén egy mélyeb-
ben fekvő nyirkos földterület is, melynek 
közepén gémes kút volt. E területre vettettem 
növendékeimmel többek közt gyalogpaszulyt 
is, nem azért, mintha e terület legjobban meg-
felelt volna a paszuly igényeinek, hanem ellen-
kezőleg, módot és alkalmat akartam szolgál-
tatni növendékeimnek, hogy saját szemeikkel 
győződjenek meg arról, hogy a paszuly a 
nyirkos, nedves talajokat nem szereti s hogy 
csak a szárazabb talajokban fejti ki összes jó 
tulajdonságait. Emellett, hogy ezt képes voltam 
növendékeimnek bemutatni, még nekem is volt 
hasznom belőle, amennyiben bő tapasztalatokat 
szerezhettem arról, hogy amíg a hüvelyfol-
tosság száraz helyen nem igen, avagy csak 
szórványosan mutatkozott, addig a nedves talaj-
ban elvetett paszuly majdnem egészen áldoza-
tául esett a betegségnek. 

Feltűnt a dolog s kutattam az okok után, 
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de miután a talajösszetételek ugyanazok, az 
éghajlati • és . időjárási viszonyok is egyenlők 
voltak a száraz talajbelivel, ennek okát csakis 
a nedves és nyirkos talajnak tulajdoníthattam ; 
amennyiben az akkori meleg napokon a talaj-
beli nedvesség elpárolgása a levegőt nédves.en 
tartotta, meg volt tehát a tényező is, amely 
a gombának a nedveses helyen való gyors 
szaporodását megmagyarázta. 

A hüvelyfoltosságot a száraz talajba vetett 
paszulyféléknél is észleltem, habár csak szór-
ványosan, de itt is csak leginkább a törpe-, 
illetve gyalogpaszulvféléken, mint amilyenek: 
a Mühle- és Mauthner-féle fehérszínű viasz-
flageoletfaMühle-féle Ezeregyért, viasz-aranyeső 
és cukorgyöngy. 

A felfutó paszulyféléken nem igen, vagy 
csak a földhöz közel csüngő hüvelyeken mutat-
kozott szórványosan a betegség, amit annak 
tulajdonítok, hogy a talajt a nap heve jobban 
átjárta, tehát jobban is szárította, nem úgy, 
mint a gyalogpaszulynál, melyet a levegő nem 
járhatott át kellőképen, melybe a napsugarak 
sem hatolhattak be s így a szétterülő bokor 
alatt a föld állandóan nedves marad. 

A gomba ellen rézgálicos oldattal való per-
metezéssel próbáltam védekezni s mondhatom 
elég jó sikerrel, mert a gomba tovaterjedését 
nem igen észleltem- Ugy látszik, az l"/o-os 
oldat védi a paszulyt a Gloeosporium ellen. 
E téren még további kísérleteket kell tenni, 
vájjon a permetezést a gomba föllépte előtt 
kell-e eszközölni, vagy pedig a permetezés ké-
pes-e a már föllépett gombát is megsemmisíteni. 

Amennyiben az én megfigyeléseimből követ-
keztethetek, úgy a gomba föllépésének hatha-
tósan elejét vehetjük, ha foltmentes, egészséges 
magot vetünk, mert az inficiált mag terjesztője 
a Gloeosporinm-betegségnek és a kikelt növény 
csak olyan foltos lesz mint az a hüvely, mely-
ből a vetett mag nyeretett. 

Az egészséges magot csak száraz talajba 
vessük, mert így kevésbbé kell félnünk a gomba 
nagymérvű fölléptétől. 

A Gloeosporium ellen többé-kevésbbé sikeres-
nek mutatkozott az l°/o-os rézgálicos oldattal 
(bordói lé) való permetezés ; hogy a permetezést 
hányszor és az egyes permetezéseknél mily 
%-ban kell alkalmazni, hogy hatása tökéletes 
legyen, azt a további kísérletek vannak hivatva 
kideríteni. 

íme, ezek azon tapasztalatok, melyeket egy kis 
vizsgálódás és utánjárás után e gombaféléről 
szereztem. Ha van kartársaim között valaki, 
aki nincs tisztában azzal, hogy milyen növényi 
parazita bántja vetéseit, az küldjön be néhány 
beteg növényt a magyaróvári növényélet- és 
kórtani állomáshoz, hol a szükséges útbaigazí-O ö 

tásokat nyerhetik, amelyek alapján figyelemmel 
kísérhetik a paraziták fejlődését és megkísérel-
hetik az ellenük való védekezést.* 

( Verespatak.) Wallner Gyula. 

A káposzta termelése. 
A káposzta- a magyar ember kedvelt eledele. 

Olyan növény ez, mely megérdemli a jóságát, 
ízletességét dicsérő szókat, mert amellett, 
hogy tápláló erővel bír, könnyen tehető el 
telire, amikor amúgy is szűkében van a gazd-
asszony a főzelékféléknek. 

Kiválóságát sokfelé ismerik, mégis terme-
lése inkább csak a kerti művelésre szorul, 
csak egyes nagy városok közelében termesztik 
szántóföldön, amit annak lehet tulajdonítani, 
mert megművelése sok kézierőt kíván, mely 
nagy városok közelében inkább rendelkezésre áll. 

A homokos és televényes vályogtalajban 
akkor díszlik, ha ezen talajok elegendő nedves-
séggel bírnak, de emellett kellő hőmérsékletűek, 
azaz nem hidegek. A kötött agyagos talajban 
kár vele kisérietezni, úgyszintén a túlnedves 
talajban sem terem meg. 

Oly földek, melyek lapályosak, mély réte-
gűek és védettek, a káposztának valók, tekin-
tetbe véve a fölsorolt kívánalmakat is. 

Káposzta alá a földet már ősszel kell elő-
készíteni, azt ló- és juh.trágyával megtrágyázni. 
Trágyázás után a földet mély szántással fel 
kell forgatni, míg tavasszal az ültetés előtt 
pedig középmély szántást kell a talajnak adni, 
még pedig úgy, hogy keskeny barázdákat 
fogatva arra vigyázzunk, hogy a talajban 
rögök ne képződjenek. A kiszáradásnak kitett 
talajt tanácsos megf'ogasolni, a nedves talajt 
pedig meghengerezni. 

Tudja mindenki, hogy a káposztát nem 
szokás mindjárt a neki szánt földbe elültetni, 
hanem hideg vagy melegágyban termelve, 
csak május hónapban, hidegebb éghajlatú 
vidéken május végén vagy június elején szokták 
mint palántát kiültetni az elkészített talajba. 

A melegágyban csak kis termelésre, míg 
hidegágyban a nagybani termelésre szokták a 
palántákat nevehii. Ki káposzt.1 palántát akar 
nevelni, vigyázzon arra, hogy az ágy északi 
szelektől védett legyen, gondja legyen rá, 
hogy a hidegágy földjét jól megrostálja és 
már a magot március végén elvesse. A sűrűn 
vetett magból nyurga palánták kelnek ki, 
melyből csak lazafejű káposzta fejlődhet, éppen 
azért a magot inkább ritkábban szórjuk a 

* A szerzett tapasztalatokat pedig célszerű volna 
— mindnyájunk okulására — lapunkhoz kis közle-
mények alakjában beküldeni. Rv. 

1 
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földbe és ne egyszerre, hanem időközönkint, 
ami aira jó, hogy a kiültetésnél ne vénüljenek 
el a palánták, továbbá hogy a káposztabolhák 
ellen védekezzünk, mert ellenkező esetben 
összes palántáink elpusztulnak. 

Ha a palánták már 20 cm. nagyságúak, 
május elején hozzáfoghatunk a kiültetéshez, 
melyet legtanácsosabb a késő délutáni órákban, 
eső után végezni. Ha a várva-várt eső nem 
jönne, akkor a palánták helyét öntözzük meg 
és ne halasszuk napról-napra a kiültetést. 

Ülletni legjobb úgy, hogy a földet kereszt-
ben, hosszában 70 cm. távolságú sort vonó 
vonalzóval megvonalozzuk és a sorok metsző-
pontjain a duggató-fával lyukat készítve, abba 
a palántákat függélyesen beállítjuk, termé-
szetesen előbb elcsípünk gyökere végéből, ha 
az túlhosszú volna. 

A káposzta nem szereti a bő öntözést, mind-
azonáltal ha a talaj megszáradna, ne bízzuk 
azt épen a véletlenre, hanem locsoljuk is meg. 

A káposztát 2—3-szor szokás kapálni, 
legvégül feltöltik. Az első kapálás a kiültetés 
után 2—3 hétre történik. Kapálás közben, ha 
bolhát, vagy káposzta - özöndéket észlelünk, 
ezeket pusztítsuk ki korom- vagy mészpor-
behintéssel, avagy dohánylé-befecskendezéssel. 
Ha nagyban termelik, tanácsos közibük kendert 
is vetni, így az éneklőmadarak is sok férget 
elpusztítanak a káposzta ellenségeiből. 

Vetésforgás a konyhakertben. 
Juliska hazajött az ismétlő iskolából. Ille-

delmesen köszönt, azután odasimult édesany-
jához és valamit fülébe susogott. 

— Ugyan -mit csevegsz! Bizonyosan nem 
értetted meg, amit a tanító úr mondott ; — 
szólt az anyja mosolyogva. 

— De igen, édesanyám ! —• erősítette a 
leányka — arról beszélt a tanító úr. 

— Már látom, Juliskám — közbeszóltam 
én — hogy nem titok, amit édesanyádnak 
susogtál, mondd meg nekem is ! 

— Azt mondtam édesanyámnak, hogy a 
tanító úr a konyhakerti vetésforgásról beszélt. 

Erre már Juliska édesapja is kíváncsian föl-
vetette fejét. 

— Talán a szántóföldi vetésforgásról beszélt 
a tanító úr ! — megjegyezte. — Ezt értem ; 
de a konyhakerti vetésforgás talán csak a te 
fejedben maradt. Különben magyarázd meg 

A káposztának akkor lesz jó íze, ha kisebb 
derek érik, így letakarításával nem siet a 
tapasztalt gazda. Legjobb október végén le-
takarítani. 

Magtermelés céljából a középnagyságú feje-
ket, a keményeket és rövid torzsájúakat 
választják ki. Ezeket a szabadban is el lehet 
tartani, ha elég mély gödröt ásunk és tövük-
nél fogva rakjuk a gödörbe s a gödröt desz-
kával, lombbal és kevés földdel betakarjuk. 

A fejeket tavasszal félméternyi távolságra 
egymástól kiültetjük, melyeket gyakorta kell 
meglocsolni. Hogy a magszár könnyebben 
törhessen elő, g, fej felső végén keresztmetszést 
teszünk. 

A magot akkor lehet kimorzsolni, ha a 
magszáron a száracskák sárgulni kezdenek, 
mikor is a virágzatot levágjuk, csomóba kötjük, 
szellős helyen utószáradás céljából fölaggatjuk. 
Ötven fejből 2 klgr. magot is lehet várni. 

Hogy a káposztatermeléssel érdemes-e nagy-
ban foglalkozni, erre az a felelet: hogy egy 
katasztrális holdon 9 —10.000 fej is megterem 
és ha 10—20 fillérjével számítjuk darabját 
— melyet nagy városokban meg is adnak — 
úgy látnivaló, hogy a káposztával is érdemes 
bajlódni, azt termeszteni, értékesíteni, főleg 
akkor, ha mint savanyú káposztát tudjuk 
eladni, mert ekkor már értéke is jóval több lesz. 

(Solymár.) Verner Jenő. 

nekünk, ha olyan igen erősíted, hogy arról 
tanultatok. 

— Édesapám, én azt nem tudom olyan 
szépen elmondani, ahogyan a tanító úr meg-
magyarázta nekünk, de ha megkezdjük a kerti 
munkát, akkor majd megmutatom. 

— Csak mondd el, Juliskám, — bátorítot-
tam — ahogyan tudod; ha megakadsz, majd 
kisegítlek. Lássuk, megértetted-e a tanító úr 
szavait ? 

Erre a lelányka bátran nekivágott. 
— Azt mondta a tanító úr, hogy nem min-

den föld való akármilyen növény termésére, 
hogy minden növénynek megvan a maga táp-
láléka, melyet szeret, azért, hogy nemcsak a 
szántóföldön, hanem a konyhakertben is úgy 
kell beosztani a veteme'nyezést, hogy minden 
zöldség megtalálja a maga táplálékát, mert 
csak úgy nő hamar és szépen.. 

— Utóbb is megértjük a dolgot — meg-
jegyezte elégedetten az apa — csak folytasd, 
ieányom ! 
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— Jaj, édes apám ! nem vagyok én tanító, 
hogy szépen sorjában el tudjam mondani, de 
megérteni megértettem; majd annak idején 
megmutatom édesanyámnak a kertünkben, hogy 
mit tanultunk. Miska bácsi imént azt mondta, 
hogyha megakadok, kisegít. Neki szép kertje 
van, ő tudja, hogy mit akarok mondani és 
jobban érti az elbeszélés sorrendjét, mint én. 

— No, jól van ! Amit az ember ígér, azt 
meg is kell tartani. 

Hát hol is kezdjem? Ott, ahol Juliska el-
hagyta, mert jó nyomon haladt. 

Ugy van, ahogyan Juliska mondta, hogy 
nem minden föld alkalmas mindenféle növények 
alá, sőt ugyanazon föld sem mindenkor és 
mindenféle növények alá egyformán való. A 
természet minden növényt a maga táplálékára 
utal és az okos gazdálkodás vagy kertészkedés 
éppen abból áll, hogy erre figyelve, minden 
növényt olyan földbe teszünk, melynek termé-
szetével legjobban meg van elégedve, s ha a 
növény a kedvező tápanyagokat fölemészti, új 
helyet keresünk neki és helyébe ismét olyat 
teszünk, mely maga számára még elég táplá-
lékot talál benne. 

Ma már a legegyszerűbb gazda is tudja, 
hogy a búza után nem lehet mindig búzát 
vetni, sőt, hogy a szemes jószágot föl kell 
váltani a kapás növényekkel azért, hogy a föld 
a kellő trágyázás mellett termő erejében meg-
maradjon. Azt is tudja az értelmes gazda, hogy 
mit szabad a frissen trágyázott földbe tenni, 
mit nem. Aki ezt nem érti, eszerint nem jár 
el, arra azt mondják, hogy nem okszerű gazda, 
vagyis magyarán mondva tudatlan. 

A gazdálkodásnak azt a rendszerét, mikor 
a növényeknek természetüknek megfelelő helyet 
adunk; mikor a vetésben olyan sorrendet kö-
vetünk, hogy a megelőző növény az utána 
következő számára a talajt nemcsak hogy nem 
rontja, hanem inkább előkészíti: váltórendszer-
nek nevezzük, amiről a tanító úr az ismétlőben 
beszélt. Ugy-e, Juliska? 

— Miska bácsi beszéde szakasztott mása a 
tanító úrénak. 

— Most már menjünk tovább. Lássuk, 
hogy micsoda vetésforgást kell követni a 
konyhakertben ? 

Senkire sem mutatok rá, nehogy valakit meg-
bántsak, de biz' közelben is akárhány kertben 
láttam, hogy az ugorka, sárgarépa, hagyma 
éveken át egy és ugyanabban az ágyban van. 

— Az nem baj, ha megtrágyázzuk a földet — 
megjegyezte Juliska anyja. 

— Ürülök, hogy közbeszólt, nénémasszony, 
mért sokan okoskodnak így, s legalább azonnal 
meg is felelhetek rá. 

A trágyára a konyhakerti növényeknek 

i? nagy szükségük van, de csak a maga 
módján, mert nem mindegyik szereti a frissen 
megtrágyázott földet, sőt némely zöldség nem-
hogy díszlene, hanem elsatnyul benne. Tegyen 
valaki frissen megtrágyázott földbe sárgarépát, 
hagymát vagy babot, bizonyosan kárát vallja ; 
ellenben az ugorka, saláta, káposzta, zeller 
éppen abban gyarapodik. 

Az ilyen hibák elkerülése céljából a konyha-
kert földjét három részre osztjuk. 

Az első részébe, melyet erősen megtrágyáz-
tunk, vagyis a frissen megtrágyázottba jön : 
a saláta, karaláb, spenót (laboda), káposzta, 
ugorka, kel, tök, zeller. Ezek annyira szeretik 
a trágyát, hogy még azt is meghálálják, ha 
nyáron borús, különösen esős időben fölhigított 
marhatrágyalével megöntözzük. 

A második évben ebbe az osztályba tegyük 
a gyökémemű vagy répaféléket és gumós 
növényeket: a sárgarépát, petrezselymet, retket 
és még a vörös- meg foghagymát; mert ezek 
szeretik ugyan az erőben lévő földet, de nem 
a friss trágyát, mely izüket rontja. 

A harmadik évben az első osztályba jönnek 
azon növények, melyek táplálékukat sajátságos 
alkotásuknál fogva inkább a levegőből szedik, 
tehát soványabb talajban is díszlenek, jó termést 
adnak, mint a bab és borsó. 

Ilyen beosztás mellett kevesebb trágya kell, 
mert minden évben a kertnek csak egyharmada 
lesz meg trágyázva; holott ha minden évben 
az egész kerti földet trágyázzuk meg, fölös-
legesen és még kárunkra is pazaroljuk a trá-
gyát, mert amint mondtam, nem minden kerti 
növény szereti a friss trágyát, sőt meg sem tűri. 

— Anyjukom ! — megjegyezte vidoran 
Juliska apja — ennek a tanításnak én is nagy 
hasznát veszem. Ugy-e minden évben kell 
veletek zsörtölődnöm, hogy miért fogyasztjátok 
trágyámat ? Most majd máskép lesz. Számon 
tartom én ezt az okos beosztást. 

— Jól teszi, kedves bátyám uram, ha meg-
becsüli a trágyát ; de azt is jegyezze meg ám, 
hogy a kerti földre nem való holmi söpredék, 
berondított szalma, hanem a trágyának a java, 
különben nincs haszon. 

— Igen ám! — közbevágott Juliska anyja — 
de az uram mindig csak azzal fizet ki, hogy 
öntözzük szorgalmasan a zöldséget és akkor 
lesz trágyázás nélkül is. 

— Ha bátyám uram azt állítja, akkor hamis 
úton jár. Bizonyos, hogy a zöldséget bőven 
kell öntözni, de inkább csak azt, mely erős 
trágyázást kíván, de az öntözés magában nem 
hozza meg a kívánt eredményt. Trágyázni, 
öntözni, gyomlálni, kapácsgálni egyaránt kell 
a konyhakertben, hogy élvezhessük hasznát. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 
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Gazdasági Tanácsadó. 
K. .T. Pa ka. A medclő diófákat állítólag 

műtrágyázással tudjuk termőkké tenni. Leg-
célszerűbb télen a fa korona-aljának minden 
négyzetméternyi területére 75 grm. Thomas-
salakot, 75 grm. kainitot és 150 grm. mész-
port elhinteni. — L. M. Szt-János. A kár-
tékony hernyók és rovarok irtására az 1894. évi 
XII. t.-c. kötelezi a földbirtokosokat és gyü-
mölcstermelőket. Kötelező a hernyófészkek, a 
peték, a darázsfészkek, a vértetű stb. irtása. 
Aki az irtást elmulasztja, annál a községi elöl-
járóság végezteti el azt az illető költségén, a 
mulasztásért pedig pénzbüntetéssel sújtják. — 
Ö. J. Pócsfalva és többeknek. Lapunkban 
megjelent cikkeik után esedékes írói tisztelet-
díjukért méltóztassanak Néptanítók Lapja 
felelős szerkesztőjéhez (Ns. Ujváry Béla kir. 
tan. úrhoz) fordulni. — G. S. Szarvas. Kérel-
mének mellőzésétől nem kell tartania. A kért 
könyveket minden bizonnyal megkapja, de 
méltóztassék türelemmel lenni, mert az expe-
díció a kérvények nagy száma miatt csak lassan 
halad. Mindenesetre utána nézünk. — Ki P. 
Alsó-Méra. Egyszerű kérvényben folyamodjék 
a nm. földmív. minisztériumhoz. Ha egyáltalá-
ban még van kiosztásra kerülő szőlővessző. 

O #
 7 

lígy még kaphat. A kérvény azonban mindig 
december lati végéig lévén benyújtandó, nagyon 
is kérdéses, hogy ez évben ingyen vesszőhöz 
juthat-e még. Ha nem, úgy célszerűnek vélném 
a kecskeméti „Miklós'" szőlőtelephez fordulni, 
s pénzért vásárolni a kívánt vesszőmennyi-
séget.' — W. A. Perlak. Fajbaromfi - tojást 
kaphat az egész országban, csak az a kérdés, 
hogy milyen fajta tojást keres? Ezt írja meg 
kérem ! Ajánlható a tyúkfajták között : a 
Langshan, Cochin-china, Orpington, Plymouth, 
Wyandott, Szeremlyei stb.. a lúdak közül : az 
emdeni, toulousi, pomerániai, a kacsák közül : 
a pekingi, roueni. aylesbury stb. stb. írja meg 
azt is, hogy milyen tenyésztési irányt akar 
követni ? Hús, tojás, fajtisztaság (fajták eladása), 
zsírtermelés, tolltermelés stb. stb. mind számba-
veendő. A pontos válasszal azonnal szolgá-
lunk. — Ii. P. Hajdúböszörmény. Válasz 
magánlevélben ment. Cégeket elvből nem 
ajánlhatunk. — Községi iskolaszék. Kérel-
mükkel 1 kor. bélyeggel ellátott folyamodvány 
alakjában forduljanak közvetlenül a földm. 
miniszter úrhoz. - M. J. Sztára. Olasz seprő-
cirokot és takarmány - húslisztet kaphat a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél (Buda-
pest, V., Alkotmánv-utca 31. sz.). — K. J. 
Szépiák. A hiba valószínűleg a lefölöző-gép-
ben rejlik. Milyen szerkezetű a fölöző-gépjük? 
Jó volna talán e kérdéssel az Alplia-Separator 

Részv. - Társasághoz fordulniok (Budapest, 
Lehel-utca.). Részletes leírást is jó volna adni, 
mert enélkül nem válaszolhat senki a föl-
tett kérdésre. — P. S. Baranya-Tófű, L. F. 
Tiszabö és többeknek. Yorkshire-i sertések 
beszerezhetők többek között a m.-óvári gazd. 
akadémián, mangolica sertések József főherceg 
0 Fensége kis-jenői uradalmában stb. ; a 
poland-china sertés beszerezhetésére vonatkozó-
lag Krenedits Ödön úr (lakik : Német-Palánka, 
Pest m.) fog fölvilágosítással szolgálhatni. Jól 
vigyázzunk azonban arra, hogy ez az utóbbi 
sertésfajta igen kényes és igényes s nem min-
den gazdaságba való. Tiszta tenyésztése for-
szírozott volt, ennélfogva vannak hibái is. Nagy 
ápolást és gondozást kíván már a tartása is, 
annál inkább a tenyésztése. A mi viszonyaink-
nak jobban megfelel a mangolica, esetleg a 
yorkshire-i hússertés. — Z. K. Privigye. Az 
ablaküveg, ha elvakult, már nem tehető átlát-
szóvá. Azonban jól áttetsző lesz az, ha 1%-os 
sósavas vízzel jól megmossuk és jól szárazra 
dörgöljük. így mégis csak több világosság fog 
az istállóba szűrődni. 

Y e g y e s e k . 
— Lovak étvágytalansága. Nagyon gyakori 

eset egészséges lovaknál is, hogy minduntalan 
elapad az étvágyuk. Az ilyen lóval nagyon szelí-
den kell bánni, nem kell semmiféle zörgéssel 
megriasztani, hanem kicsinyenként s változatos 
eleséggel táplálni. Ezek rendesen reszketnek a 
sóért, nyalják a meszes falat, sőt megrágják a 
vizelettől átitatott almot is — só után való 
szertelen vágyakozásukban. Ilyenkor kénytelenek 
vagyunk kősót nyalatni velük. De a fődolog a 
változatos takarmányozás. Szeretik a korpát ; 
ezt egy kis vízzel felhígítva kell eléjük adni s 
vigyázni, hogy az jó minőségű legyen. Jó a 
korpa minősége, ha minél szemcsésebb s minél 
ritkábban láthatni benne fekete pontokat, me-
lyek a belekevert s rendesen még külön belé 
is hamisított konkoly lisztjéből erednek. Ilyen 
lovakkal ne etessünk krumplit, pláne főve ne, 
mert hasmenést okoz. Legjobb a gyenge gyomrú 
lónak a sörtörköly és malátacsíra, persze mér-
tékletesen adagolva. Ha pedig mindez nem hasz-
nál, ki kell jól koplaltatni; ha három napig nem 
evett, nála is úgy van, mint az embernél, hogy 
legjobb szakács az — éhség! 

— Lisztetetés. Most már sok gazdaságban 
van malom és szeretik az állatokat, kivált a 
hízó szarvasmarhát liszttel etetni. Legutóbb az 
előfogatok, postalovak és gyorskocsisok próbál-
nak lisztet hksználni abrakul. Ezt rendesen víz-
zel eresztik föl s moslék alakjában adják, mert 
így legrövidebb idő alatt pótolni lehet a gyors 
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munkában elfogyasztott erőket. Azonban itt is 
ajánlatos a szigorú óvatosság, mert a kiéhezett 
állat falánkságában nagyon mohón szürcsöli be 
az ilyen moslékot s könnyen felfújódást kap tőle. 
Hogy ez elő ne forduljon, legjobb a lisztet 
szénaszecskával keverni s akkor felhigítani. így 
az állat nem falhatja olyan mohón és kevésbbé 
van kitéve a felfújódásnak. E részben némi 
biztosítékot nyújt a kukoricaliszt is, mely cuk-
ros ugyan, de jóval kevesebb fehérje van benne, 
mint más lisztfélékben. Általában, minthogy az 
állat természeténél fogva falánk, legokosabb 
neki minden eledelt olyan alakban tenni eléje, 
hogy elfogyasztása- munkájába kerüljön s ne 
legyen alkalma egyszerűen lenyelni vagy be-
habsolni táplálékát. Minél lassúbb az evés, an-
nál kevésbbé lehet ártalmas a táplálék. 

— A repce mint tyúktakarmány. A tyúk 
rendkívül szereti a zöld repcetakarmányt s az 
őt nagyon jó erőben is tartja. Legújabban a 
francia tyúkászok ismételve vetnek a legkisebb 
üres földbe repcét s amint kibújt, ráeresztik a 
csibéket legelni. Olcsó és jó legelő ! 

— A disznó belíergei sokszor kínozzák ezt a 
falánk állatot, aminek biztos jele, hogy jól eszik, 
mégis sovány és kelletlen. Ez ellen biztosítjuk 
a jószágot, ha időnként tököt, ugorkát, retket és 
káposztát felváltva juttatunk az elesége közé. 

— Vajpakolás. Morcas, a gemblouxi föld-
míves-intézet chemikusa, a belga földmívelési 
minisztérium kiadványaiban kimutatja, hogy a 
vajat vízzel megnedvesített pergament-papirosba 
pakolni határozottan hátrányos. Pontos kísérletei 
szerint a száraz pergamentbe burkolt vaj 8 nappal 
tovább tartotta magát romlatlanul, mint a vizes 
papirosba tekert vaj. Erősen kell ezt hang-
súlyozni, kivált nálunk, ahol érthetetlen hagyo-
mány folytán épen a rosszabbik pakolási módot 
tartják helyesebbnek. 

— A tyúkok vedlése. Minél melegebb az 
égalj, annál korábban kezdődik s eltart a tél 
kezdetéig. A vedlés a baromfinál a tollrulia 
megújhodásával azonos folyamat. Enélkül a 
toll nyers, rongyos és piszkos lenne, az állatot 
csúffá tenné s hideg ellen nem védené. Az állat 
tolla főkép légenyből s ásványi anyagokból áll, 
tehát termeléséhez is ezekre van szüksége. 
Mikor az újtolleresztés megkezdődik, ehhez a 
testből építőanyagok vonatnak el. Ha ezeket 
takarmánnyal nem pótoljuk, beáll a test roha-
mos megfogyatkozása. Ez a folyamat eltart 
3 hónapig. Ezalatt a tyúk ritkán tojik, mert 
nincs ereje tollat és tojást termelni egyszerre. 
Ezért nem tojnak a tyúkok késő őszkor. Ezért 
jó koránvedlő fajtákat tartani, mert ezek mái-
novemberben megkezdik újra a tojást, amikor 
az legértékesebb. Tudván a toll alkotórészeit, 
sejthetjük, hogy ilyenkor milyen legyen a táp-

lálkozás. Elsősorban légenyben és foszforban 
gazdag anyagokat kell etetni, tehát füvet, 
hferét, tejet, húst és gabnaszemet. Megőrölt 
tojáshéj vagy megfelelő műabrak nagy javára 
van a baromfinak. Igen olcsó és hathatós 
segédtáplálék, ha az ivóvízbe literenként egy 
kávéskanál vaschloridot öntünk. 
' — Ecetkészítés. Ha borunk kisebb mennyi-
ségben elecetesedik, következőleg eljárva, jó ház-
tartási ecetet csinálhatunk belőle: Faforgácsot 
gombóccá gyúrunk s ezt hasonló forgácscsal 
megtöltött tölcsérbe tesszük. Ebbe a bordóba, 
mely a földre helyeződik, jut majd az ecet. 
Az ecetes bort, megcsapolva úgy állítjuk a 
tölcsér fölé, hogy az vékony sugárban reá cser-
gedezzen erre a forgácsra. Minél több levegő-
vel érintkezik a bor, vagyis minél vékonyabb 
annak a sugara, minél hosszabb sugárban esik, 
minél melegebb a levegő : annál gyorsabb az 
ecetté változás, mely ha első áteresztésre nem 
sikerült, a hordók összecserélése után meg-
ismétlendő. 

— A tyúkok tollrágása. A tyúk azért 
rágja a tollat és csipkedi ki társából, mert 
ösztönszerűleg érzi, hogy éppen azokra az 
anyagokra van szüksége, melyeket a toll tar-
talmaz, Nem fordulna ez a baj elő, ha szénát, 
meszet, sót és foszfort a táplálékból elegendőt 
kapnának. Ha a tyúk legelőn járhat, ösztönénél 
fogva összekeresi mindazt, amire szervezetének o ' 

szüksége van. Ha ezt nem tehetjük, ne hagy-
juk a tyúkolat mészpor, szemcsés homok és 
hamu nélkül s gondoskodjunk róla, hogy abrak 
mellett zöldségféléhez is juthasson. 

— Műtrágyázás. Dr. Wagner, az elismert 
tekintély, írja : Minél szegényebb a talaj szén-
savas mészben, vasban és agyagban, annál 
jobban mozog és érvényesül benne a foszfor-
sav és' annál kevesebb elegendő a termelés 
céljára. Viszont, minél gazdagabb a talaj mész-
ben, vasban és agyagban, annál lassabban ér-
vényesül benne a foszforsav, tehát annál több 
kell belőle. Az is egyik újabb fölfedezése, hogy 
foszforsavban gazdag agyagtalajok sokkal ke-
vesebb légenyt igényelnek, mert a foszforsav 
meglehetősen leköti a légenyt és megaka-
dályozza annak elpárolgását. 

Tartalom : Gazdálkodásunk berendezése és üzlet-
vitele. Nagy Kálmán. — A telkesítés. Szabó István. — 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü 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 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i r á n t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az uto lsó pós t a világosan k i í randó. 

Előf izetési á r : Egy évre 20 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 kü ldendők . 

A h i rde t é sek á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i r d e t é s i d í j előre 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 egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a díjak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. K E R . , 1SK0LA-TÉB S. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

A gyermek-koldusokról. 
A Néptanítók Lapja m. évi 51. számá-

ban a kenyérkereső gyermekekkel foglalko-
zott. Az illető cikk olvasásakor mély 
megilletődés, sőt mondhatnám, szomo-

* rúság fogott el, mert azt a képet tár ta 
elénk, melyet mindnyájan ismerünk; 
különösen pedig azok a kartársak, akik 
nagyobb városokban működnek. De a 
gyermekvilág egy még sötétebb foltját 
láttam a gyermek-koldusokról egy német 
folyóiratban megjelent cikkben. 

Mentül alacsonyabb fokon áll vala-
mely nép kultúrája, annál nagyobb tér 
nyílik a koldulásra. így pl. Portugália 
és Dél-Olaszország utcái, ország-, sőt 
dülőútai is hemzsegnek a férfi-, nő- és 
gyermek-koldusoktól, kik mohó vággyal 
kapkodnak az előttük elhaladók után, 
csak hogy egy-egy fillérhez juthassanak. 
Ezt a módnélküli koldulást korlátozni 
csakis azáltal lehet, ha a népet művel-
jük. Aki az iskolában tanult, aki rend-
hez, munkához szokott, az inkább fogja 
szégyenleni saját erőit parlagon hagyni 
s mások, fáradsággal szerzett keresmé-
nyét ily könnyűszerrel megszerezni. 
A nagy átlagot véve, áll e tétel ; de 
sajnos, találunk egész családokat, ahol 
a gyermekek koldulása szinte iparszerű-
leg űzetik. Akik elállják a vasúti pálya-
házak kijáratát, templomajtókat s külö-
nösen a kegyhelyek környékét. Azon 

gyermekek mellett, akik már „önállóan 
űzik a mesterséget", rendesen lehet 
kisebbeket látni, akik cégérül szolgálnak 
a könyör felköltésére. Ezek elsenyvedt, 
sokszor megcsonkított tagoc-skái, kiéhe-
zett, sápadt arca, rongytól, piszoktól 
födött teste : jövedelmi forrása részeges, 
dologtalan apáik- és anyáiknak. A gyer-
mekek koldulását direkt el kellene tiltani, 
mert az valóságos melegágya minden 
további bűnnek. Az ilyen gyermek mái-
csírájában elfojtatik minden hasznos 
munkától. Mert, hogy lehetne abból 
nagykorában dolgos egyén, aki gyermek-
korában hozzászokott a könnyű pénz-
szerzéshez? S ha később tanul is vala-
mely mesterséget, a? neki csak kín és 
gyötrelem, s ha fölszabadult, ezekből 
kerülnek ki az „arme Reisender"-ek, kik 
inkább mennek hó, fagy, télvíz idején 
hiányos öltözetben, elrongyolódott láb-
beliben, félig megfagyva, faluról-falura, 
akiknek nyáron minden bokor szállás, 
csakhogy ne kelljen dolgozniok. De hát 
hogy is szeretne egy ilyen, már gyer-
mekkorában kolduláshoz szokott egyén 
dolgozni? Hogyan fejlődnék lelkében a 
munka szeretete, öröme ? ! Aki csak 
ahhoz volt szokva, hogy rimánkodjék 
siralmasabbnál siralpaasabb hangon az 
elébe dobott alamizsnaért; az ilyen 
gyermek elveszti szégyenérzetét ; ha 
egyik ajtótól elkergetik, odá áll a má-
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sikhoz; szíve megkérgesedik, eltompul 
minden nemesebb érzelem iránt. Pedig 
az olyan ember, akinek nincs tisztesség-
érzése, az a nagy társadalomra nézve 
elveszett ; az csapás környezetére, az 
nem fog és nem tud egy porszemmel 
sem hozzájárulhatni az általános jólét 
előmozdításához. 

Vegyük csak továbbá mindama ve-
szedelmeket, melyek egy ilyen erkölcsi-
leg eltompult, kolduláshoz szokott gyer-
meket környékeznek. Milyen is az a 
társaság, amelyben megfordul? Akikkel 
meghúzódik kerítések, bokrok mögöt t? 
S mily kisértéseknek van kitéve a zse-
bében levő koldult pénz által? Bizony, 
erre igen elszomorító a felelet, sötét 
a kép. Erkölcstelenség, hazugság, lopás 
és a pálinka. Ezek alapja van benne 
a koldustarisznyában. Ezekből nő ki 
azután a koldusbot, melyből igen hamar 
lesz „Kain bot ja" : adsz jószívvel vagy 
agyonütlek. 

Ha a beiskolázás szigorúan keresztül-
vitetik, már egy részben megakadályoz-
hatjuk a gyermek-koldulást. Persze ez 
még nem elég, mert az iskolaidőn túl 
még marad elég idő, midőn a tan í tó 
szeme nem őrködhetik. Ekkor kellene 
a társadalom segítsége, amely nem ad 
a gyermek-koldusoknak, s a rendőrségé, 
amely nem nézi csukott szemmel az 
ilyen fiatal csavargókat. Aki az ilyenek-
kel szemben becsukná szívét és erszé-
nyét, az kétszeresen jó t tenne, mert 
meggátolná a henyeséget és az abból 
származó sok más bűnt. És sokkal több 
jutna az igazi, szerény szegényeknek. 
Igen találóan jegyezte meg egy előkelő 
olasz: „Szép hazám számos sebe között 
a legveszedelmesebb a koldulás, ez for-
rása, mintegy előiskolája a bandita-
életnek". 

Ilyen nyilt seb az „újévi üdvözlés". 
Szól a lakások csengetyűje, alig győz-
nek aj tót nyitni, s teljesen ismeretlen, 
soha nem látott alakok — legkivált 
gyermekek — darálják le a „boldog 

újévet". Már évekkel azelőtt szemet 
szúrt nekem ez a visszás helyzet. Erez-
tem, hogy itt baj van, ezen segíteni 
erkölcsi kötelességem. Csak úgy egy-
szerűen elkergetni őket, még szerény-
telenebbé tenné, adni nekik, ez meg 
elősegíti léhaságukat. Mert sajnálat tal 
tapasztaltam, hogy nem épen a szegény-
ség volt indítója a sok csöngetésnek, 
mert biz a „boldog újévet" kívánók 
között még tehetős családok gyermekei 
is akadtak, akik azután 2—3 koronát 
is eljátszottak narancsra célozva. Elő-
ször, is osztályomban példabeszédes me-
sét mondtam, melyet még ma is min-
dig megteszek, úgy év vége felé. Má-
sodszor, a lehető tág körben megkértem 
ismerőseimet, hogyha csak elkerülhetik, 
ne adjanak pénzt! Hanem ahol szüksé-
gét lát ják, inkább ennivalót. Ahol pedig 
látják, hogy az egész csak léha pénz-
szerzési vágy, tegyenek úgy, mint én. 
Mikor előttem egy-egy ilyen kis gonosz-
tevő elrecitálta mondókáját, szíves jó-
akaró hangon mondják: „Köszönöm 
gyermekem, én is viszont minden jót 
kívánok neked!" Erre kilencven esetben 
a kolduló gyermek arcát a szégyen pírja 
bor í to t ta el s évek óta gyakorolva, 
nagyban csökkentette a gyermek „bol-
dog újév" kívánókat. 

A taní tó kötelessége nemcsak tanítás 
és nevelés az iskola falain belül, hanem 
minden irányban. Kötelességünk elő-
mozdítani a morált, munkát és köz-
biztonságot. Ahol és amint csak lehet, 
apasszuk a gyermek-kolclusok számát. 

(Kismarton.) Kelemen Gizella. 

Nemzeti érdekeink megóvása. 
A magyar nemzeti állam kiépítésének aka-

dályozói elsősorban hazánk nemzetiségei, a 
ruthénség, valamint a tótság és németség egy 
részének kivételével. Több mint ezer éves itt-
létünk alatt a nemzetiségeket elhalmoztuk 
javakkal, kiváltságokkal. Megosztottuk velük 
hazánkat s velünk egyenlő jogokat élveznek. 
A magyar haza nekik épen úgy édesanyjuk, 
mint nekünk. E haza megerősödésével és gya-
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rapodásával az ő jólétük, vagyonosodásuk épen 
úgy növekszik, mint a mienk. A magyar nem-
zet védőszárnyai alatt a nemzetiségek ezer év 
óta megtarthatták faji jellegüket, sajátságaikat 
és nyelvüket. Soha meg sem kíséreltük kivet-
kőztetni őket eredetiségükből. Mégis, a test-
véri szeretet, a ragaszkodás és a velünk való 
együttes működés helyett, különösen a romá-
nok, szerbek és horvátok részéről, gyakran 
•éreztük és sínylettük hálátlanságukat és az 
ellenünk való lázadásaik kegyetlenségeit. A 
nemzetiségeknek irántunk való érzülete a jelen-
ben sem változott, sőt a lefolyt képviselő-
választások alatt ismét erősen ellenünk fordult. 

A multak tanulságai kötelességünkké teszik, 
hogy tanulmányozzuk az okokat, amelyek a 
nemzetiségeket ellenünk keltik s tőlünk oly 
következetesen távol tartják és nem engedik, 
hogy érzésben és hazaszeretetben velünk egybe-
forrhassanak. 

Mióta a román nemzetiségi vidéken műkö-
döm, folytonosan figyelem e nemzetiség élet-
viszonyait s a nép érzületére ható erőket, 
befolyásokat. Tapasztalataim folytán azon követ-
keztetésre jutottam, hogy a román nép szel-
lemi fejlettségének alacsony foka elsősorban 
az oka annak, hogy gyakran oly ellenséges 
érzülettel viseltetett s viseltetik jelenleg is a 
magyar nemzeti állam iránt. A nép tudatlan-
ságát, szellemi fejletlenségét használják ki 
ugyanis a nemzetiségi agitátorok. A román 
tannyelvű iskolák nagy része elhelyezés, föl-
szerelés és tanítási eredmény tekintetében 
kritikán alul áll. A szellemi fejletlenséggel 
kapcsolatban áll a nép sanyarú anyagi hely-
zete is. Tudás és értelem hiányában nem ké-
pesek birtokaikat haszonnal értékesíteni, pedig 
az itteni vidék nagy része okos, értelmes és 
törekvő munkás-kezekben gyümölcsös kertekké 
volna változtatható. Ezt a népet művelni 
kell. Föl kell benne ébreszteni az értelmet, az 
akaraterőt, a szép, jó és hasznos iránti érzé-
ket és a hazaszeretetet. Ki kell vennünk e 
népet a jelenlegi önző, gondatlan, sőt ártal-
mas kezekből. Meg kell törnünk a népre oly 
kártékonyán ható, a magyar nemzeti érdeke-
ket pedig folyton veszélyeztető befolyást. Míg 
mi nem vesszük gondjaink alá az itteni román 
népet, addig sem magunkra, sem hazánkra 
nézve nem várhatunk tőle semmi jót. Hogy e 
népet műveltté, szorgalmas munkássá, érzésben 
és hazaszeretetben velünk egyekké tehessük, 
mindenekelőtt lássuk el e népet megfelelő isko-
lákkal. Az iskola az emberiség műveltségének 

o o 
bölcsője. Az itteni nemzetiségi iskolák túl-
nyomó része nem hasznára, hanem inkább 
ártalmára van e nemzetiség értelmi éi erkölcsi 
fejlődésének. Ezeket az ártalmas nemzetiségi 

iskolákat cseréljük ki elegendő állami iskolá-
val. A képzett és hivatásának magaslatán álló 
hazafias magyar tanítóság csakhamar kivenné 
e népet a jelenlegi ártalmas behatások alól, 
mint ahogy azt sok helyen, ahol állami iskola 
van, már is örömmel tapasztalhatjuk. Néhány 
évtized lefolyása után a hazafias és értelmes 
munka s befolyás bizonyára meghozná a kívánt 
eredményt. A hazafias szellemben nevelt és 
értelmes románság érzésben és hazaszeretetben 
a magyarsággal egybeforrhatna. Ezen egybe-
forrás eredményezheti csak a magyar nemzeti 
állam fokozatos kiépítését. 

Hogy mennyire szükség van állami iskolák-
nak minél nagyobb számban való fölállítására 
a nemzetiségi vidékeken, azt az alábbiak is 
eléggé megerősíthetik. 

Itteni működésem alatt mintegy 200 román 
tannyelvű felekezeti iskolát látogattam már 
meg. A meglátogatott iskolák 90°/o-a elhelye-
zés és fölszerelés tekintetében a törvényes 
követelménynek nem felel meg; sőt többnek, 
mint egészségi és rendőri szempontból veszé-
lyesnek, hatósági zár alá való vételét kellett 
sürgősen elrendeltetni. A tanítási eredmény 
3—4 iskola kivételével úgyszólván semmit 
sem ér. Még az okleveles román nem-
zetiségi tanítók is csak olvasni és keveset 
számolni tanítanak. Néhány tanít még valamit 
szajkó módra a földrajzból és a történelemből 
is. A történelemből különösen Trajánt tudják 
a tanulók folyékonyan elmondani. Földrajzban 
a helységneveket, folyókat, hegyeket kizárólag 
csak román elnevezés szerint tanítják, sőt még 
az iskolai naplókban is a helységneveket kizá-
rólag csak román elnevezés szerint jegyzik be. 

De hogyan tarthatnák meg a tanítók az 
1898. évi IY. t.-c. 5. §-ában foglaltakat, mikor 
az egyházi főhatóság maga is a román elneve-
zéseket használja a hivatalos iratokban. A 
magyar nyelv tanítása a román tannyelvű 
iskolákban hihetetlenül szánalmas. A megláto-
gatott. iskolák tanítóinak nagy része maga sem 
tud magyarul, egy része pedig csak töri vala-
hogy a magyar nyelvet. Magyarul jól beszélő 
tanítóval, különösen a gör. kel. felekezeti isko-
láknál, alig találkoztam néhánnyal. A magyar 
nyelvtanítás olvastatásból és az értelmetlen 
szajkóztatásból áll. A beszéd- és értelemgya-
korlatot, amelynek alapján lehet csak a magyar 
nyelvet sikeresen tanítani, nem alkalmazzák. 
Az okleveles tanítók között is találtam akár-
hányat, akinek halvány fogalma sem volt arról, 
mi az a beszéd- és értelemgyakorlat. Módszer, 
tanterv, úgyszólván ismeretlen fogalmak itt. 
Az olvastatás is még a régi sillabizáló rend-
szer szeriut taníttatik. Hazafias versek, énekek 
tanításáról szó sincsen. Ily munkával a népet 

1 0 * 
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erkölcsileg, szellemileg és anyagilag fejleszteni, 
művelni: képtelenség. 

A meglátogatott iskolák tanítóinak nagy 
része még mindig oklevélnélküli, úgynevezett 
tűrt tanító. Ezek között sok a minden képzett-
ség nélkül való egyszerű földmíves, akiknek 
fizetése évi 100—400 korona. Az okleveles 
tanítók fizetése sem haladja meg az évi 600 
koronát, amelyet sok helyen a nép nagymérvű 
szegénysége miatt még hatósági úton sem lehet 
hiánytalanul kijárultatni. Ötödéves korpótlékot 
a jogosultak közül sok nem is élvez. Szóval, a 
román felekezeti tanítóság nagy nyomorral 
küzd. Az egyházi főhatóságok vonakodnak az 
államsegély igénybevételével a nyomort enyhí-
teni. Ahol igénybe veszik is a segélyt, csak 
600 koronáig kérik a kiegészítést. A nyomor-
ral küzködő, megfelelő képzettséggel nem bíró 
és hivatása magaslatán nem álló, elcsüggedt 
tanítóságtól eredményes munkát csakugyan 
nem is várhatunk. 

A nemzetiségek javát célzó Berzeviczy-íé\e 
törvényjavaslat ellen az X járásban megindí-
tott bujtogatásnak magam is tanuja voltam s 
a tiltakozó gyűlést is végighallgattam. A 
kerületi gör. kel esperes maga állt a mozga-
lom élén. A tiltakozó gyűlést megelőző napo-
kon folyton a községeket járta, hogy minél 
több embert csődítsen össze, a kerület lelké-
szeit és tanítóit pedig egyenesen berendelte. 
A tiltakozó gyűlést is az esperes nyitotta meg. 
Megnyitó beszédében Trajánból indult ki. Traján 
vezette ide be a románokat. Ö foglalta el e 

|i földet, azért e hely az ő országok. A magyar 
kormány az új törvényjavaslattal nyelvüktől 
akarja megfosztani őket stb. 

Ilyen hangon tüzelte a jelenvoltakat a tör-
vényjavaslat s a magyarság ellen. A román 
felekezeti papság magyarellenes és a nép 
javával ellentétben álló befolyását csak a haza-
fias tanítósággal lehet ellensúlyoznunk. Öröm-
mel tapasztalhatjuk ezt az oly községekben, 
amelyekben állami iskola van s a tanító hiva-
tását méltón betölti. 

Itt az ideje már, hogy komolyan számot 
vessünk a helyzettel. Teljes erővel lépjünk a 
cselekvés terére. Az oly fényes eredménnyel 
megindított nemzeties népoktatást a nemzeti-
ségi vidékeken erélyesen hajtsuk végre. Ne 
engedjük befolyásolni magunkat a hatalmukat 
féltő egyházi köröktől. Miénk ez ország, miénk 
a hatalom. Éljünk jogainkkal s a reánk minden-
kor csak veszélyt hozó erőket semmisítsük 
meg. A hazafias magyar tanítóság meghódít-
hatja számunkra a nemzetiségeket. Fölébresztik 
bennük mindazon érzelmeket, amelyek most 
még csak szunnyadoznak s a jelenlegi ártalmas 
befolyás által el vannak nyomva. A hazára és 

a nemzetiségekre hasznot nem hozó s a törvé-
nyes követelményeknek meg nem felelő nem-
zetiségi iskolák helyébe állítsunk mindenütt 
állami iskolákat ; a képzetlen, elcsüggedt és 
hivatásuk magaslatán nem álló nemzetiségi 
tanítóságot pedig helyettesítsük képzett és 
hazafias szellemű magyar tanítósággal. Alkal-
mas intézkedésekkel, kedvezményekkel állandó-
sítsuk tanítóinkat, mert a gyakori személyvál-
tozás a munka sikerét gátolja, sőt veszélyezteti 
is. Ez úton haladva építhetjük ki biztosan a 
magyar államot, rakhatjuk le annak erős 
alapjait s védhetjük meg érdekeinket. 

(Déva.) Szabó Elemér. 

t 
Az Eszakamerikai Egyesült 

Államok tanügye. 
(Különös tekintettel a gyakorlati nevelésre.) 

Dr. Pabszt lipcsei igazgató érdekes előadást 
tartott a berlini képviselőház egyik termében, 
kiváló férfiakból álló társaság előtt, Észak-
amerika iskolaügyéről. A német sajtó nagy 
elismeréssel szói az előadásról, melyet bő ki-
vonatban közlünk, mert számot tarthat a 
magyar tanítók érdeklődésére is. 

Egy nép nevelésügyében — így kezdi dr. 
Pabszt előadását — visszatükröződnek annak 
sajátosságai is. Csak úgy ítélhetjük meg tehát 
valamely nép nevelésügyét s azokat a külső for-
mákat, melyekben annak iskolai berendezései és 
művelődési intézményei nyilvánulnak, ha előbb 
tisztába jövünk az illető nép nemzeti és kultú-
rális sajátosságaival. Ez különösen arra a nagy 
országra és népre nézve áll, amelyről itt szó 
van. Sokat olvastunk Amerikáról és az ameri-
kaiakról s van bizonyos ítéletünk az országról 
és a népről, de az európai ember, aki legelő-
ször lép amerikai földre, bizonyos tekintetben 
elfogult s talán ítélete is befolyásoltatik bizo-
nyos irányokban attól, amit megfigyel. 

Elsősorban nagy benyomást tesz rá a közle-
kedés bősége és sokfélesége, a technikának s 
az ettől függő tényezőknek hatalmas fejlődése. 
Joggal állították, hogy az embernek egyszer 
be kell hajóznia a new-yorki kikötőbe s látnia 
azokat az „égbenyúló felhőkaparókaf, amint 
kevés ízléssel a 32 emeletes árúházakat nevez-
ték, hogy helyes fogalmat nyerjünk arról, mit 
jelent tulajdonképen az amerikai üzleti szellem 
s az amerikai forgalom. 

Amerika annak idején Európa gazdasági és 
közlekedési formáit átvette, de önállóan tovább 
fejlesztette és sok tekintetben már régen oly 
fokra emelte, amely messze túlszárnyalja azt, 
amit Európában hasonló vagy rokon berendezé-
sek tekintetében fölmutathatunk. 
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Ennek a hatalmas, csodálatra méltó fejlő-
désnek, különösen ami a technikai berendezé-
seket illeti, föltétele az, hogy az egész nép 
bizonyos értelemben át van hatva bizonyos 
technikai szellemtől. Kérdés, hogy jogosítva 
vagyunk-e Amerikát magasabb műveltségi fokra 
helyezni. Hiszen itt csak lényegesen bizonyos 
külső formákról van szó, melyekben a kultúra 
vagy a kultúrának egy része nyilvánul. 

Dr. Lamprecht lipcsei egyetemi tanár, aki 
a mult nyáron tanulmányútat tett Amerikában, 
utazása végén New-Yorkban nyilatkozott erről. 
Azt mondja : Amerikának nincs magasabb 
kultúrája, sőt oly magas kultúrája sincs, mint 
Európának; de van magasabb civilizációja s a 
civilizáció alatt érti a technikai és a közle-
kedésre szolgáló intézmények összegét, melyek 
különféle formákban a gőz, a villamosság, a 
munkamegosztás alkalmazásának, bizonyos érte-
lemben a kultúrának szolgálnak ; értein itt a 
házban való berendezéseket, melyek a kényel-
met előmozdítják s arra szolgálnak, hogy az 
életet kellemesebbé tegyék: a központi fűtést, 
a villamos világítást, a víz s a természeti erők 
kihasználását egyik vagy másik irányban. Ezek-
nek az intézményeknek összegét foglalja össze 
dr. Lamprecht a civilizáció neve alatt s meg-
figyelései alapján igen magas civilizációt tulaj-
donít Amerikának. Az előadó fölfogása szerint 
ennek nagy befolyása van az ország oktatás-
és nevelésügyére, mert ha bizonyos nevelésügyi 
berendezéseket megfigyelünk, azt a benyomást 
nyerjük, mintha Amerika egy egész technikus-
népet akarna nevelni s mintha a technikának 
ott az ember becsének, értékének meghatáro-
zásában egészen más szerepe volna, mint nálunk, 
s mintha ennek a jelentőségét a jövő generáció 
nevelésében is figyelembe vennék. 

Hogy a viszonyokat megérthessük és meg-
ítélhessük, meg kell ismerkednünk az amerikai 
nép jel lem néhány alapvonásával. 

Az amerikai születésénél fogva gyors, erélyes, 
rettenthetetlen és minden körülmények között 
segíteni tud magán, úgy, hogy a gyakorlati 
•életben a tudományos ismeretek csekély mérté-
kével többet ér el, mint az európai ember, aki-
nek sokkal gazdagabb iskolai tudása van, de 
ama tulajdonságok nem oly mértékben sajátjai. 
Ezek a tulajdonságok döntők voltak akkor, 
mikor az országot meg kellett alapítani. Az 
amerikai nép ezekbe belenevelődött s a jövőben 
is sajátjai lesznek. 

1876-ban volt a filadelfiai világkiállítás.. Itt 
az amerikaiak a tanügy terén meglepő dolgo-
kat láttak. Már 1877-ben megnyílt az Egyesült 
Államok első technikai főiskolája Bostonban. 

Ettől az időtől fogva gyorsan fejlődött felül-
ről lefelé a technikai tanügy. Már két évvel 

később St-Louisban állítottak ipari középiskolát. 
Az amerikaiak ezt Manual Training - High -
School-nak nevezik, szabad fordításban kézi-
munka-főiskola, de a valóságban nem a főiskolai 
fogalomnak felel meg az iskola. 

Az amerikai tanügy fokozatos, megszakítás-
nélküli fejlődést mutat a legalsóbb (az óvodai) 
foktól egész a legfölsőbb fokig : az egyetemig, 
a következő tagozatokban : A 4—6. életév a 
kisdedóvást foglalja magában, mely nagyobb-
részt nyilvános, állami vagy városi szervezetű. 
Azért a magánkezdeményezésnek is tere nyílik, 
mely Amerikában többet létesít, mint bárhol. 
Az 1901 —1902. évben az iskolaügy részére 
juttatott magánadakozások az Egyesült Államok-
ban 360 millió koronára rúgtak. Tehát a mi 
fogalmaink szerint rendkívüli összeg magán-
adakozásból jutott egy év alatt az amerikai 
tanügynek, melyből a kisdednevelés ügye is 
részesült. 

Az óvodához kapcsolódik a népiskola, mely 
minden gyermek számára nyitva áll, a köz-
társasági elnök fiától kezdve a közönséges 
munkás fiáig s melyet mindegyik látogat is. 
A népiskolai fok a gyermek 14-ik életévéig 
tart. Massachusets államban az elemi iskolai 
tanítás csak a 15. évvel ér véget. Más álla-
mokban a népiskolai kötelezettség 7 év. Ame-
rikában az egyes államok ugyanis nagyon külön-
böznek egymástól. A népiskolai fokozat két 
részre oszlik: az első 4 iskolaévi időszakra és 
egy másikra, a nyelvi időszakra (Grammar-
School), mely után a High-School (főiskola) 
következik, inkább a mi középiskolánknak meg-
felelőleg; itt a tanítás 3—4 évig tart. Ezeket 
az iskolákat rendesen fiúk és leányok közösen 
látogatják. Nagyobbrészt együttes oktatásban 
részesülnek ez iskolákban fiúk és leányok, nem-
csak egyes államokban, hanem általánosan az 
Egyesült Államok egész területén, úgy, hogy 
az úgynevezett főiskolában (High-School) több 
fiatal leányt találni, mint fiút. A fiúk ugyanis 
előbb lépnek a gyakorlati életbe, míg a leá-
nyok tovább tanulnak. Ez összefügg az ame-
rikai nő egész sajátságával. 

A High-School-okhoz kapcsolódnak a Col-
lege-ek és az egyetemek. Amabban az egye-
temi évekre készülnek s annyiban összefüggés-
ben állnak az egyetemekkel,amennyiben majdnem 
mindenütt és kivétel nélkül egyenesen ezek 
mellett állíttatnak föl. Itt az a sajátlagosság 
ötlik szemünkbe, hogy a legjobb, a leggazda-
gabban fölszerelt iskolákban a tanuló az egész 
útat, az óvodától az egyetemig, ugyanazon 
intézetben végigjárhatja, nem ugyanazon épü-
letben, de az épületek nagy tömegében, melyek 
gyakran egész kis várost alkotnak. Az a gyer-
mek, aki életének 4. évében ez épületcsoport 
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egyik oldalán az óvodába lép, e különféle isko-
lákon keresztül, a népiskolán, a főiskolán, a Col-
lege-en, az egyetemen keresztül, egyetemi vizsgá-
latainak kiállása után, mint valamely szakmára 
képesített ifjú, az épületcsoport másik oldalán 
távozbatik. Több ilyen iskolai szervezetet is-
mertem ínég. 

Az általam említett kézmű- (technikai) fő-
iskolák nem szorosabb értelemben vett ipari, 
technikai iskolák, hanem általában nevelő isko-
lák és tanulóik később nyelvek tanulmányo-
zására, jogi tudományokra vagy más szakma 
tanulmányozására is adhatják magukat. De több 
mint a fele a praktikus életre, technikai hiva-
tásokra szánja magát. 

Meg kell említenem azt is, hogy más oldal-
ról is nagy volt az előmozdítója annak a meg-
lepő fejlődésnek és mindannak, amit a „ Manual 
training" alatt értenek, ami különben nem 
egyéb, mint amit mi e szavakkal : „kézügyesség 
és munkatanítás" jelölünk. 

Ezt a másik ösztönző forrást tisztán peda-
gógiai téren kell keresnünk. 

Talán nincs ország, melyben manapság a 
pedagógia segédtudományát : a lélektant úgy 
ápolnák, mint Amerikában. Sok itt a lélektani 
laboratórium és sok a pszichológiai tanár. Csak 
Amerikában lehetséges, hogy egy orvos, mi-
után praxisát föladta, egészen a tudományok-
nak él, és pedig a pszichológiának. Kutatásaihoz 
gazdag anyag áll rendelkezésére. A mi viszo-
nyaink között hiába keresnénk olyan embert, 
aki egészen és kizárólag tudományos törek-
véseinek élhetne. 

A lélektani kutatások arra az eredményre 
vezettek, hogy: az agy és a tisztán szellemi 
funkciók kiművelése az érzékek, különösen a 
szem, a tapintás érzékének s a kéznek kiműve-
lése nélkül lehetetlen. Tudományosan megokolt 
tény az, hogy mindaz, amit tisztán a szellemi 
fejlődés processzusának szoktunk tekinteni, a 
szem és a kéz segélyével, hozzájárulásával megy 
végbe, a gyermeki fejlődés legalsóbb fokától 
kezdve. Nem vagyunk tudatában annak, mily 
nagy a benyomások és ítéletek összege, melye-
ket már a csecsemőkorban levő gyermek is 
magába fölvesz és szellemileg földolgoz, melyek 
egészen külsőleg jutnak hozzá, kevésbé a szem-
mel, mint inkább kezével. Tudjuk, hogy tér-
beli szemléleteink mind a tapintás által kép-
ződnek és minden gyermeknél megfigyelhetjük, 
hogy eleintén területet és testet meg sem tud 
különböztetni, hanem iljf megkülönböztetéshez 
mindig csak tapintás által jut. 

Nem lehet kétség aziránt, hogy a gyermek-
korunk óta gyakorolt kéz és szem sokban járul 
szellemünk fejlődéséhez s nyugodtan mondhat-
juk, hogy a szellemi -fejlődés egészen másforma 

lett volna, ha a kéz és szem tisztán mechanikai 
tevékenysége hozzá nem járul. 

Ezt a gondolatot akarja most az amerikai 
pszichológia a pedagógiai gyakorlatba át-
ültetni, midőn azt mondja: „Azok a formák 
és szerves alkotások, melyeket eddig általában 
az iskoláknak adtunk, részben hamisak." Ter-
mészetszerűen csak egy helyes módja van a 
tanulásnak : az, amelyet a gyermek saját tevé-
kenységével gyakorol, midőn a legegyszerűbb 
eljárásokat és folyamatokat maga végzi. Ha 
elképzeljük például, miképen játszódott le egész-
ben és nagyjában az emberiség kultúrhaladása 
a legegyszerűbb folyamattól a legbonyolultabbig ;. 
ha elgondoljuk, hogy az ősember két fadarab-
nak egymáshoz való dörzsölése által meleget 
és tüzet támasztott s a mérnök miképen számol 
és rendelkezik a gőz és az elektromosság 
feszültségével: föl kell ismernünk, hogy ez hatal-
mas különbség, amelyet az ember hosszú kultúr-
fejlődésében megfutott, mire nézve nekünk a 
számítás minden mértéke hiányzik, melyet 
azonban az egyesnek most röviden összenyomott 
formákban meg kell futnia. Minden gyermeknek 
meg kell adni a lehetőséget, amennyire ez 
megtehető, hogy saját tevékenységével a leg-
egyszerűbb anyagoktól és formáktól kezdve 
előre haladjon s magát képezze azokon a dol-
gokon és folyamatokon, amelyeket véghezvisz. 

Nevezetesen egy amerikai pszichológus : Devey 
chicagói tanár az, aki ezt a gondolatot minden 
irányban földolgozta s ezt most egy új for-
májú iskola praxisába, egy valódi munka-
iskolába akarja átvinni és ott keresztülvinni. 
Az iskola, melynek élén áll, a school of edu-
cation (nevelő-iskola), mely egy részét képezi 
a csikágói Rockefeller-egyetemnek. 

Devey terjedelmes cikksorozatban rakta le 
eszméit, melyek „Iskola és társadalom" cím 
alatt jelentek meg. Kifejti ezekben, hogy az 
iskolának, ha helyes viszonyban akar lenni a 
társadalommal, a munka-iskola szervezetével 
kell bírnia. A dolog olyannyira érdekes, hogy 
minden tanférfiú, ki betekintést nyer ebbe az 
iskolába, a legnagyobb mértékben lebilincselve-
érzi magát azon mód által, mellyel a gyerme-
kek minden fogalmat a szó teljes értelmében 
saját munkájuk révén nyernek s hogy eméllett 
oly tevékenységek, melyekről föl sem tételeztük 
volna, hogy iskolaszerüleg gyakorolhatók, mint 
a fonás, szövés, agyagedények formálása, ezek-
nek befestése mindenféle színekkel, ott tényleg: 
osztályonkénti oktatásban, a legkülönfélébb fejlő-
dési fokokon kezeltetnek, úgy, hogy a gyerme-
keknek például rendszeresen kell földolgozniok 
a pamutot és gyapjút, míg végül a modern 
ipar formáinak megértésére vezetik. Hogy csak 
egyet említsek, a legkisebbek természettani 
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oktatása avval kezdődik, hogy a főzés legegy-
szerűbb folyamatát végig észlelik, midőn egy 
edényben vizet kell forralniok. Ez már nagyon 
korán kezdődik. A megfigyelések egész sorát 
kell megtenniök, melyek egy meghatározott 
rendszerbe foglalhatók s amelyek alkalmasab-
bak arra, hogy egy gyermeket bizonyos korban 
a természettan legegyszerűbb fogalmaival meg-
ismertessenek, mint valami nagy készülék, egy 
igen jó tankönyv s még oly szép kísérlet is, 
melyet a tanító tanulóinak osztályonként be-
mutat. 

A nevelő-iskolákban egyelőre csak kísérletek-
ről van szó s amint tudom, az Egyesült Álla-
mokban még csak kevés ilyen kísérleti iskola 
van, de érdekes, hogy egyáltalán föntiállanak 
s hogy eredményeik oly meglepően kedvezők. 
Ilyen iskola a new-yorki Columbia-egyetemmel 
egybekapcsolt gyakorló-iskola is. 

De mi köze van mindennek a gyakorlati 
technikai tanításhoz ? Az összefüggés abban 
található, hogy a lélektani tanulmányok és a 
munka elvének következetes keresztülvitele az 
óvodai foktól kezdve a népiskolai fokon keresz-
tül a középiskolai fokig arra vezetett, hogy 
az egész szellemi képzés és nevelés lényeges 
tényezője gyanánt becsüljék és méltassák a 
technikait. 

Az amerikai tanférfiak elvül tűzték ki, hogy 
azt, amit a mai élet a gyermeknek többé nem 
nyújt, az iskola által egészítse ki s így nem 
csodálhatjuk, ha a legkisebbeket is oly módon 
tanítják, hogy saját tevékenységükön tanul-
janak. így tehát a népiskolai fokon és a közép-
iskolai fokon is a technikai elem, mint a neve-
lésnek fontos és lényeges tényezője, hasonló 
megbecsülésben részesül. Az amerikai ember az 
iskolára vonatkozólag mindig ezt kérdezi: „Hol 
vannak a gyakorlati tanításra szolgáló intéz-
kedések?" A leányok háztartási oktatásátérti, 
melyet tudományos szakként kezelnek. A vegy-
tan a konyhavegytannal kezdődik; a legegy-
szerűbb konyha vegyészeti kísérletnek, amit a 
leány maga végez, nagyobb értéke van, mint 
bármely szépen sikerült, komplikált kísérletnek, 
mit a tanító mutat. Faraday híres természet-
tudós azt mondta magáról: „Nem értettem 
meg a legegyszerűbb kísérletet sem, ha magam 
nem végezhettem." 

Az amerikai előtt nem teljes iskola az, 
amelyben a kézügyesség tanítására nincsenek 
meg a megfelelő berendezések. New-York, Bos-
ton, St-Louis, Chicago iskoláiban bámulatot 
keltenek a gazdag fölszerelésű műhelyek; ugyanez 
áll a kisebb városokról is. 

Nagyszerűen van berendezve a filadelfiai 
Drexel-intézet is, mely Drexel gazdag kereskedő 
alapítványából létesült. 

Érdekes az, hogy az amerikai az együttes 
oktatás rendszere mellett számos, nálunk még 
létező balítélettől megszabadult. Pl. a főzés 
tanításában a fiúk is részesülnek. Ezt több 
iskolában láttam s az egyik tanítónő biztosított, 
hogy a fiúk ezt a munkát épp oly jól végzik, 
mint a leányok. Viszont sok leány a műhelyek-
ben a gyalupad mellett ül és dolgozik. 15—17, 
egész 20 éves leányok a legnagyobb buzgalom-
mal munkálkodnak ott és munkájukban semmi-
vel sem állanak a fiúk mögött. Egy kissé 
idegenszerűnek tűnik föl, mikor egy vegyes 
osztályba lépünk s a tanítónőt gyaluval a kezé-
ben látjuk. De ez az idegenszerűség csakhamar 
eltűnik s úgy találtam, hogy ez az oktatás 
semmivel sem maradt mögötte egy jó férfi-
tanító oktatásának. 

Az előadó meglátogatta Bostonban a Dwhigt-
iskolát is. Itt az a rendszer uralkodik, hogy 
egy bizonyos korig fiúk és leányok együttes 
oktatást nyernek s azután szétválasztják őket 
s a fiúkat és leányokat külön iskolákba oszt-
ják be. Itt a legfölsőbb osztályban egy svéd 
származású tanítónő működik, ki 25 fiút egész 
a 15. évig famunkában tanít. Meglepő volt 
látni, hogy az igénytelen külsejű tanítónő mi-
képen fegyelmezett oly fiúkat, kik már nagyobb-
részt a kamasz-években voltak s mily buzga-
lommal dolgoztak ezek. 

Szól azután a déli államokról, a néger- és 
indián-iskolákról, ide azonban nem követjük 
őt, sem pedig a st-louisi kiállításba, amelyről 
szintén érdekes dolgokat mond. Ebből a rész-
ből azonban egyet kiemelünk. A kiállítás nagy 
pavillonja körül szép képek egész sorozatában 
volt bemutatva a pedagógia története. Transz-
parens-képek voltak ezek, színes üvegfestés, 
művészi kivitelben s folyton megvilágítva. Kép-
viselve volt itt minden nevezetesebb mozzanat 
a legrégibb kor nevelésétől fogva. A görögök 
nevelése fizikai és művészeti oldaláról : művé-
szet, zene, bölcsészet. A középkor iskolái, a 
filantrópok iskolái, Pestalozzi, Frőbel gyermek-
sereg körében, kit Amerikában annyira becsülnek. 
Az utolsó kép : a huszadik század nevelése. 
S mit ábrázolt ez a nevelési kép? Nem osz-
tályt, hanem iskolamühelyt, gyalupadot, mely 
mellett néhány fiú dolgozott, asztalt, mely 
mellett leányok a főzéssel voltak elfoglalva, egy 
másik asztal, mely körül a leányok kézimun-
kákkal foglalatoskodtak. Alatta a jellemző 
szavak: a 20. század nevelése — a szem és 
kéz kiképzése szükségességének megismerése, 
ami épp oly fontos, mint a szellem kiművelése. 

(Budapest.) U. M. 

«Dt^O*  
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Az „Egyszeregy". 
(Hozzászólás.) 

Az ilyen eím alatt közölt cikk írója azt 
állítja, hogy a „bevágott" „egyszeregy" nem 
lesz maradandó s nem győzi meg minden gyer-
mek a bevágást. Ezen állításra utóbb vissza-
térve, most azt kérdem: hát a cikkíró a még 
csak félrendszerében is sokra szaporodott 
„sarktételeit" nem vágatja be? Ha bevágatja, 
úgy az „egyszeregy bonctanát" illetőleg talán 
érnek valamit, de már az „egyszeregy" sikeres 
tanítása szempontjából bevágva sem érnek azok 
semmit. 

Első sarktétel: Ha páros számmal szorzunk, 
a szorzat mindig páros szám. Ez így igaz. De 
hogyan szorozzon a gyermek páros számmal, 
ha még nem tudja a szorzótáblát ? Nem azt 
kell ugyanis tudnia a gyermeknek, hogy 2 X 9 
mennyi nem lehet, hanem azt : hogy mennyi 
valósággal. Ha csak annyit tud, hogy 2 X 9 
szorzatának páros számnak kell lenni, akkor 
még nagy erdőben tévelyeg, mert a 100-ig 
létező 50 db páros szám közül 49-et utána 
írhat vagy mondhat s esetleg még ekkor sem 
találja el a valót. Holott észszerű és egyszerű 
gondolkozás mellett hamarosan kiszámítja : 
2 X 9 = 9 + 9 = 18. 

Második sarktétel •' Páratlan szám szorozva 
páratlan számmal, mindig páratlan számot 
ad szorzatul. It t szemrehányást tesz a cikk írója, 
hogy van akárhány tanító, aki erre a nagyon 
fontos sarktételre még csak nem is figyelmez-
tette a tanulókat. Én nem tartom ezt a hanyag-
ságot oly nagy bűnnek, csak egyébként tudják 
a tanulók, de jól, az „egyszeregyet" ; mert 
hiszen a cikk írója sem mondja meg — csak 
igéri — miképen hasznosítja e fontos „sark-
tételeket" az egyszeregy betanításánál. Csak 
annyit sejtet velünk, hogy az ő nebulója a 
„sarktételek" segítségével nagyon jól tudja, 
hogy 4 X 6 nem lehet 23 vagy 27 stb., mert 
páros számnak kell lenni ; s a 7 X 9 nem 
lehet 62 vagy 64 stb., mert páratlan számnak 
kell lenni, de hogy mennyinek kell lenni, azt 
nem tudja. De hogyan is tudná, ha nem tanulta 
be a szorzótáblát s nem véste, vágta be emlé-
kezete táblájára kitörülhetetlenül : 4 X 6 = 24 ; 
7 X 9 = 63 f 

Harmadik sarktétel: Szabályszerűség van a 
páros számok szorzatai egyeseinek egymásután 
való következésében. Ez a sarktétel Sch. sze-
rint roppant fontos, mert egyszerűen leírjuk a 
táblára az „egyszeregynek" páros számmal való 
szorzatait s figyelmeztetjük a gyermeket a 
szorzatok egyeseinél mutatkozó ritmikusságra 
és szabályszerűségre, pl. a 6 szorzatainak egye-
seinél : 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0. Ha a gyer-

mek ezt látja, megbámulja (mint a kis borjú 
az új kaput), csodálkozik rajta „s ezen rop-
pant csodálkozása közben jobban bevésődnek 
a számok az emlékezetébe, mint a lelketlen 
magolással". Én meg azon csodálkozom: hogyan 
lehet ilyent komolyan állítani? 

Negyedik sarktétel: A páratlan számok szor-
zatai egyesében megvan mind a 9 szám. (Csak 
az a kujon 5 nein adja be a derekát, az 5-re, 
vagy 0-ra szorzódik !) É sarktétel alapján végig-
gyönyörködteti (?) csemetéit a 3, 7 és 9 szor-
zatain. A 3 és 7 szorzatainál is már figyelemre-
méltó tünetek észlelhetők, de különösen a 9-nek 
szorzatai azok, melyek megkapóan mutatósak, 
mint az árpakalász szabályos szemei és miként 
a diófalevél szép erecskéi. Míg az egyesek 
fölülről lefelé mindig egy számmal fogynak 
(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), addig a tízesek, 
alulról fölfelé, mindig egy számmal növekednek. 
Amely nebuló még ebben sem tud gyönyör-
ködni, abban hát nincsen, de semmi költői véna. 

Ezután még vígabb tünemény következik, 
nevezetesen, hogy a 9 szorzatainak számjegy-
összege mindig 9. E tünemény ám legyen víg, 
ha a cikk írójának úgy tetszik, de a szorzó-
tábla betanítását illetőleg e víg tüneménynek 
igen csekély gyakorlati értéke van. De most 
jön a java ! Ugyanis a 9 szorzata mindig egy 
tízessel kevesebb lesz, mint ahány számot ér a 
szorzó. Ezen sarktételnek, az előbbinek segít-
ségével, van némi gyakorlati értéke, de csak 
az egy 9-es szám szorzatainak megállapításánál. 
A többi számnál már nem alkalmazható, tehát 
nem általános. Ha szorzótábla kiszámításáról, 
összeállításáról van szó, akkor fölösleges egy 
számnak : a 9-nek kedvéért, kuriozitásból, 
ilyen különleges szabályhoz folyamodni ; sokkal 
helyesebb a régi, egyszerű, természetes s — 
ami fő — általános szabálynál megmaradni 
s azt alkalmazni, t. i. 3 X 9 = (9 - f 9 + 9) = 27. 
De most nem az „egyszeregy" kiszámításáról 
beszélünk, hanem arról : miként tehetnők a 
gyermeknek legmaradandóbban sajátjává az 
„egyszeregyet", hogy annak birtokában, szor-
zásra vagy osztásra tartozó föladatokat fönn-
akadás nélkül minél gyorsabban oldhasson meg. 
E tekintetben már Sch. kartárs új rendszere 
épen semmi előnnyel, nyereséggel nem bíztat, 
sőt hátránya a régivel szemben nagyon is 
szembetűnő. 

Ha Sch. J. ilyen nyalánksággal, édességgel 
traktálja csemetéit, úgy azoknak helyzete épen 
nem irigylendő, inkább szánandó, mert ha ezek 
is édességek, milyen lehet akkor a keserű ? 

Szolgál cikkíró keserű labdacsokkal is ! Hogy 
ezeket beadhassa, arra van csak szüksége : 1., 
hogy a gyermekek a III. osztálytól kezdve 
ismerjék a tízes számok fele részét 100-ig; 
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2-szor kell, hogy a gyermekek 2-vel és 3-mal 
hiba nélkül tudjanak szorozni. (Tehát a 2 X 1-
és 3 X 1-et mégis csak kell, hogy „bevágja" 
a gyermek !) 

E két föltétel ha megvan: Sch úr észre ala-
pított „egyszeregye" így készül: 

Ezen kérdésre: „mennyi 6 X 8 ? " így felel 
a gyermek a legrövidebben: „8-nak a tízsze-
rese 80, ennek a fele 40, az 5 X 8 és még 
1 X 8 = 8, tehát 6 X 8 = 48." Eme feleletből 
az tűnik ki, hogy Sch. úr felelő tanulójának 
•ördöge van, mert noha még csak a 2 X 1-et 
és 3 X 1-et tanulta be, mégis már 10-zel szo-
rozni, sőt 5-tel osztani is tud ; és e felelet azt 
a hitet kelti, hogy Sch. urat az a cél vezeti, 
hogy az „egyszeregy" kiszámítása minél hossza-
sabb és bonyolultabb legyen. E praktikus célt 
tartva szem előtt, így fejthetné meg a szóban 
forgó nagy nehéz problémát: „Mennyi 6 X 8 ? " 
Felelet: „8-nak ezerszerese 8000, ennek a 
10-edrésze 800, ennek a 10-edrésze 80, ennek 
a fele 40, ez meg épen 5 X 8 , de még ehhez 
kell 1 X 8 = 8, a 40 + 8 = 48, tehát nagyon 
természetes: 6 X 8 = 48". 

De ha a 6-tal való szorzásnál fölállított sza-
bályt helyesnek elfogadnék is, nem sokra men-
nénk azzal, mert a többi számokra nézve az sem 
általános, mert pl. a 4-gyel már úgy szorzunk, 
hogy a szorzandó szám tízszeresének a felét 
vesszük és az összegből a szorzandót egyszer 
kivonjuk, míg ellenben a 6-nál hozzáadtuk. 

A 7 és 8-cal való szorzás sarktétele képé-
ben beadandó labdacs még amazoknál is kese-
rűbb, sőt valóságos méreg, pl. mennyi 8 X 7 ? 
Felelet: 7-nek a tízszerese 70, ennek a fele 
35, és még 3 X 7 = 21, 35 + 21 = 56, tehát 
8 X 7 = 56. 

Hogy ezen eljárással1 a II. osztályban az 
„egyszeregyet" sikerrel lehessen tanítani, azt 
én kötve hiszem. Azt azonban megengedem, 
hogy az iparostanoncok, kik már más úton jól 
betanulták az „egyszeregyet" és egyébként is 
gyakorlott számolók, még ezen új rendszerrel 
is megbirkózhatnak. 

De Sch. úr nem is óhajtja a II. osztály-
ban még megkezdeni sem ez új módszerrel való 
„egyszeregy"-tanítást, talán az ártatlan csöpp-
ségek iránt való kíméletből? Azonban a III. 
osztállyal szemben már nem ismer kíméletet, 
itt már alkalmazza új rendszerét egész éven 
át s mivel itt célt nem ér: folytatja a IV. 
osztályban is, és mint ő maga mondja: „itt 
már tisztultabb lészen a helyzet". E vallomás 
szerint tehát a IV-ik osztályban sem lesznek 
a gyermekek egészen tisztában az „egyszer-
eggyel", vagyis, nem tudják azt jól. Ez pedig 
nagyon silány eredmény s még ennek tartós-
ságában is erősen kételkedünk. 

A silány eredmény pedig — köztünk marad-
jon a szó — nem az új rendszer helyessége 
mellett bizonyít. 

Most visszatérek a „bevágott" egyszeregyre. 
Sch. úr szerint az ilyen bevágott tudás keveset 
ér s nem is maradandó. Pedig ő maga is úgy 
vágta be, annak idején az „egyszeregyet" s 
nem maradt-e meg azóta emlékezetében? A 
8—9-éves gyermek emlékezetében is megmarad 
az, egész életében, ha jól „bevágja". 

Igazam bizonyítása végett röviden még ide-
jegyzem az „egyszeregy" betanításának leg-
egyszerűbb és észszerűbb módját, melyet a 
legtöbb kartárssal együtt én is követni szoktam. 

Kezdem a tanítást a II. osztályban, midőn 
már az összeadást táblán is jól tudják. Először 
a 2 X 1-et állítják össze, összeadás útján szem-
lélet alapján, könnyen s mégis biztosan ; mikor 
a 2 X 10 is kész, mind egyenként leolvassák 
a tábláról, majd füzetkéikbe beírják; csendes 
foglalkozásul és házi feladványul kapják és 
másnap egyenként felmondják. (Karban „egy-
szeregyet" én sohasem mondattam s 6 osztályú 
tanteremben nem is lehetséges, de egy osztálynál 
sem lehet előnyös.) Így állítjuk össze s így 
tanuljuk be a többi számok szorzatait is. 
Mikor a 10X 1-gyel is végeztünk, ismét a 2X l-re 
térünk vissza; de most már nemcsak fölfelé, 
hanem lefelé is „bevágjuk". Egynéhányszor — 
a gyengébbek vagy hanyagabbak kedvéért — 
végigmegyünk így a szorzótáblán. 

Mikor ez már minden gyermeknél folyé-
konyan megy, elővesszük az „egyszeregy" 
másik változatát, t. i. : 1 X 2 = 2 ; 2 X 2 = 4 ; 
3 X 2 = 6; 4 X 2 = 8 stb. Ezzel is úgy járunk 
el, mint amazzal, t. i. előbb csak fölfelé mondva 
megyünk végig az 1 X 10-ig, majd újra kezdve, 
föl- és visszafelé is betanuljuk. Ha így föl- és 
vissza — gyorsan mondva — jól tudják a 
gyermekek a szorzótáblát, következik az össze-
vissza való kérdezgetés és a gyakorlati alkal-
mazás. 

En 27-éves tanítói pályám alatt mindig a 
leírt eljárást követtem a szorzótábla betanítá-
sánál és mindig jó eredménynek örvendhettem, 
amennyiben jó számoló-készséggel bíró növendé-
keket bocsátottam ki kezem alól. Most is el 
merem mondani, hogy 6 osztályú iskolámban, 
95 létszám mellett, a III. osztálytól kezdve 
nem találna Sch: úr egy gyermeket, akit az 
„egyszeregyben" megakaszthatna. Bármily gyor-
san tegyem is a kérdéseket, mindig azonnal 
kapom a helyes feleletet, és pedig magát a 
szorzatot 

A jó eredmény — úgy hiszem — a régi 
módszer helyessége mellett bizonyít. Tehát nem 
mindig rossz, ami régi s nem mindig jó, ami új ! 

(üriszentpéter.) Tóth Ferenc. 

é s T a n s 

j y c r t y á t i f f y - k c 
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A nagy szikesen. 
(Részlet Makói Mahay Béla „Verőfényben" c. termé-

szeti és vadászati képeiből.) 
Lágy fuvalom kél a szikes pusztaságon. Ott, 

hol a kiaszott parlag aranysárga széle csak 
az imént még a mosolygó ég azúrkékjével 
csókolódzott, kies liget övezte, gémeskútas 
fehér tanya képét tükrözi vissza egy ezüstösen 
reszkető tó vize. Hallani véli a barátságos kis 
tanya tündér-szüzének csábosán csengő hang-
ját : „Ember, légy üdvözölve, rád várok". 
Az ember megmozdul ; a csábos kép meg-
ragadja s karjait kiterjesztve, vágyakozással 
önkéntelenül is előre lép: „Jövök". 

De a játszi szellő ezer huncut koboldja egy 
szempillantás alatt szertefújja a levegővel fes-
tett csalóka délibábot. No, te hatalmas Én, 
úgy-e, most már a pusztában is hamar meg-
találtad ismét „az ember"-t? Az embert, aki 
mindenütt, a pusztában is csalódik. 

De az elmosódott délibáb gémeskútja még 
azután is ott motoszkált a fejemben. A tik-
kasztó hőségben izzó szikesen hatalmasan meg-
szomjaztam. A gégém olyan, mintha tüzes 
levegőt nyeltem volna, szájam széle pedig ki-
cserepesedett. Bizony jó lesz az elbizakodott, 
hatalmas „ ember "-nek egy ital vizecske után 
nézni. 

Ott túlnan, jó kis félórányira ide, ahol állok, 
szokott a gémeskút körül delelni a nyáj ; tart-
sunk arrafelé. Nekivágok hát a „nagy szi-
kes "-nek. 

Bizony, ez nem a paradicsom kertje. Ezer 
drótostót se tudná összedrótozni, úgy össze-
vissza repedezett a szárazságban. Meglátszik, 
hogy egy csöpp eső sem esett. Olyan repedé-
sek tátongnak keresztül-kasul, hogy a lábam 
is majd beléjük szorul. Árva szöcskék ütögetik 
ki fejüket, de bizony csak jobb az árnyékba, 
a repedés hüsébe húzódni, minthogy a nap 
lepörkölje tapogató, kackiás bajuszukat. Pázsit-
ról az egész „nagy szikes "-en szó sincs. Aminek 
rendes körülmények között fűnek kellene lenne, 
most csak aszott, kiégett avar, amelyet nagy 
foltokban fehéren tarkáz a kiverődő sziksó. 
Olyan száraz minden, hogy szinte porzik lábam 
nyomában. Előttem pedig boszorkányszél tán-
col s porforgatagában a mezőről idekergetett 
száraz tengerilevelek űzik, hajtják egymást. 

Kezdek ismerkedni a puszta szellemeivel. 

A délibáb tündére után a puszta boszorkánya. 
Nincs szerencsém náluk. Az megcsalt, emez 
pedig szemem-szájam egyszerre úgy telehordta 
a forgószél porával, hogy hátra kell fordulnom, 
hogy lélegzethez jussak. Szinte kanalazni lehetne 
a fölkavart meleg porban. A hirtelen támadt 
szélben tovább kergetőznek előttem a száraz 
kukoricalevelek s mindjobban távolodnak az 
elfogyott mező határától. Por előttem, por 
utánam. Kezdem unni a mulatságot. A bo-
szorkányszélben mintha megcsömörlöttem volna 
a puszta rideg élvezeteitől. 

Ismét megtaláltam „az ember"-t, aki mindig 
elégedetlen. 

Szaporán szedegetem lábaimat, mert a mesz-
sze távolban terpeszkedő ösztövér kútágas csak 
nem akar közeledni. Amint így sietek, messze, 
lőtávolon kívül, a határcövekről ott repült föl 
előttem egy kopott gúnyájú parlagi sas, me-
lyet aligha — mint engem — a csendben el-
mélkedés vonzott ide a „nagy szikes "-re. 
Másért gubbaszkodott az ott, a puszta leg-
kiemelkedőbb leshelyén. Több mint bizonyos, 
hogy azt a néhány bíbicet leste, amely „a vén 
betyár" fölrebbenése után a szikesről fölkere-
kedett s most, mintegy védelmet keresve, itt 
kereng jajongva körülöttem. Sorban, egymás-
után elibém lendülnek a pusztában is szalon-
képes fehér mellényű, bohókás madarak s mind-
egyik negédesen bemutatja magát: „bíbic,bíbic, 
bíbic". 

A parlagi sas már a felhők alját súrolja s 
kiterjesztett, mozdulatlan szárnyakon úszva 
a légben, nagy köröket ír le lassú lendülésseL 

Csakhamar elhagyom a játszadozó bíbiceket 
is. Feledek sast, boszorkányszelet, délibábot 
s kerget a szomjúság a gémeskút felé. Igen 
gyanúsnak látszik, hogy kútostora oly mélyen 
nyúl a kútba, hogy a gém szinte görnyed 
bele. No, ide alighanem hiába jöttem. Itt nem 
itattak ma, s a pásztor, aki a kút mellett 
kukoricaszárból tákolt gunyliójában oly nem-
törődömséggel gunnyaszt, alighanem csak meg-
szokásból vagy a gunyhó árnyékáért, itatás 
után jött ide. A tikkasztó hőségben is butául 
összebújt birkák mintha csudálkozva néznének, 
hogy: mit is keres ez a „másik" itt? 

Most már két ember van a pusztaságban ; 
lássuk csak, hogy segít egyik a másikon. 

A gunyhóban szűrön heverő, faragcsál» 
pásztornak elébb nekemrontó, lompos kuva-
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szávai végzek, aztán barátságosan ráköszöntök : Pásztorom rám se hederít, föl se pislant 
„Adjon Isten!" „Fogadj Isten!" „Van-e víz f'aragcsálásából. Ez is megtalálta a nagy Ént. 
a kútban?" „Van." Csak így kurtán. „Iható?" Úgy látom, mintha velem végzett volna. De én 
„Nem." No, ez se valami hosszú felelet, de nem tágítok. Továbbesavarintok egyet a harapó-

biztos. Kutyája kérdezés nélkül is sokkal han- fogón, talán csak kisrófolok belőle egy barát-
gosabb volt. Talán csak lesz azonban iható ságos, bíztató feleletet „Hát abban a má-
vize egyiknek aközül a két kát közül, amelyek sikban van-e?" „Van." „Iható?" „Iható." 
ott ágaskodnak a „nagy szikes" szélén. Arra- „Köszönöm, bátya, menjünk oda." „De nincs 
felé mintha szántás után delelő ökröket látnék, veder rajt'." „No, hogy az ördög bújjék a 
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kelmed nagy kedvességébe ; mindezt egy szuszra 
is elmondhatta volna." A harmadik kútról már 
kérdezni se mertem a szófukar embert, de 
nem is bántam egy csöppet sem. 

Nyakamba vettem ismét a pusztát s míg 
a harmadik kútig róttam az avart, ráértem 
azon gondolkozni, hogy kettőnk közül melyi-
künk szereti hát jobban a magányt s melyi-
künk találta meg „az igazi ember"-t, aki min-
denütt önző. 

Kis históriák. 
Az első babér. 

Lassan tudott gyökeret ereszteni a nagy 
terv Kiss Péter uram fejében. De a tanító úr 
annyiszor jósolta a fényes jövőt Jánosnak, 
hogy utóvégre mégis csak meglágyult az apai 
szív; a nagyatádi vásáron úri ruhába bújtatta 
Jánost és rózsaszínes reményekkel telve be-
léptette a főgimnázium küszöbén. 

Oh az a fényes jövő ! Istenem, majd mikor. . . 
No, de várjunk. Arra persze senki sem gon-
dolt, hogy egykoron a szépreményű Jánosból 
szegény falusi tanító legyen. Óh, a remény 
azért remény, hogy legyen magasbra csapongó. 

Ambiciózus gyerek volt János nagyon. Mint 
a szomjúhozó szarvas a híves patakra, akként 
áhítozott az ő lelke a könyv után. Oha könyv ! 
Csak egyszer ő neki könyv lehessen a kezé-
ben. . . azután majd akárki meglássa. 

Csakhogy abban a főgimnáziumban kevesebb 
lehetett a könyv, mint a tudomány. így esett, 
hogy a számvetést, mellyel az első napokban 
kezdtek behatolni a tudomány labirintjába, 
csak úgy kéziratból kellett tanulni. A tanár 
úr lediktálta a furcsa szabályokat, a többi 
aztán a fiúk gondja volt. 

Hát hiszen még ebből sem származott \olna 
talán valami nagy baj. Mert szerencsére az 
írás is csak betű, a betűnek pedig föltétlenül 
megvan az a jó tulajdonsága, hogy tanulható 
valami ; hanem más lett a bökkenő. 

A tanár úr ugyanis (bizonyára nagy vala 
ő néki az ő tudománya, de a vágott dohányá-
ról ne essék szó) úgy diktált, mintha valami 
érettségis csapat írt volna utána; pedig csak 
olyas jámbor Jánosok körmöltek ott, természe-
tesen úgy, ahogy diktálva volt. 

Es ez lőn a baj kútfeje. 
Ahogy ugyanis megvolt egy leckényire való 

írás, kitört Jánosból a jó igyekezet egész erő-
vel. Nekifeküdt a betüaek emberül és végzett 
is vele becsületesen. 

Nem tudom, hallott-e már babérokról, de 
bizonyos, hogy a következő órára úgy ment 
föl, mint aki első babérait fogja aratni. 

(No, megaratta.) 

Jaj, Istenem, vájjon fölszólítják-e őt? Ah 
hogy elmondaná. Az lenne a dicsőség. Tudom 
még a társai is néznének. 

Es csakugyan ! Mindjárt másodiknak hang-
zott a fölhívás : Kiss János ! 

Megdobogott a szíve egy kicsit a fiúnak, 
de hamar összeszedte magát. Kilépett bátran, 
mint aki biztos a maga dolga felől. 

Törtet törttel hogyan szorzunk ? Ez volt 
a kérdés. 

Kedves gyermeki hang csendült meg, és 
János eldarálta a maga tudományát egy lélek-
zettel. Azután puhatolózva nézett körül. 

És nini, mintha a tanár úr nem lenne meg-
elégedve a felelettel. Sőt, mintha méregbe 
jönne. Mi több, szúró tekintettel méri végig 
a fiút s indulatosan ráförmed : 

— Hát téged melyik falusi putriból szalaj-
tottak ide, te . . . te . . . nyomor szülöttje? 
Kezdd újra ! 

Jancsival megmozdult a padló. Hol fölemelte, 
hol lesülyesztette, mint a hullámzó Balaton 
a lélekveszőt. 

Félelmes, aggódó hangon újra kezdte a mon-
dókát : 

— Törtet törttel úgy szorzunk, koma, hogy 
a számlálót a számlálóval, koma, a nevezőt 
a nevezővel megszorozzuk. 

A tanár urat végképpen elhagyta a hideg-
vére. Mert hát ennyi n impertinencia, az első 
órán ! Mégis hallatlan. 0 vele komázni ! Elke-
seredésében mi telhetett tőle ? Előkerült — nem 
a babér — a nádpálca. És kiporolódott a nagy-
atádi vásár árúcikke alaposan. 

János nem volt se holt, se eleven. Zavará-
ban még sírni is elfelejtett. Elsötétült körülte 
minden. Keservesen talált a helyére. ÍJ ram 
Istenem, mit véthetett ő ? Vagy talán csak 
úgy a szokás — a nagy oskolán. 

Nos, hát ilyen áron tanulta meg a későbbi 
első eminens azt a nagy tudnivalót, hogy 
mikor a tanár úr azt mondja : koma (comma), 
az nem keresztkoma, hanem vessző, vagy vonás 
az írásban. 

Milyen jó dolog, hogy már ma 
Nem történik ilyes lárma. 

Hanem azért — tudja ördög — valahány-
szor ^gyermek-pszichológiáról hallok, mindig 
eszembe jut a tanító-pszichológia. Az a bizo-
nyos vágott dohány. 

(Bárány.) Vecsei József. 

IRODALOM. 
A Vasárnapi Könyvtár új füzetei. Örömmé 

látjuk ennek a piros borítékú, kedves formájú 
népszerű vállalatnak most megjelent új füzeteit. 
Három füzet az különösen, ami megragadja az 
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új sorozatból a figyelmünket. Mind a hármat 
Szívós Béla írta s mind a három új munkája 
a természet világába vezeti be a népet és az 
ifjúságot. Két füzetben Az állatvilág csodáiról 
beszél, a majmokról, az emlősökről, a mada-
rakról, a hüllőkről, a halakról és a rovarokról 
színes, magyaros nyelven, harmadik munkájá-
ban (A természet csodái) a természet meglepő 
tüneményeit ismerteti, az óriás fákat, a föld 
változásait, a csodás sziklákat és lengő köveket, 
az orkánokat és viharokat, a hulló csillagokat 
és a légköri tüneményeket. Igen jó munka az 
új sorozat 11. és 12. számú füzete, Vetési 
László Boldogházi esték című tanulságos törté-
nete a magyar nép számára. Végül átdolgozott 
új kiadása jelent meg a Vasárnapi Könyvtár-
ban Fényes Elek: Északsarki utazásai első 
részének, amely a mult század közepe tájáig 
ismerteti a müveit nemzeteknek az északi sark 
felé törekvő expedícióit. Minden füzetet szá-
mos szép kép ékesít, s egy-egy vaskos füzet-
nek csak 40 fillér az ára. A Vasárnapi Könyv-
tárt a Franklin-Társulat adja ki. 

Egy választás Magyarországon. Mikszáth 
Kálmánnak ez a pompás húmorú politikai 
szatírája most épen alkalomszerű időben lát 
napvilágot a „ Magyar Könyvtár " - ban. Mostaná-
ban bizonyára nagyon sokan fogják elolvasni 
ezt a kis regényt, melynek ára e kiadásban 
csak 90 fillér. A Magyar Könyvtár e havi 
sorozatának másik munkája is aktuális : Sardou-
nak azt a nagyhatású, mesteri drámáját adja, 
„A boszorkány"-t, mely most került színre a 
Nemzeti Színházban s amely — az inkvizíció 
borzalmainak fényes rajzával — olvasmánynak 
is rendkívül izgató. Kettős füzet és ára 60 fill. 
A „Magyar Könyvtár" e munkákkal immár a 
413. számhoz jutott el, melyeknek teljes jegy-
zéke kapható minden könyvkereskedésben, vala-
mint a kiadónál : a Lampél-féle könyvkereske-
désben Budapest, Andrássy-út 21. 

Az Olcsó Könyvtár új füzetei. Négy értékes 
füzettel gyarapodott legutóbb ez a népszerű 
gyűjteményes vállalat. Az 1393 —1893. szám 
Arany János irodalomtörténeti jelentőségű két 
értekezését teszi könnyen hozzáférhetővé : A 
nemzeti versidomról és az asszonáncról. Ara 60 
fillér. Az 1388—1389. szám Macaulay két 
gyönyörű élet- és jellemrajzát közli. Ara 40 
fillér. Az 1385 —1387. szám Szigligeti egy drá-
máját közli, olcsó kiadásban : II. Rákóczi 
Ferenc fogságát. Az 1394—1397. számú vas-
kos füzet (ára 80 fillér), Rousseau egyik ..leg-
híresebb munkájának fordítása Bogdánfy Ödön 
tollából és jegyzeteivel: Az emberek közötti 
különbségek. Az Olcsó Könyvtár eddig meg-

jelent számainak teljes jegyzéke ingyen kap-
ható minden könyvkereskedésben. (Franklin-
Társulat.) 

Megjelentek : A hosszú élet, jó egészség s a 
betegségek gyógyulásának titkai. (A betegségek 
gyógyítása, különösen otthoni vízkúrák s egyes 
gyógyhatású növényi s házi orvosságok segé-
lyével.) írta Farkas Zsigmond, egri egyház-
megyei plébános. (Hangács, Borsod m.) Ára 
bérmentve 3 K. — A szellemi tehetségek ere-
dete. í r ta Szitnyai Elek, tanár. Ára 1 K. 
(Franklin-Társulat.) 

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

Köszönetét nyilvánította: az osztr.-magy. 
államvasuttársaság Igazgatóságának az aninai 
áll. el. isk. szegény tanulóinak adományozott 
400 K-ért ; Görgey László miskolci máv. üzlet-
vezetőnek és az üzletvezetőség tisztikarának a 
miskolci vasúttelepi áll. el. isk. és óvó szegény-
sorsú tanulói között kiosztott 1000 K értékű 
adományáért ; a szabadalmazott osztr.-magy. 
államvasuttársaság Igazgatóságának, azon alka-
lomból, hogy Resiczabányán, az ottani szegény 
iskolás gyermekek részére 1100 K értékű téli 
ruhát adományozott. 

Engedélyezte : Kállay N. Miklós besztercei 
lakos szabadalmazott „Iskolai csoportos gyalu-
p a d j á t az elemi nép- és polg. isk., valamint 
tanítóképző-int.-nek a kézimunka- (Slőjd) ok-
tatás céljaira. 

Kinevezte: Tamaska Endre oki. tanítót a 
makkosjánosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Nehéz János hunyadvármegyei kir. s.-tanfel-
ügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba és az 
1904. évi I. t.-cikk értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal Alsófehér vármegye kir. tanfel-
ügyelőjévé ; Benkő András krassószörényvár-
megyei kir. tanf. tollnokot a X. fiz. oszt. 3-ik 
fok.-ba az 1904. évi I. t -c . értelmében megillető 
személyi pótlékkal Hunyadvármegye kir. segéd-
tanfelügyelőjévé ; dr. Berze Nagy János tanár-
jelöltet a XI. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. 
évi I. t.-cikk értelmében megillető személyi 
pótlékkal krassó-szörényvármegyei kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokká; Mezey Anna oki. óvónőt 
a iótprónai áll. óvóhoz óvónővé ; Simkó István 
oki. tanítót a baskai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Scheder 
Anna tótprónai áll. óvónőt a ruttkai áll, óvó-
hoz ; Hautzné Kneitner Gizella csúcsai állami 
óvónőt a nagyenyedi áll. óvóhoz ; Kovács Hona 
ruttkai áll. óvónőt a szakáli áll. óvóhoz; Boros 
Ferenc, Boros Ferencné zólyomi, Szmolarcsek 
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János és Szmolarcsekné Nyegruss Gizella 
görgényüvegcsüri áll. el. isk. tanítókat, illetve 
tanítónőket kölcsönösen ; Bokor János és Eör-
dögh Ferenc sándorfalvi áll. el. isk. tanyai 
tanítókat ugyanezen áll. el. isk.-hoz a bel-
területre. 

Végleg megerősítette jelen állásában: 
Miucza Miklós végszentmihályi közs. el. isk. 
tanítót; Busman Anna románpetrei közs. isk. 
tanítónőt; Stancsul Dragoinir szefkerini közs. 
isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott : Jozif Vencel 
handlovai róm. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 900 K-t ; Danassy Antal egri r. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1560 K-t; özv. 
Szabó Józsefné szül. Szabó Róza kerekii munka-
képtelen óvónőnek évi 260 K-t. 

Gyára-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Papp Lajos füzesgyarmati nyug. ev. ref. 
tanító özv., szül. Csánki Emmának évi 686 K-t ; 
,néh. Klein Mátyás felsőmindszenti nyug. róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Khienle Erzsébet-
nek évi 432 K-t ; néh. Bébecz János nyug. 
klokoticsi tanító özv., szül. Kohl Jozefának évi 
418 K-t; néh. Barbély János hercegszent-
mártoni nyug. r. kath. el. isk. tanító özvegye, 
szül. Szabó Teréznek évi 390 K-t ; néh. Czékus 
István miskolci nyug. ág. hitv. ev. tanító özv., 
szül. Schmied Máriának évi 663 K 20 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Iskolaszék. Gyón. A Néptanítók Lapja az 
iskolát illetvén meg, az az iskolai könyvtárban 
és nem az egyházi irattárban (!) helyezendő el. — 
Kincstári tanító. Szíveskedjék kérdésével a 
kir. tanfelügyelőséghez fordulni. — B. A. A 
klinikán a délelőtti órákban rendelnek. A 
vizsgálat díja felől nem áll módunkban föl-
világosítást adni. Szegények nem fizetnek. — 
P. R. Polg. isk. képesítés ügyében forduljon dr. 
Kiss Aron igazgató úrhoz, I., Győri-út, Pedagó-
gium. Jegyzetek és tankönyvekre nézve Toldi 
Lajos (Fő-út 2) könyvkereskedő ad kellő tájéko-
zást. A vizsgálatra készüléshez Toldinál esetleg 
jegyzeteket is szerezhet, nemcsak könyveket. — 
N. K. F. L. Ha csak másodéves tanítóképezdei 
növendék, midőn sor alá kerül, akkor nincs 
joga a tanítókat illető katonai kedvezményhez. — 
D. L. Az a kérdés, egyáltalában folyamodott-e 
pótlékának a beszámításáért ? Ha eddig nem 
tette, tegye meg. Ha a pótlék állandó jellegű, 
akkor be fogják számítani. — Felekezeti. Az 
egyh. főhatóság beleegyezése nélkül felek, jellegű 
iskolát nem szoktak államosítani. — IÎ. Az isk.-
fönntartó az isk.-székkel együtt állapítja meg a 
tanítás nyelvét. Önnek tehát az volna a föl-
adata, hogy az isk.-fönntartót és isk.-széket meg-

nyerje annak a tervének, hogy iskolájuk tanítás-
nyelve arra való tekintetből is magyar legyen, 
mert tanítványai szüleinek egy része úgyis 
kívánja a magyar nyelvű tanítást. — 999. Már 
megírtuk, hogy a Wechselmann- alapítvány he-
lyére majd csak akkor hirdetnek pályázatot, 
ha üresedés lesz. — Sz. B. Nagybajom. 
Nyugdíjas tanító vállalhat magánoktatást. — 
Bunyi. Miután az iskolaszék és iskolafönntartó 
jogosult annak részint ellenőrzésére, részint 
határozati lag való kimondására, hogy a tanító 
mennyi díjat szedhet, ennélfogva önkényesen a 
tanító nem járhat el a tanításdíj kirovásánál. — 
A. T. M. Ha komoly oka van rá és helyzete tart-
hatatlan, akkor a gondnok iskolai év közben is 
lemondhat ; de hát az nem baj, bármikor mond le, 
tartoznak azonnal leszámoltatni és az általa kezelt 
dolgokat a szabályszerű módon tőle átvenni. — 
H. I. C. Ha idejében bejelentik, de nem a 
tanfolyam végzése után, hogy az illető gazda-
sági szaktanfolyamba van fölvéve és ott akarja 
2 évi tanulmányát megkezdeni és kérik ezt iga-
zolt megszakításnak tekinteni, akkor nem fogja 
elveszíteni az előbb szerzett nyugdíjigényét. — 
Eset . Ha az illető tanítónő 6—8 hétig beteg, 
azaz orvosi bizonyíték szerint valóban beteg 
és pihenésre szorul, akkor a helyettesítés költ-
ségéről a község tartozik gondoskodni. Még a 
beteg cselédet sem szabad ápolási kötelezettség 
nélkül hagyni, ha valakinek a szolgálatában 
betegedett meg. — T. P. Az Országos Tanítói 
Nyugdíjintézetbe nem folyamodhatik addig, 
míg tanítóvá való választásáról a megerősítés 
meg nem érkezik. — V. J. Mint okleveles 
tanító, rendes tanítói álláson, véglegesítésétől 
számított egy éven belül kérheti az Orsz.Nyugdíj-
int.-be való fölvételét. Ezt meg is fogja kapni. — 
Gy. J. Ne engedjék kilépni azt a gyermeket 
még az iskolából, miután a 12. évet be nem 
töltötte. Annak idején később épen olyan szí-
vesen fölfogadhatja a kereskedő, ha jóravaló 
gyermek, mint most, sőt ha el is vinné, vissza 
lehetne^ rendelni a mindennapi iskolába. — 
A. J. Éjjeli őrségi szolgálatot bizony nem tar-
tozik a tanító teljesíteni, közmunkát annyiban, 
amennyiben esetleg 3 kor. összeg lefizetésére 
kötelezik. — H. G. Ha eddig is tanító vplt, 
akkor nem hisszük, hogy 42 éves létére kor-
engedély nélkül ne léphetne át az állam szolgá-
latába. Hány embert átvesz az állam egyes 
városok, községek iskoláinak államosításánál 
40 éven túl levőket ! — P. Gy. Ha szabály-
szerűen képesített tanító, akkor okvetlenül föl-
mentik a 3 évi katonai szolgálat alól. Hiszen 
ön, úgy látszik, T. községben önállóan működő 
rendes tanító. Miért nincs önnél az oklevele, 
ha képesített tanító? —• E. Gy. Ha eddigelé 
a hitközségtől, kapott 300 K-t, államsegélyből 



1 0 . SZÁM. N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 1 5 

is 300-at, azóta 100 K elsőéves korpótlékot 
is kapott az állampénztárból, tehát 700 K-ra 
rúg összes fizetése ; mindamellett a minisztérium 
— mint írja — 1598. sz. rendelettel arról 
értesíti, hogy nyugdíjigénye a nyert első ötöd-
éves korpótlék beszámításával sem haladja 
meg a minimális 600 K-t. Kérdezi, hogy értse 
ezt? A dolog nyitját bizonyára abban kell 
keresni, hogy a hitközségtől kapott 300 K 
fizetése nem tisztán tanítói, hanem vegyes 
(kántori és tanítói) fizetés. Ily, esetben a szét 
nem választott fizetést fele részben tud-
ják be a tanítói nyugdíjigény alapjául. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Érdemes tanítók. Gregus István és 

Geller János aradi közs. el. iskolai tanítók 47 
évi tanítói működés után nyugdíjaztatván, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter mindkettő-
jüknek köszönetét és elismerését nyilvánította. 
Utal a miniszter arra a „kiválóan eredmé-
nyes munkálkodásra", melyet nevezettek kifej-
tettek s „példás munkásságuk teréről nyuga-
lomba vonulásuk alkalmából őszinte köszönetét 
és elismerését nyilvánítja" nekik. Érdemes kar-
társainknak mi is tiszteletteljes üdvözletünket 
küldjük azzal az őszinte kívánsággal, hogy a jól 
megérdemelt nyugalmat számos évig élvezzék ! 

— A fővárosi iskolák statisztikája. E hé-
ten jelent meg, mint a főváros közigazgatási 
évkönyvének önálló függeléke, a fővárosi isko-
lák statisztikája. Az iskolák belső életét szak-
szerűen tárgyaló kötet különösen az utolsó tíz 
év adatait közli, de fölsorolja a főváros egye-
sítése óta eltelt harminc év adatait is. A jelen-
tés főbb adatait a következőkben foglaljuk 
össze: A főváros a jelentés évében 195 iskolát 
tartott 1966 tanítóval és tanárral, akik 88.336 
tanulót oktattak. Az utolsó hét évben 50 szá-
zalékkal szaporodott meg a tanulók száma. Az 
összes i't. a ri u ! ó k n ak mintegy háromnegyed része 
nem fizet semmiféle iskolapénzt. A modern 
eszközökkel való oktatás költséges voltát mu-
tatja, hogy Budapesten ma kétszerte drágább 
egy-egy népiskolai tanuló oktatása, mint ameny-
nyibe a hetvenes években került. Külföldi nagy-
városokkal összehasonlítva, Budapest még min-
dig az utolsók között van abban a sorban, 
amelyben a nagyvárosok az egy-egy lakosra 
eső iskoláztatási költség szerint sorakoznak. 
Iskolaépületekbe mintegy harminc millió koro-
nát fektetett be eddig a főváros ; mindemellett 
azonban az iskolák ideiglenes elhelyezése céljá-
ból sokkal több házbért fizet, mint a külföldi 

nagyvárosok. Az elemi népiskolák jelentése 
szerint Budapesten száz-száz lakosra esik 7 
elemi iskolás tanuló. Az osztályok zsúfoltsága 
Budapesten az elemi népiskolákban jogos pa-
nasz tárgya volt, ma már csak 49 tanuló esik 
egy osztályra. A tanulás tökéletesedésére vet 
élénk világot, hogy míg harminc év előtt egy 
év alatt az ábécét csak a tanulók 63 százaléka 
tudta megtanulni, addig ma 88 százaléka meg-
tanulja. A polgári iskolák népessége a főváros-
ban minden más iskola népességénél mugya-
rabbnak látszik, mert 98 százalékuk magyar 
anyanyelvű s az idegen anyanyelvű tanulóknak 
hirdetett pályázatokra már pályázó is alig akad. 
Ilyen arányszámot még Bécs és Berlin sem 
tud produkálni a maga német anyanyelvű 
tanulóiról. Tekintve a társadalmi osztályokat, 
ahonnét a tanulók erednek, azt látjuk, hogy 
a polgári fiúiskolákban az önálló és alkal-
mazott iparosok és kereskedők gyermekei domi-
nálnak, míg a leányiskolákban inkább csak az 
önálló iparosok és kereskedők, valamint a tiszt-
viselők gyermekei. A pályaválasztás mindkét 
iskolában határozottan közgazdasági irányú. Az 
elemi iskolákban a főváros egyesítésekor még 
csak a tanulók 61 százaléka volt magyar és 
37 százaléka német, a jelentés évében pedig 
92 százaléka volt magyar. A német anya-
nyelvűeknek rohamos fogyását ezek a számok 
mutatják. Német anyanyelvű volt 1880-ban a 
tanulóknak 24 százaléka, 1890-ben 12 és 
1900-ban 7'6 százaléka. A mesterinasok anya-
nyelvi arányszámai szintén nevezetes javulást 
mutatnak ji magyarság javára. Az utolcó tíz 
év alatt a magyar anyanyelvűek arányszáma 
87-ről 90 százalékra emelkedett, ezzel szemben 
a németeké 10 százalékról 7 százalékra szállott 
alá, de a tótoké 1'6 százalékról 2 százalékra 
emelkedett. 

— Egy érdemes népnevelő ünneplése. 
A rimaszombati áll. elemi fiú- és leányiskola 
tanítótestülete, egyesülve a gondnoksággal és a 
kir. tanfelügyelőséggel, 40 éves tanítói jubiláris 
ünnepséget rendezett érdemekben megőszült 
nesztorának: Fiilep Benjáminnak. A rendkívül 
szép, lélekemelő és megható ünnepség f. hó 
22-én folyt le az áll. leányriiépiskola díszter-
mében, s hogy Fülep Benjámin, ki tanítósko-
dása idejéből 37 esztendőt ott helyben töltött, 
mily közszeretetnek örvend a város és a vidék 
társadalmi köreiben, arra nézve fényes tanú-
ságot tett az a nagy és intelligens vendég-
sereg, mely az ünnepélyre egybesereglett. Az 
ünnepség a magyar nép imájával : a „Hymnusz"-
szal kezdődött, mely után az iskola gondnok-
sága díszgyűlést tartott, melyen Liikács Géza 
vármegyei főjegyző, elnök szívből jövő, szívhez 
szóló s hazafias örömtől áradozó beszédben 
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üdvözölte a jubilánst. Majd Druisner György 
kir. tanfelügyelő átadta Fülep Benjáminnak a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr elismerő 
okiratát. Ezután a testületek üdvözlésének 
bosszú sorozata következett, melyek után Fülep 
B. megindult szívvel mondott hálás köszönetet. 
Az áll. fiú- és leányiskola tanítótestülete ragasz-
kodásból és tiszteletből a szeretett kartárs iránt 
elkészítette a jubiláns életnagyságú arcképét, 
melyet Törköly József fiúisk. igazgató adott 
át az ünnepeltnek, meleg szavak kíséretében. 
Este banket volt, hol a jubilánst számos lelkes 
és lelkesítő áldomásban ünnepelték. 

— A belényesi polgári leányiskola ünnepe. 
Folyó hó 25-én a belényesi áll. polg. leány-
iskola gyönyörű szép ünnepélyt rendezett. 
Iskolai könyvtárának gyarapítása céljából hang-
versennyel egybekötött színielőadásban mutatta 
meg zsenge kora dacára szép fejlettségét. Az 
intézet immár második évét éli, növendékei is 
még csak két osztályban vannak. Annál nagyobb 
munkát adott a három tanerőnek s az ének-
tanítónak a 12 számból álló változatos pro-
gramm sikerdús betöltése. Három színdarabot, 
több szavalatot s kétszólamú énekeket adtak 
elő szépszámú intelligens közönség előtt a 
leánykák. A műsor összeállítása válogatott ízlés-
ről s erős hazafias érzésről tanúskodott. Való-
ban, a belényesi áll. polg. leányiskola Dittler 
Ida igazgatónő vezetésével a legjobb kezek-
ben van. 

— Jubileum. Február 26-án ünnepelték 
Alszeghy János nagyszombati polg. isk. igaz-
gató működésének jubileumát. Már két éve, 
hogy tisztelői és barátjai készültek erre az ünne-
pélyre, mert most már 27. éve, hogy szántja 
népnevelési ügyünk ugarát. Az ünneplés-
nek nem volt nyilvános jellege, mert azt csak 
személyes jó barátjai és tisztelői rendezték, 
mégis részt vett a város színe-java, akik meg-
jelenésükkel mintegy dokumentálni akarták 
azokat az érdemeket, melyeket az ünnepi szó-
nok, Bakos Kálmán modori áll. képezdei tanár, 
szép szavakban ecsetelt. Az ünneplés alkal-
mával átadták neki Wollmann Elma pozsonyi 
áll. képezdei igazgatónő által megfestett arc-
képét és Urman Ilona polg. isk. tanítónő tol-
lából kikerült életrajzát, melyben méltatva van 
sokoldalú működése. Az ünneplés után, mely 
a „Közművelődési egyesület" könyvtári helyisé-
gében, mint legszebb alkotásának színhelyén 
lefolyt, az ünneplő közönség a „Magyar kör" 
egy külön termébe vonult, hol közös ebéd 
alkalmával a polgármester, városi ügyész, 
járásbíró, kollégái és volt tanítványai szebbnél 
szebb pohárköszöntőkben dicsőítették kiváló 
érdemeit. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
február hóban belügyminiszteri engedelemmel 
csupán Pelczmann Endre elemi iskolai tanító, 
budapesti lakos magyarosította nevét Palócz-ra. 
(T. S.) 

— Lakits Vendel síremlékére nálunk be-
folyt: Péterfy Sándor, Pozsony, 42 K. Erre a 
célra nálunk eddig összesen 92 K folyt be. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: Kunszt Károly, Cs.-Somorja (szoba-
alapítványára, az iskolák által nála rendelt 
természetrajzi preparátumok 5%-ából) 60 K 
(Kunszt K. ezzel együtt a jelzett célra eddig 
összesen 470 K-t küldött be) ; Doczkálik Jenő 
F. Meczenzéf 10 K (amit a lapban így kér 
nyugtáztatni „az 1905 jan. 26-iki választások 
emlékére"). Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Rövid hírek. Műkedvelői előadás. A 
kispesti állami tanítók Bartha Pál rendezése 
s Ajtay Margit, Dávid Valéria, Winkler Teréz, 
Boray Sándor, Kronovetter Dezső, Szarvas Ede 
és Kovách Mihály kartársak közreműködésével 
a Ferenc József Tanítók Házában szeretett 
tanfelügyelőjük : Tóth József kir. tanácsos 
nevére teendő alapítvány javára színielőadást 
rendeztek. A Józsi került színre s a bevétel 
915 K 21 f volt, miből 342 K maradt, mint 
tiszta jövedelem, e célra. — Értesítés. Győrffy 
Iván székesfővárosi igazgató úr szíves meg-
hívása folytán f. hó Í6-án háromkor a Her-
mina-kápolna mögötti hungáriaúti iskolában 
lesz szerencsém a váltószámgépet bemutatni. 
Megvitatás végett is kérem az érdeklődők minél 
nagyobb számban való megjelenését. Dr. Ében. 

— Halálozások. Schüffer Győző sárospataki 
róm. kath. kántortanító, életének 48-ik évében, 
jobblétre szenderült. — Borsos Mihály kösz-
vényes-remetei kántortanító életének 51-ik 
évében elhunyt. — Nagy János, a száraz-ajtai 
evang. reform, egyház 52 évig volt kántor-
tanítója 78 éves korában elhunyt. — Windt 
Leona oki. gyermekkertésznő életének 39-ik és 
óvónői működésének 22-ik évében Rozsnyón, 
február hó 25-én hirtelen elhunyt. — Bendessy 
Józsa, a mehalai (Temes m.) „Erzsébet" Nő-
egyesületi gyermekkert lelkes és érdemes óvó-
nője, {. hó 3-án, életének 29-ik évében meg-
halt. Áldás emlékükre! 

Tartalom : A gyermek-koldusokról. Kelemen Gi-
zella. — Nemzeti érdekeink megóvása. Szabó Elemér. — 
Az Északamerikai Egyesült Államok tanügye. H. M. — 
Az „Egyszeregy". Tóth Ferenc. — Szünóra: A nagy 
szikesen. (Képpel.) — Kis históriák. Vecsei József. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népok ta tás i 
Intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap megküldése i r án t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . tanfe lügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági b izony í tvánnya l együ t t , a „Képtaní tók 
Lap ja" szerkesztősegéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölesével) és az u to l só pós t a világosan k i i randó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i d í j e lő re kü ldendő 
be . Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k q t t e d részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í juk is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZEIIKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

Ivéziratoltat nem adunk vissza. 

A tanító személye. 
Senki sem lehet mester a maga vá-

lasztott foglalkozásában, hacsak rá nem 
terem, rá nem születik. Ám a rászüle-
tés nem mindennapi adomány. Minden 
életpályán kicsi a rászületettek száma. 
A közepes, a közönséges munkások al-
kotják a nagy többséget minden élet-
pályán, tehát a tanítói pályán is. 

Bizony i t t sem mindennapi a mester 
névre érdemes ember, aki könnyűséggel, 
játszva, művész módjára végzi a maga 
dolgát. Ritka tanító, akin csüngenek 
a tanítványai, aki egyénisége varázsával 
hatalmában tar t ja őket, aki intuitív 
módon mindig, minden körülmények 
között tudja, mit és hogyan kell tenni. 

Ám ha nem is mindennapiak az ilyen 
mesterek, a sikerrel működő derék, jó 
tanítók száma, akik derékségüket nem 
annyira a természet adományának, mint 
inkább saját maguknak köszönik, jó 
nagy. Ezek az emberek nem születtek 
tanítóknak: lettek tanítókká. A meste-
rek megfigyelése, lelkiismeretes, gondos 
készülés, következetes önnevelés azok 
a tényezők, amelyek által a rá nem 
született taní tó is a jók közé küzd-
heti föl magát. S föl is küzdi. 

Ezen derék férfiak példájáról óhajtok 
ezúttal valamit mondani. Ezeknek a jó 
tanítókká levése igen tanulságos. Ha 
nincs is erős, megragadó egyéniségük, 

de van kiváló személyiségük, mely az 
akarat, a jóratörekvés hatása alatt szé-
pen kialakul s a követhető példák so-
kaságát adja. 

Ezek a példák a tanító személyét 
teszik szemlélhetővé. 

Nézzük hát, melyek azon személyi 
tulajdonságok, amelyek az embert jó 
tanítóvá tehetik ? 

Kétfélék: belsők és külsők. 
A sikeres tanítói munkához szüksé-

ges belső tulajdonságok: az értelmesség 
és okosság; a jóság; a munka szeretete; 
a következetes jellem; a tisztaság, rend-
szeretet ; kifejlett kötelességérzet. Külső 
tulajdonságok: a komoly, férfias maga-
tartás, az önmegbecsülés fizikumának 
gondozása által, mely a tisztes megjele-
nésben nyilvánul. 

Az értelmesség részint veleszületett 
adomány, részint a tanulás eredménye. 
Az utóbbi az ember akaratától függ. 
A tanulás lehetősége többé-kevésbé 
minden tanítónál megvan. Amit a kör-
nyezet, a természet könyve nyújt, az 
mindenkinek a rendelkezésére áll. És 
nagyon sokat tanulhat belőle, ha meg-
tanult olvasni ebből a nagy könyvből. 
A tanító egyébként rá is van utalva 
már hivatásánál fogva, hogy az őt kör-
nyező természetet megfigyelje, tanul-
mányozgassa. 

A tanulás mesterséges eszközei közül 
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mindenütt akad egy-két folyóirat, né-
hány könyv. És nincs olyan nyomorú-
ságos helyzetben levő tanító, aki ne 
tudna egy-két jó könyvet szerezni. Az 
értelmi önnevelésre tehát mindenkinek 
van módja is, ideje is. Az idő épen sok; 
mert hiszen a tanító munkaideje egy 
napi 5 — 6 órát dolgozó hivatalnokéhoz 
képest évenként csak 6 hónap, tehát 
a vakációja is 6 hónap. Csak ki kell 
használni ezt a rengeteg időt. 

Az okosság alkalmazott bölcseség. 
A rászületés mellett a tapasztalás, a ta-
nulságok szem előtt tartása s az ok-
szerű élet tanít ja meg rá az embert. 
A tanító életviszonyai olyanok, hogy az 
okosságra rászorítják az embert. Csak 
engedelmeskedjék a figyelmeztetéseknek. 
Az okosság követelése, hogy a tanító 
legyen óvatos a szóban, de határozott 
és férfias a cselekedetekben. 

A jóság a legméltóbb dísze, legszebb 
ékessége a tanító személyének. Az alap-
vonások e tekintetben meg kell hogy 
legyenek benne, az élet által azonban 
e tulajdonságok kifej le szthetők. Mi sem 
olyan előnyös a jóság kifejlődésére, 
mint a magunk és mások szüksége, szen-
vedése. 

A munka szeretete a nemes örömök 
forrása, „az élet sója", mely a romlás 
ellen biztosít. A munkásság, mint erő-
sen szembetűnő jellemvonás, nagy el-
ismerést biztosít a környezet részéről. 
Az elismerés viszont az önbecsérzetet 
növeli, az életkedvet fokozza, az egész-
séges kedélyállapot kifejlődését előmoz-
dítja. 

A következetesség a sikeres munkás-
ság biztosítéka; a tiszteletnek egyik ki-
apadhatatlan forrása. A következetes 
emberrel mindig tudjuk, hányadán va-
gyunk. Miben és mennyire lehet rá szá-
mítani, ezzel előre is tisztában vagyunk. 

A tisztaság és rendszeretet kedvessé 
teszi a tanítót mások előtt és becsü-
lésre érdemessé önmaga előtt. 

A kifejlett kötelességérzet a tanító 

figyelmét elkalandozni nem engedi, ha-
nem erejének javát a tulaj donképen 
való tanítói főkötelességre, az iskolai 
nevelő-tanítói tisztre irányítja. A kifej-
lett kötelességérzet a tanító legnagyobb 
erőssége a kívülről jöhefő minden tá-
madással szemben is. Senki sem áll 
olyan erősen mint az, aki a kötelesség 
sziklatalaján veti meg a lábát. 

A külső tulajdonságokról is szólva 
egy-két szót, a komoly, férfias maga-
tar tás t kell elsőnek megemlítenünk. 
A tanítói tiszt komoly dolog. Alkal-
mazkodjék hozzá az ember külső meg-
jelenésében is. A bohóckodó mozgékony-
ság épp úgy nem illik a tanítóhoz, 
mint a lomhaság. Nem illik a tanítóhoz 
a gőg, de a szolgai megalázkodás sem. 

A külső megjelenésben épen úgy 
nem méltó hozzá a feltűnő cifrálkodás, 
mint az elhanyagoltság. Pedig a két 
véglet elég számmal van képviselve 
a tanítóság körében. 

A gígerli tanító a vakító gallérral, 
jól kihúzott kézelővel, arany gombokkal, 
gyűrűvel, lánccal, sok tarka nyakkendő-
vel s más effajta dolgokkal fölszerelve, 
városi; az elhanyagolt külsejű, lompos, 
néha piszkos külsejű tanító falusi alak. 
Kisebbítésére szolgál a tanítói hivatal-
nak egyik is, a másik is. A gígerli, aki 
minden fillérjét cifrálkodására fordítja, 
nevetséges figura; a lompos, elhanyagolt 
külsejű ember, akinek foltos (zsírfoltos) 
a ruhája, gombok hiányzanak a kabát-
járól, a cipője, csizmája takarítatlan, 
fehérruhája piszkos, koszlott, nyakken-
dője nincs stb. visszataszító. 

Az ilyen elhanyagolt külsejű tanító 
nem tiszteli, nem becsüli eléggé ön-
magát, hogyan kívánhatja tehát, hogy 
mások becsüljék? 

A baj azonban nemcsak ez, hanem 
az is, hogy a gígerli vagy elhanyagolt 
külsejű tanító rossz példát mutat tanít-
ványainak; nem tudja őket személyük 
megbecsülésére, tisztaságra szoktatni. 

(Székelyudvarhely.) Ember János. 
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Gyermekcselédek és tanoncok 
iskoláztatása. 

Nagy lelki örömömre szolgál, ha szerény 
törvénymagyarázataim nem mindenütt találnak 
siket fülekre s ha a nép és a nemzet jövőjét 
kezükben tartó néptanítóknak jószándékú igye-
kezetemmel bármilyen kis szolgálatot tehetek. 

Nagyon lekötelezett azért E. Keményfi Katinka 
úrnő, midőn nyiltan fölhívott, hogy adnék föl-
világosítást a szolgálatban álló gyermekek tör-
vényes helyzetéről. 

Szomorú azoknak helyzete, habár a tör-
vények itt-ott gondoskodnak róluk. De a 
törvények végrehajtásának elmulasztása vagy 
a végrehajtásban való hanyagság megöli a 
legjobb törvényt. 

Elborzadunk, ha olvassuk vagy tapasztaljuk, 
hogy hány szerencsétlen gyermek nő föl még 
most is iskola nélkül, akinek aztán sem vallási, 
sem erkölcsi fogalmai nem tisztulhatnak meg. 
Es csodálatos, hogy nem több a börtönök 
száma ! 

A törvények sokszorta több gondot fordí-
tanak a gyermek testére, mint szellemére. 

Messze vezetne s talán unalmassá is válnék 
azoknak a törvényeknek fölsorolása, amelyek 
a magzatot, a kis gyermeket védik, amelyek 
gondoskodnak a 16 éven aluli gyermekek enyhe 
büntetéséről, a gyermekeket bántalmazóknak 
súlyosabb büntetéséről, a gyermekek csoportos 
koldulásának, a 14-ik évet be nem töltött gyer-
mek elrablásának, leitatásának, betegsége be-
jelentésének, gyógyításának, beoltásának el-
mulasztása esetében a mulasztónak megbünteté-
séről, a ragályos gyermeknek az iskolából, 
gyárból kitiltásáról. Mert ilyenek vannak. De 
fölöttébb csekély azoknak száma, melyeknek 
az volna a célja, hogy minden gyermek járjon 
iskolába, aki tanköteles. 

Tudom, hogy a népoktatási törvény 4. §-a 
rendelkezik az iskolát mulasztókra vonatkozó-
lag : de ugyan hány községben veszik ezt foga-
natba ? ! 

De hagyjuk ezt, beszéljünk kizárólag csak 
a gyermekcselédek és tanoncok iskoláztatásáról. 

A cselédtörvény (1876 : XIII. t.-c.) egyáltalá-
ban nem szabja meg azt az időhatárt, amely-
nek bekövetkezéséig a gyermek szolgálatba nem 
állhat. A 73. § szerint szolgálati könyv nélkül 
cselédet fogadni nem szabad, amiből nyilván-
való, hogy akinek cselédkönyve van, azt szabad 
megfogadni. Cselédkönyvet pedig a 70. § ér-
telmében mindenki válthat és kap, akire nézve 
törvényes akadály fönn nem forog. 

Ez a „törvényes akadály" a kiskorúakra 
nézve — a 7. § szerint — csak az atya vagy 
gyám beleegyezésének hiánya lehet. De ha ez 

hiányzik is, azonban a cselédkönyv félreértés 
vagy más ok folytán kiállíttatik, akkor már 
ez az akadály is megszűnik, mert a 8. § sze-
rint a cselédkönyv előmutatásával történt be-
szegődés a gazdára nézve azon jogi vélelmet 
állapítja meg, hogy a beszegődés az atya vagy 
gyám beleegyezésével történt. 

Ily körülmények között látjuk, hogy a gyer-
mekeivel nem törődő vagy annak szolgálatából 
épen hasznot váró szülőnek bőven van alkalma 
arra, hogy gyermekét annak bármely életévé-
ben szolgálatba adja. 

Igaz, hogy a gyámügyről szóló törvény 
(1877 : XX. t.-c.) 3. §-a kimondja, hogy „kis-
korúak, kik életük 14-ik évét betöltötték, arról, 
amit szolgálatuk és munkájuk által szereznek, 
szabadon rendelkezhetnek, ha fönntartásukról 
maguk gondoskodnak", de azért azt tapasztal-
juk, hogy a rosszlelkű szülők az ilyen keres-
ményt teljesen elharácsolják cselédkedő gyer-
meküktől, ahelyett, hogy azt részére megtaka-
rítanák. Es én még nem hallottam esetet, 
amelyben valaki hatósági beavatkozáshoz folya-
modott volna, hogy a kiskorú cseléd keres-
ményét megmentse a kiskorú részére a pl. 
iszákos vagy renyhe szülő kapzsiságától. Pedig 
ez a most idézett törvény élteimében lehet-
séges, sőt kötelesség volna. 

A gyermeknek nyerészkedésre használását 
tiltja a törvény, kimondván a Kihágási bün-
tetőtörvénykönyv (1879 : XL. t.-c.) 66. §-a, 
hogy „aki 16 éven aluli gyermeket koldulásra 
bíztat vagy koldulni küld, vagy e célra másnak 
rendelkezésére bocsát: 8 napig terjedhető el-
zárással büntethető". De hát ez csak a koldu-
lásra vonatkozik. Es még itt is nem elijesztő 
számmal látunk-e kolduló gyermekeket, akik 
verést kapnak, ha esténként kevés keresetet 
visznek haza?! És vájjon az ennek a törvény-
nek végrehajtására hivatott közegek gyakran 
fogdostatják-e össze az ilyen koldulásra hasz-
nált gyermekeket ? ! 

Az elhagyott gyermekek védelméről szóló 
1901 : VIII. t.-c. végrehajtására vonatkozó 
1903. évi 1. sz. belügyminiszteri rendelet 39. §-a 
szerint: „a gyermeket a nevelőszülő a célból 
másokhoz munkába nem adhatja, hogy a gyer-
mek neki keressen". De hát ki ellenőrzi ezt? 

Nézzük már most, hogy a gyermekcseléd 
iskoláztatására vonatkozólag hogy rendelkezik 
a törvény. 

Azt mondja az 1876 : XIII. t.-c. 29. g-a: 
„Köteles a gazda módot nyújtani és felügyelni 
arra, hogy szolgálatba lépett tanköteles gyer-
mekek és ifjak a népoktatási törvénynek 
(1868 : XXVIII. t.-c.) teljesen megfelelőleg, ren-

I desen járjanak iskolába." És a 31. § szerint: 
1 1 * 
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„Tanköteles gyermekeknél köteles a gazda fel-
ügyelni, hogy azok olyan időben és olyan 
munkanemekre ne alkalmaztassanak, melyek a 
gyermekcseléd testi kifejlődését és növését 
akadályoznák vagy veszélyeztetnék." 

Ez a törvény tehát kötelességévé teszi a 
gazdának, hogy a tanköteles gyermeket rende-
sen iskolába járassa, különben a 111. § értel-
mében: „azon gazda ellen, ki tanköteles gyer-
mekcselédjének az iskola látogatására kellő időt 
nem enged : a népiskolai közoktatás tárgyában 
keletkezett 1868 : XXXVIII. t.-c. 4. §-ában 
kiszabott büntetés és eljárás alkalmazandó". 

Az 1863 : XXXVIII. t.-c. 4, §-a szerint: 
„Ha a szülő (gyám vagy gazda) a tankötele-
zett növendéket az iskolától visszatartja, ebbeli 
kötelességének teljesítésére komolyan figyel-
meztetendő. És ha az e célra szolgáló erkölcsi 
eszközök fölhasználása sikertelennek bizonyulna 
be s a tankötelezett növendék az iskolától 
továbbra is visszatartatnék : a kötelességét 
ekként teljesíteni nem akaró szülő (gyám vagy 
gazda) első ízben 50 krajcárra, másodízben 
1 frtra, harmadízben 2 frtra, negyedízben 
4 frtra büntettessék, az iskolai pénztár javára. 
Sőt ha még ezen négyszeri büntetés sem térí-
tené a szülőt (gazdát vagy gyámot) köteles-
ségének teljesítésére : akkor az illető iskolaszék 
erről a felsőbb iskolai hatóságnak jelentést 
tesz, mely aztán az iskolától visszatartott tan-
köteles gyermek számára a községi hatóságnál 
külön gyám rendelését is tartozik szorgalmazni." 

Valóban hajlandó volnék megkérdezni, hogy 
hány iskola iskolai pénztárába és milyen összeg 
folyik be évenként büntetéspénzül tanköteles 
gyermeket tartó gazdától olyan cím alatt, liogy 
a gyermekcselédet iskolába nem járatta ? És tör-
tént-e már egyetlen-egy eset is, hogy emiatt 
az iskolaszék a gyermek részére gyám rende-
lését szorgalmazta volna ? 

Az ipartörvény (1884 : XVII. t.-c.) 60. §-a 
szerint: „Gyermekek, kik életük 12. évét még 
be nem töltötték, tanoncokul föl nem vehetők. 
Kivételnek csak az iparhatóság engedélyével 
lehet helye, mely esetben köteles az iparos 
tanoncát 12 éves kora betöltéséig a népiskolába 
rendesen járatni." A 62. § szerint: „Az iparos 
köteles tanoncát az iskolába-járásra — ott, ahol 
tanonciskola van, a tanonciskolába járásra — 
szorítani. " 

Az ipartörvény a gyári munkásokra vonat-
kozólag elrendeli a 115. §-ában: „Tekintettel 
a fönnálló népoktatási törvényekre is, 10 éven 
aluli gyermekeket épen nem, a 10. évet meg-
haladott, de a 12. évet még el nem érteket 
csak az iparhatóság engedélye mellett szabad 
gyárakban munkára alkalmazni. Az engedély 

csak akkor adandó meg, ha vagy az iskola 
rendes látogatása a gyárban való alkalmazással 
megegyeztethetőnek mutatkozik, vagy a gyáros 
részéről külön iskola fölállítása által a gyer-
mekek oktatásáról az iskolahatóság rendeletei 
szerint kellő gondoskodás történik." 

Az ipartörvény 157. §-a szerint: „20 írttól 
200 frtigterjedhető pénzbüntetéssel büntetendő: 
aki ezen törvénynek a tanoneok és gyári 
munkások fölvételét, alkalmazását és a velük 
való bánásmódot szabályozó rendeleteit áthágja, 
vagy a segédszemélyzet iskolai oktatására vonat-
kozó kötelességeit nem teljesíti." 

Az iparostanonc-iskolák szervezetére vonat-
kozó 1893. évi aug. 30-án 33.564. sz. a. ki-
adott vallás- és közokt. miniszteri rendelet 
14. §-a szerint: „A 12. évet be nem töltött 
iparostanoncok kötelesek eme koruk betöltéséig 
a mindennapi elemi népiskolába járni." A 18. 
pont szerint pedig: »Oly községben, ahol még 
nem létesíttetett az iparostanonc-iskola (mert 
csak olyan helyen kell fölállítani, ahol legalább 
50 tanone van), a tanonc köteles a népiskolá-
hoz tartozó ismétlő-iskolába járni." 

Végre föl kell még említenem az állami 
gyermekmenhelyekről szóló törvényt (1901. évi 
VIII. t.-c.), amelynek 8. §-a szerint: „Minden 
(állami gyermekmenhely) intézet igazgatósága 
gondoskodik róla, illetve ellenőrzi, hogy úgy 
az intézetben bennlevő, mint a kívül elhelye-
zett gyermekekre nézve 3 éves koruktól fogva 
a kisdedóvásról szóló 1891 : XV. t.-c., 6 éves 
koruktól fogva a népiskolai közoktatásról szóló 
1868 : XXXVIII. t.-c. rendelkezései érvénye-
süljenek." 

Ez az állami gyermekmenhely-intézmény még 
annyira új, hogy alig lehet múltjára hivatkozni, 
azonban fájdalommal esnék kétségbe vonni is, 
hogy a sok lelkesedéssel eltelt igazgatók el-
hanyagolnák a törvény által a gyermekek 
iskoláztatása tárgyában reájuk rótt kötelességet. 

Van tehát törvény arra, hogy a gazda a 
gyermekcselédet, az iparos a tanoncot, a gyáros 
a gyári munkást és a gyermekmenhely igaz-
gatója az intézetbe fölvett gyermeket — míg 
azok tanköteles korban vannak — iskolába 
járassa. Csak nem kell megfeledkezni ezekről 
a törvényekről s nem szabad elhanyagolni 
ezeket. 

Az a magasabb cél lebegjen mindenki előtt, 
amely felé az iskola elsegíti a gyermeket s 
emiatt a cél miatt félre kell tenni a szülők, 
gyámok, gazdák, iparosok, gyárosok, sőt az 
intézeti igazgatók esetleges haragjától való 
minden félelmet, s a tanító és minden ember, 
aki visszaélésekről értesül, siessen az iskolaszék 
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elnökéhez s az iskolaszék ne késsék igénybe 
venni minden törvényes eszközt, hogy iskolába 
járjanak mindazok a gyermekcselédek, tanoncok 
és más gyermekek, akiknek ott a helyük! 

(Budapest.) Jí. Nuyy Sándor. 

Községi és egyéb helynevek. 
Folytatjuk a községi és egyéb helynevek 

közlését Sereg vármegyével. Közelebb Ung 
vármegyére kerítjük a sort. 

Ezúttal is megjegyezzük, hogy az alább 
fölsoroltakon kívül is változás történt helyes-
írás tekintetében az összetett neveknél, 
amelyek ezentúl nem kötőjellel és elválasztva, 
hanem kötőjel nélkül, egy szóba írva haszná-
landók, pl. Nagy-Enyed helyett ezentúl Nagy-
enyed írandó, Békés-Szent-András helyett Békés-
szentandrás stb. Az „új" jelző a községnevekben 
mindig ékezetes ú-val használandó, tehát az 
eddigi Bács-Ujfalu helyett Báesújfalu stb. 

Bereg vármegye. 
I. Felvidéki járás. Bród = Boród. — Fekete-

patak = Kenézpatak. — Kisfalud = Beregkis-
falud. — Kövesd = Beregkövesd. — Krajna-Mar-
tinka = Végmártonka. — Pálfalva = Beregpál-
falva. — Papfalva=Beregpapfalva.— Polyánka= 
Füzesmező. — Sarkad = Kissarkad. — Szobat in= 
Szombati. 

II. Latorczai járás. Alsó-Hrabonicza = Alsó-
gereben. — Balázsfalva — Ballósfalva. — Bele-
bele =Kiscserjés. — Benedike = Benedeki. — 
Bereg-Szent-Miklós=Szentmiklós. — Bubuliska= 
Borhalom. — Csapóczka = Csapolcz. — Csere-
jócz = Cserház. — Herczfalva = Hegyrét. — 
Igléncz = Pásztorlak. — Ilykócz = Ilkó. — 
Klocskófalva = Lakatosfalva. — Kölesén = Köl-
csény. — Lanka = Lóka. — Liszárnya = Erdő-
patak.— Medvegyócz=Fagyalos.— Patkanyóez= 
Patakos. — Podhering=Orhegyalja. — Puznyák-
falva = Szarvasrét. — Rákos = Beregrákos. — 
Ruszkócz= Orosztelek. — Selesztó = Szélestó. — 
Szinyák = Kékesfüred. — Trosztyanicza=Nádas-
patak. — Uj-Klenócz = Nyárasdomb. 

III. Mezőkaszonyi járás. Barabás községhez 
tartozó Petlenpuszta (eddig Bárczaytanya né-
ven is). — Csomonya = Csongor. — Harangláb = 
Kisharangláb. — Mátyus községhez tartozó 
Mátyusi homok (eddig Homok néven). — 
Mezőkaszony községhez tartozó: Batka (eddig 
Buttykay-tanya néven is), Bloksaitanya (eddig 
Eszteltanya néven is), Borsószeg (eddig Uszkai-
tanya néven is), Hosszúgorohd (eddig Horthy-
tanya néven is), Papitanya (eddig Horthytanya 
néven is), Sürütanya (eddig Eötvöstanya néven 

is), Uray-tanya (eddig Buttkay-tanya néven is). — 
Nagylónya községhez tartozó Patárhomoka (ed-
dig Dibicse néven), Kisbakos, Nagybakos (e kettő 
eddig Bakostanya közös néven is). — Som — 
Beregsom községhez tartozó Hegyimajor (eddig 
Tisza vi nczellérlak néven), Nagytanya (eddig 
Somi [Kaas] nagytanya néven), Vadastanya 
(eddig Somi [Harsányi] kistanya néven). — 
Tiszakerecseny községhez tartozó Biróhomok 
(eddig Homoki tanya néven is), Ramocsamező 
(eddig Mezei tanya néven is). — Zápszony 
községhez tartozó Mezőterebesi tanya (eddig 
Sztrabicsói tanya néven). 

IV. Munkácsi járás. Berezinka=Nyírhalom. — 
Bukovinka = Beregbükkös. — Felső-Schönborn= 
Felsőkerepecz. — Fogaras = Beregfogaras. — 
Kis-Almás = Beregkisalmás. — Kis-Lucska = 
Kisrétfalu. — Klucsárka = Várkulcsa. — Leány-
falva = Beregleányfalva. — Léczfalva = Kislécz-
falva. — Makaria = Makarja. — Nagy- Almás = 
Beregnagyalmás. — Nyiresfalva=Ny iresújfalu.— 
Romocsaháza = Romocsafalva. — Sztánf'alva = 
Szánfalva. — Sztrabicsó = Mezőterebes község-
hez tartozó Vidékerdő (eddig Verbnikmajor 
néven is), Morgó (eddig Harascsina néven is). — 
Váralja = Munkácsváralja. 

V. Szolyvai járás. Bányafalva = Bányafalu. — 
Bilaszovicza = Bagolyháza. — Borszucsina = 
Borzfalva. — Brusztópatak = Lombos. — Bu-
kócz =Beregbárdos.— Diczkovicza =Kisvadas.— 
Duszina = Zajgó. — Felső-Hrabonicza = Felső-
gereben. — Felső-Kis-Bisztra = Sebesfalva. — 
Hánykovicza = Kisanna. — Holubina = Galam-
bos. — íz vor = Beregforrás. — Izvorhuta-
Forráshuta. — Jalova = Jávor. — Kicsorna = 
Nagycserjés.— Kis-Rosztoka=Felsőhatárszeg.— 
Kotilnicza = Katlanfalu. — Laturka = Latorcza-
fő. — Medvezsa = Medvefalva. — Miskarovicza = 
Miskafalva. — Nagy-Rosztoka = Alsóhatár-
szeg. — Nagy-Tibava = Havasalja. — Ole-
nyova = Szarvaskút. — Pálos = Kispálos. — 
Páskócz = Hidegrét. — Paszika - Kishidvég. — n o 
Perekreszna = Pereháza. — Plávia = Zsilip. — 
Roszos = Kopár. — Serbócz = Beregsziklás. — 
Szolocsina = Királyfiszállás. — Tis ova = Csen-
des. — Tövisfalva = Újtövisfalva. — Uklina = 
Aklos. — Zagyilszka = Rekesz. — Zbún = Iz-
bonya. — Zsdenyova = Szarvasháza. 

VI. Tiszaháti járás. Beregszász-Vég-Ardó = 
Beregardó. — Borzsova = Nagyborzsova. — 
Búcsú = Bulcsu községhez tartozó Kerülettanya 
(eddig gróf Schönborn-féle tanya néven). — 
Csoma=:Tiszacsoma. — Darócz=Beregdarócz.— 
Déda = Beregdéda. — Gecse = Mezőgecse. — 
Homok = Mezőhomok. — Kigyós = Kígyós. — 
Mező-Tarpa = Tarpa. — Mező-Vári = Vári. — 
Ugornya községhez tartozó Szilas (eddig Vladár-
tanya néven), Makócsa (eddig Bleiertanya né-
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ven). — Vásárosnamény községhez tartozó 
Eötvöstag (eddig Braun-féle tanya néven), 
Királytag (eddig Grünfeldtanya néven), Vár 
(eddig Mandeltanya néven). 

Munkács rend. tan. városhoz tartozó Ervin-
tanya (eddig Taubtanya néven), Rózsástanya 
(eddig Korajáthymajor néven is). 

Az „Egyszeregy". 
(Hozzászólás.) 

Szép dolog volt Schőn József kartárstól, 
hogy fölvetette e témát, amely nagyon is meg-
érdemli, hogy vele behatóan foglalkozzunk, 
mert az „egyszeregy" jól tudása alapföltétele 
a jó számolásnak ; anélkül ebben mozdulni sem 
lehet. Az „egyszeregy" jól tudása mintegy 
kenője a számolás-tanítás szekerének, amely 
nélkül ez csak lassan forog ; annak jól tudása 
nélkül úgy a szóbeli, mint az írásbeli számo-
lásban, majd itt, majd ott akad vagy botlik 
meg a gyermek. 

S mégis, bár azzal önmagamnak látszom 
ellentmondani: az „egyszeregynek", mint ilyen-
nek tanítását az iskolában nemcsak hogy szük-
ségesnek nem, de nélkülözhetőnek, sőt mellő-
zendőnek tartom, főkép a Schőn kai-társ által 
fölállított sarktételek (szabály-özön) szerint. 
Lehetnek ezek még oly szépek s „mutatósak, 
mint az árpakalász szabályos szemei, mint a 
„diófa-levél szép erecskéi", de az ilyen s a „még 
ennél is vígabb tünemények" az „egyszeregy" 
megtanulását nemcsak hogy meg nem könnyítik, 
de nagyon is megnehezítik, komplikálttá teszik ; 
hogyha azokat így, szabályként verjük a gyer-
mek fejébe, azok neki semmi gyönyörűséget 
nem okoznak, de igen, ha arra maga jön rá, 
amint hogy rá is jön egyik-másik élesebb 
megfigyelő-képességgel bíró gyermek Schőn 
kartárs egyik-másik sarktételére, pl. arra, hogy 
a 9-nek szorzása, a 9-el való szorzás által 
keletkezett szorzatnak két számjegye (27, 36, 
45 stb.), összeadva mindig 9, hogy az ilyetén 
szorzatokban, fölmenőleg, a tízes eggyel min-
dig növekedik, az egyes pedig ugyanannyival 

fogj; 
Kitűnik ebből, hogy nem vagyok egy nézeten 

Schőn kartársunkkal, aki „még nem rend-
szeres, de kipróbált logikán és lélektani igaz-
ságon alapuló" sarktételek szerint óhajtja taní-
tani az „egyszeregyet", még kevésbé Horváth 
István kartárssal, aki Schőn k. közleményének 
ezen kitétele által sarkalva : „foglalkozván vele, 
idővel ezen a bajon is segíthetünk", még őt is 
túllicitálja, a sarktételek, szabályok egész özönét 
állítva föl. 

Minél több a mesterkéltség és szabály, annál 
kevesebb a pozitív eredmény s viszont minél 

kevesebb az, annál több emez. A tanításban, 
főkép a számolás-tanításban a természetesség 
a fődolog. Nem a szabályra, de a dolgok 
megértésére épített tudás: az igazi tudás. Ha 
már egyáltalán szabályt akarunk, úgy azt a 
gyermekek által már megértett, előttük egész 
világosan álló dologból kell mintegy kihámoz-
tatni. S ez az, amiben nézetem találkozik 
Csőregi kartárs nézetével, tőle csak annyiban 
térve el, hogy én az „egyszeregynek", mint 
ilyennek tanítását, bemagoltatását is mellőzen-
dőnek tartom. A sok szabály és a magolás 
csak kerékkötője a gyermeki értelem kifejlődé-
sének, lenyűgözője a gyermeki gondolkozás 
szabad szárnyalásának. 

Ne azért tudja a gyermek, hogy pl. 4 X 4 = 16, 
5 X 6 = 30, 6 X 7 = 4 2 és 7 X 9 = 63, mert 
Schőn J. idevonatkozó sarktétele szerint „páros 
szám szorzata (ha szorzó és szorzandó, vagy 
ha csak az egyik is páros szám) mindig páros" 
s mert „páratlan szorozva páratlan számmal, 
szorzatul csak páratlan számot ad" ; de azért 
sem, mert azt az „egyszeregyből" így tanulta, 
hanem tisztán azért, mert ő erről maga meg-
győződött, látva, hogy pl. a 40-es számkört 
tanulván, a növekedő számsorokban (számképek 
segítségével) négyesenként fölfelé számlálván, 
az a 4. helyig 16-ot; a 60-as körben 6 oson-
ként számlálván fölfelé, az 5. helyig 30 at ; a 
70-es körben 7-senként menve fölfelé, a 6. 
helyig 42-t és a 90-es számkörben 9-énként 
számlálván fölfelé, az a 7. helyig 63-at tesz ki; 
mert minderre maga rájővén, tudja, hogy így 
van, így áll az folyton lelki szemei előtt. 

E tekintetbeni, negyedszázadot meghaladó 
tanítói működésen alapuló, teljesen kipróbált s 
jól bevált rendszeres eljárásom a következő : 
Amidőn pl. a 20-as számkör van soron s e 
körben, a növekedő s fogyó számsorok képzé-
sében, a hozzáadás és elvonásban a gyermekek 
már teljes jártasságot szereztek, tíz kettős 
számképet rajzolok föl az iskolatáblára egy 
oszlopban, mindegyik után számjegyekben után-
írva a mindig élűiről összeszámlált s így a 
gyermek előtt mindig világosan álló számképek 
összegét, ilyenformán : 1 . . 2, 2 . . 4, 3 . . 6 
s í. t., s mindezt leolvastatom, leszámláltatom 
a gyermekekkel. Amidőn ezt már alaposan 
begyakorolták, elannyira, hogy a 20-as körben 
2-senként már számképek nélkül is, föl és le, 
minden fennakadás nélkül számlálni tudnak, 
akkor a számképek előtt használt 1, 2, 3 stb. 
helyét: az I X , 2 X, 3 X stb. váltja föl, 
szóval: a 2-t 1-től 10-ig minden számmal 
megszoroztatom, azután pedig 1-től 10-ig min-
den számot 2-vel. E három mód, amelyek által, 
amelyek szerint a 2 szorzását s a 2-vel való 
szorzást érthetően, könnyen és alaposan meg-
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tanulják, begyakorolják, az iskolatáblára föl-
írva, ilyen képet ad : 

2 
4 
6 
8 

10 
s í. t. 

1 X 2 = 2 
2 X 2 = 4 
3 X 2 = 6 
4 X 2 = 8 
5 X 2 = 10 

s í. t. 

2 X 1 = 2 
2 X 2 = 4 
2 X 3 = 6 
2 X 4 = 8 
2 X 5 = 10 

s í. t. 
Ugyanígy járok el a 30-as, 40-es stb. szám-

körökben a 3-nak, 4-nek stb. szorzásával, 
illetve a 3-mai, 4-gyei stb. való szorzással is, 
azon különbséggel, bogy minden egyes szám-
körnél a már megelőzőleg tanultakat ismétlés-
képen gyakoroltatom. Megjegyzem még, hogy 
minden ilyetén, tízes számköméi, hogy a szorzás-
bani jártasságot, biztonságot még inkább meg-
szilárdítsam, az ilyetén kérdéseket is rendsze-
resen alkalmazom, pl. a 20-as körben : 6 = 
hányszor 2, 8 = hányszor 2 stb. és 10 = 2 X 
mennyi, 12 = 2 X mennyi stb. S amidőn így 
a 100-as számkörrel is végzek, az „egyszer-
egyet" teljesen tudják, anélkül, hogy azt, mint 
ilyent, tanulták volna. Ez, természetesen, a II. 
oszt. tananyaga, de hogy ezt ismétlésképen a 
többi osztályok is gyakorolják, ha arra egy kis 
sileneium van, így szólok hozzájuk : számlál-
jatok 6-osokban 60-ig és vissza ; szorozzátok 
1-től 10-ig minden számmal a 7-et, vagy 1-től 
10-ig minden számot szorozzatok 8-cal stb. 

Ilyetén eljárással csaknem lehetetlenség, 
hogy a gyermek teljes jártasságot ne szerezzen 
az egyes számok szorzásában ; az egyes számok 
szorzat» számképekben is mintegy lelki szemei 
előtt állván, erre vonatkozó minden kérdésünkre 
egészen biztosan felel, míg ha az „egyszegyet", 
a jeleztem eljárás mellőzésével, csak bevágják, 
bemagolják, megtörténhetik, hogy a gyermek, 
ha pl. azt kérdezzük tőle : mennyi 8 X 7 , 
elkezdi magában mondogatni : (1 X 7 = 7, 2 X7 
= 14, 3 X 7 = 21 stb. stb.) s mikor odaér, 
akkor mondja ki, hogy 8 X 7 = 56. 

Amivel Csőregi kartársam végezte, én is 
azzal végzem közleményemet: „Legjobb az 
egyenes út." 

(Keszü.) Somssich Sándor. 

A székelyföldi üdülőhelyek 
látogatói. 
(Beszámoló.) 

Mikor a mult év folyamán sajtó alá adtam 
és a Marosvásárhelyi Székely-Társaság anyagi, 
valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr erkölcsi támogatásával terjeszteni kezdtem 
Üdülőhelyek tanítók számára a Székelyföldön 
című kis füzetkémet, az volt a célom, hogy 

különféle betegségekben szenvedő tanítótársaim-
nak, akik szeretik a falu csendességét és az 
egyszerű falusi életet, alkalmat nyújtsak kipró-
bált, hasznos székelyföldi fürdők megközelíté-
sére és gyógyhatásának kihasználására, viszony-
lag olcsó pénzért. 

Ama másik cél, hogy ezáltal a Székelyföld 
és székelység megismerésére, barátságosabb 
indulattal és készséggel szükséges támogatá» 
sára is módot keressek, szintén ott lebegett sze-
mem előtt, de mégis csak másodsorban, mert 
a kielégítendő személyi érdekeket helyeztem 
előtérbe. 

Az eredmény igazolta tervemet. Ha nem is 
fényesen, de tűrhetően bevált. S kezdetnek ez 
is elég. 

A székelyföldi tanítóknak szánt és számukra 
reklámozott üdülőhelyeket, a szóban levő ajánlás 
nyomán, a mult nyáron összesen 138-an láto-
gatták meg. 

Es pedig : Szovátát 10, Topliczát 6, Vargyast 
4, Bibarczfalvát 7, Korondot 10, Oláhfalut 2, 
Mikóújfalut 8, Málnást 11, Sepsibodokot 5, 
Kovásznát 39, Arapatakot 15*, Tasnádot és 
-Zajzont 21 tanító vagy annak családtagja. A 
látogatók többnyire Kecskemétről, Mindszentről, 
Budapestről, Törökbecséről, Bócsár, Czibakháza, 
Mohács, Kassa, Nyiregyháza, Bácsalmás, Csanád-
palota, Nagyteremia, Miskolc, Hegyes, Szeged, 
Lippa, Nagyida, Törökszentmiklós, Zalatna, 
Déva, Bethlen, Zombor, Hajdúböszörmény, 
Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Arad, Újvidék, 
Szentes, Debrecen, Pancsova, Temesvár és 
Kolozsvárról valók. Csak néhányan jöttek a 
szomszédból. 

A terv hát úgyis bevált, amint célzatosan 
előkészíttetett, hogy t. i. nagyobb városi és 
alföldi emberek jussanak a jó levegő és jó 
vizek áldásaihoz. 

Hogy az alkalmat többen meg nem ragad-
ták, okát abban keresem, hogy kissé későn 
vettek tudomást kartársaim erről a mozga-
lomról. Azt hiszem azonban, hogy az idén 
jóval többhöz lesz szerencsénk, mert az egész 
tél folyamán küldöttük a kis ismertető füze-
teket országszerte mindazoknak, akik hozzám 
vagy a protektor „Székely-Társasághoz" for-
dultak. 

Épen ez a körülmény arra indított, hogy 
amennyiben a viszonyok változhattak, s mert 
fogytán is van, a füzetkét átdolgozva, újra 
sajtó alá adjam. 

Hangsúlyoznom kell azonban, mint ezt külön-
ben már több ízben megtettem : kedves kar-
társaim és kartársnőim, nehogy valami modern 
fürdőket képzeljenek a székelyföldi üdülőhelyek 
alatt, mert azok bizony csak egyszerű, ám azért 
csinos székely falvak. Előnyük a többiek fölött 
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az, hogy többé-kevésbé modern fürdők vagy 
gyógyvizek közelében vannak. 

Aki így fogta föl ajánlásomat, nem is csa-
lódott. Legalább a közvetítés nehéz munkáját 
kartársi szeretetből készséggel végzett kartár-
saim erről értesítettek újabb, helyesbített 
adatokat tartalmazó beszámoló leveleikben. 

Es itt meg kell ragadnom az alkalmat, hogy 
nekik, névszerint: Gart Tivadar állami tanító 
úrnak Toplica, Vigh Sándor ref. tanító úrnak 
Szováta, Simon Ferenc áll. ig.-tanító úmak 
Bibarcfalva, Gaál Mihály r. kath. kántortanító 
úrnak Szombatfalva, Gaál Ambrus és Kerezsi 
Lajos r. kath. tanító uraknak Korond, Péter 
Károly, Hozó János és Bakó Károly r. kath. 
tanító uraknak Szentegyliázas-Oláhfalu, Tarcsa-
falvi Albert áll. isk. igazgató úrnak Vargyas, 
Salamon Mihály áll. isk. igazgató úrnak Mikó-
újfalu, Erdős Gábor áll. isk. igazgató úrnak 
Málnás, Erdős Sándor áll. isk. igazgató úrnak 
Sepsibodok, Imets András áll. tanító úrnak 
Oroszfalu, Nagy Sándor állami isk. igazgató 
úrnak, Barthalics János és Bideskuthy Róbert 
áll. tanító uraknak Kovászna, Buriún Albert 
áll. tanító úrnak Kilyén, Székely Károly áll. 
isk. igazgató úrnak, Dávid Ferenc tanító úrnak 
Csíkszereda, Kertész István és Salló Károly 
tanító uraknak Csíkzsögöd, valamint Tamás 
Imre r. kath. kántortanító úrnak Csíktusnád, 
akik a levelezést és közvetítést barátságos indu-
lattal és a levelezésre sajátjukból hozott anyagi 
áldozattal végezték, az érdekeltek nevében 
nyilvánosan is köszönetet mondjak. 

Nem szükség buzdítanom, tudják, hogy állá-
saikon, minő jótéteményt gyakorolhatnak a hoz-
zájuk forduló kartársakkal. Szívesen is teszik. 
Áldja meg az Isten nemes ügybuzgóságukért. 

Végül még csak annyit jegyzek meg, hogy 
az újonnan átdolgozott füzet pár hét alatt ki-
kerül a sajtó alól, s akik hozzám vagy a 
Marosvásárhelyi Székely-Társasághoz fordulnak 
érte, ingyen megkapják. Ne vegyék szerény-
telenségnek azonban t. kartársaim, ha arra 
kérem, miszerint tekintettel a nevezett Székely-
Társaság és a közvetítő tanító-társaim sokfelől 
igénybe vett szolgálatára, megkereséseikhez — 
válaszbélyeget csatoljanak. 

(Marosvásárhely.) Máthé József. 

Az írás tanítása az I. osztályban. 
Cságoly József kartársam a Néptanítók Lap-

jában több helyes, praktikus fogást sorol föl 
arra, hogy az I. osztálybau a tanulók az írás-
ból megfelelő eredményre jussanak. A t. szer-
kesztőség szíves engedelmével ezekhez még én 
is fűzök egyet-kettőt. 

Az írás biz' bajjal jár, olvassuk Gönczy 

Ábécéjében is. Bizony bajjal azokra az apró 
kisdedekre, akiknek kézügyességük még alig 
van. Izmaik, amelyek a kart, a csuklót, az 
ujjakat mozgatják, nagyon merevek. Ezt a 
merevséget még fokozza az a félelem, gond és 
aggodalom, amely az új életben — no meg a 
tudatlanság és ügyetlenség tudatából is — a 
kis új tanuló lelkére nehezedik. Az izmokat 
ebből a merevségből, megkötöttségből föl kell 
engesztelnünk. 

Erre több eszközzel rendelkezik a tanító. 
Először erre szolgálnak a csukló- és ujj-

gyakorlatok, ezeket minden nap végeztesse a 
tanító. Szívesen és örömmel végzik ezeket a 
gyermekek, mert változatosságot és elevenséget 
visznek a dologba, az amúgy is mozgékony s 
hosszas egynemű munkára képtelen apró nép 
számára. 

Mikor a gyermek az első vonalakat rajzolja 
a palatáblára, (csak ezt a szerszámot lehetne 
már valami jobbal kicserélni !) ezeket a tanító 
elismeréssel fogadja s néhány buzdító szóval 
bátorságot és önbizalmat öntsön a gyermekbe. 
Ettől enged a ránehezedő félelem s ez még az 
izmok mozgékonyságában is megnyilatkozik. 

A tanulók kezébe hosszú és hegyes pala-
vesszőt adjunk! Hegyezzük ki magunk s ezeket — 
mint Cságoly barátom is ajánlja a tollnyelekre 
nézve — a lecke végén szedjük össze s dobozba 
rakva, tegyük el. Ha a tanulók hazahordják, 
már a második nap fele darabokra törve hoz-
zák vissza. 

Evvel a hosszú, hegyes palavesszővel azután 
oly nagy alakokat rajzoltassunk, írattassunk, 
amelyekből egy kettő az egész táblát megtölti. 
Első gyakorlatokul köröket vegyünk. Rajzol-
tassunk egymás hegyé sok-sok kört. Később 
külön-külön, amikor a körökből természetesen 
alma, narancs, céltábla, cseresznye, meggy, 
kökény stb. lesz. 

Amint az előgyakorlatokban tovább haladunk, 
kisebb alakok is írásra, rajzolásra kerülnek. 
Mikor pedig a betűk alkotó részeire kerül a 
sor, akkor már annyira ügyesedtek, hogy két 
vonal közé szoríttatjuk a vonásokat, később 
azután, az előgyakorlatok vége felé, föllép a két 
középső vonal is. De ismét megjegyzem, hogy 
minden új dolgot elsőben nagy alakban írat-
tassunk, hogy a kéz lendülethez szokjék. 

Ily módon elkerüljük azt, hogy a tanuló 
írás közben úgyszólván csak a végső ujjízekkel 
dolgozzék, míg kezefeje, csuklója és karja az 
asztalra lefeszítve marad. 

A kéznek könnyűségét igen előmozdítja az 
is, hogyha a nagy táblára krétával sokat írat-
tatunk. A kréta nagy és hegyes legyen. A 
tanító meg ne' tűrje, hogy a gyermek kezefejét 
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a táblára letegye, hanem csupán a kréta hegye 
érje a táblát. 

A palatábláról iparkodjunk mielőbb tollra 
kapatni a gyermekeket. A tollal való írás 
sokkal gyorsabban eltünteti a kéz merevségét, 
míg az apró, tompa palavesszővel való írás a 
kemény palatáblára bizonyos fokon túl semmi 
fejlesztéssel sincs a kéz könnyítésére. 

Az első irkák széles vonalozásúak legyenek, 
mert öreg betűt könnyebb írni a kezdőknek. 

Most rátérek az írás tanításának legfon-
tosabb részére, az egészségre. Ez a szépírásnál, 
tisztaságnál, mindennél előbbre való. 

Azért különösen figyelmet fordítsunk arra, 
hogy a tanuló egyenes testtartáshoz szokjék s 
irkáját mindig a megkövetelt távolságban 
tartsa szemétől. Ez nagy gondba, fáradságba 
kerül, de nélkülözhetetlen. Meg ne tűrjük hát, 
hogy a gyermekek mellükre és karjukra támasz-
kodva írjanak. így az egész test súlya szinte 
a mellre és karra nehezedik, ez a szépírásnak 
is nagy kárára van, de legnagyobb veszedelme 
a testi épség és egészség veszélyeztetésében 
rejlik. Nevezetesen ebben a helyzetben a gyer-
mek annyira előre dűl, hogy teste egészen el-
ferdül s alig 4—5 cm. távolból tartja szemétől 
az irkát. így vetődik meg a test elferdülésének, 
a szűkmellüségnek és a közellátásnak alapja. 
A veszedelem annál nagyobb, mert ha az első 
évben megszokták ezt az ülést, akkor a leg-
többjét semmi hatalommal sem lehet leszok-
tatni róla. 

A rendes távolság követeli azt is, hogy min-
den sor megtelése után annyival följebb tolják 
az írófü«etet, amennyivel a következő sor alább 
esik. így mindig ugyanabból a távolságból 
vetik a betűket, s ezt a szem épsége s a 
közellátás elkerülése szintén megköveteli. 

Végül pár szót az irkák alakjáról. 
A mostani irkák alakja rossz. Igen széles 

irkákat használunk, tehát a sorok nagyon 
hosszúak. Ezt sem a szem épsége és egészsége, 
sem a szépírás szempontjából nem volna sza-
bad tűrni. Leghelyesebb volna, ha az úgyneve-
zett „kutyanyelv" szélességű írófüzetekbe írat-
nánk. A most használt irkák szélességének két-
harmada volna szerintem a maximum. Hogy 
hosszabb sorokba írassunk, azt az egészség is, 
a szépírás is tiltja. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

Elemi népiskolai magyarnyelvi 
föladatok példatára. 

IV. osztály. (E fokon kevesebb másolás, de 
diktálás még bőven szükséges.) 

1. Hogyan köszöntik egymást az emberek? 
Mit szoktak ilyenkor egymástól kérdezni? Jó 

A 

napot ! J ó . . . stb. Alásszolgája ! (Mit hagytunk 
itt ki ?) Magyaros : Adjon Isten ! Fogadj Isten ! 
Jó egészséget! Isten áldja meg! Németes: 
Ajánlom magamat ! — Mit fejez ki ez : „Van sze-
rencsém!" ? Viszontlátásra ! Hogy van? Jól aludt? 
Hogy szolgál az egészsége? (Idegen: Jól néz 
ki.) Jó színben van stb. (Hiányos, fölkiáltó, 
kérdő stb. mondat.) 

2. Soroljátok föl Szent István király neve-
zetes intézkedéseit! A tárgyragos szókat húz-
zátok alá ! (Püspökséget, várat, népet, tem-
plomot, klastromot stb. szóknál betanítani való, 
hogy a tárgyrag egyszerű t.) 

3. Kérdések : Mivel metszünk kenyeret ? 
Mivel tisztálkodunk ? Mivel írunk ? Mivel fize-
tünk ? Mivel édesítjük a kávét ? Mivel zárjuk 
be az ajtót ? Mivel veri a vasat a kovács ? 
(A -val, -vei rag használata öntudatosan ; M-nél 
fölösleges az áthasonulás.) 

4. Nevezzetek meg Dunamenti magyar váro-
sokat ! Magyarország északnyugati részén . . . 
Alföld szélén . . . Az Alduna mentén . . . 

5. Mi mindent tudtok a szüretről? (Honnan 
a szüret elnevezés? [Szűr-ni.] Szőlő=szöllő,must, 
bor, erjedés, fojtó gáz, mértékletesség stb.) 
6. Foglaljátok jelzők gyanánt mondatokba eze-
ket a szókat! Csekély, alacsony, sekély, mély, 
magas, meredek. 7. Az Alföldről. (Milyen a 
felszíne. Éghajlata. Népének foglalkozása. Ter-
ményei. Népszerű házi- és vadállatai. Ter-
mészeti tüneményei.) 

8. Kapcsoljátok e szókhoz a -vá, -vé átvál-
toztató ragot ! Király, fejedelem, vezér, bor, por, 
hamu, sár, víz. (Pl. Vér nem válik vízzé. Por-
ból lettél, porrá leszel stb.) 9. Miről nevezete-
sek ezek az évszámok hazánk történetében ? 
1000, 1241, 1301, 1526, 1686, 1848, 1867. 
10. Tegyétek izeket föltételes módba ! Szeretek 
szántani. Bevetem a búzaföldemet. Sok búzám 
terem. Nyáron learatom, csűrbe hordom, ki-
csépelem, megrostálom s a malomba viszem. 
Megőrletem egy részét, más részét piacra vi-
szem. Jó pénzért eladom. Veszek rajta mindent, 
ami kell. 

11. Fejezzétek ki ezeket parancsoló módban! 
A jó tanuló mindig figyel. A tanítójára néz. 
Minden szavára hallgat figyelmesen. Tanuló-
társának segít. Senkit sem bánt. 12. Diktálás. 
A képes kifejezéseket húzzátok alá! Volt egy-
szer egy király. Ennek a fia veszedelmes beteg-
ségbe esett. A leghíresebb orvosok fáradtak 
azon, hogy a királyfi kilábolhasson a bajból. 
A király bízott az orvosokban, de legfőbb bizo-
dalmát az Istenbe vetette. Végre föl is épült a 
királyfi. Rózsás lett a király kedve. Örömben 
úszott az egész ország. 13. Folytassátok ezeket 
a mondatokat ! Aki nem dolgozik... Ami nem 
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illik . . . Addig jár a korsó a kútra . . . Akkor 
szép a kis lány. . . Amilyen az „Adjon Isten" . . . 
Amit nem kívánsz magadnak... 

14. Változtassátok meg as előbbi föladat 
mondatssakassainak hely setét! (Elő-, utó- s 
közbevetett mondat. Pl. Ne egyék az, aki nem 
dolgozik. Az, aki nem dolgozik, ne is egyék.) 

15. Kapcsoljátok e szókhoz a -ság, -ség kép-
zőt s foglaljátok a képzett szókat mondatokba ! 
Barát, ellen, szerény, gazdag, szegény, okos, édes. 

16. Képessetek -an, -en képzővel szavakat 
ezekből! Illemes, nemes, okos, ügyes, hálás, 
békés, világos, kellemes. (Nem sen a képző.) 
17. írjátok le röviden a hollóról és a sajtról 
ssóló mesét! (Élőszóval való fogalmazás alap-
ján.) 18. A kapzsiság büntetése. (A kutya és 
árnyéka.) 19. Hálás légy a kapott jóért! (A 
galamb és a méh.) 

20. Kapcsoljatok igekötőket az ad szóhoz 
és foglaljátok az így nyert igéket, mondatokba ! 
(Pl. Az adós megadja tartozását. A kereskedő 
sok árut elad. Kiad, fölad, bead, túlad.) 

21. Fejezzétek ki ezeket parancsoló módban ! 
Megtanulod a leckédet. Leírod a szót. Kitalál-
játok a találós mesét. Betanulod a verset. Föl-
emeled szemeidet az égre. Leszakítod a rózsát. 
Visszaadod a kölcsönt. 

22. Meghívó levélke. (Pl. Margit nevenapján 
a mama uzsonnát ád, a kis pajtásokat meg-
hívhatja erre a kis leány, ígér nekik jó mulat-
ságot stb.) 23. Kérő levélke. (Pl. Géza nem 
mehet iskolába. Kéri barátját, hogy a végzett 
lecke megjelölése végett látogassa meg stb.) 
24. Egy ünnepély leírása. (Eszmemenet: 
a) mikor, b) kik, c) mily tárgyú ünnepet ül-
tek? d) Az ünnepély sorrendjéről, e) ennek 
kiváló pontjairól stb.) 

(Budapest.) Gerley Ssevér-

Külföldi szemle. 
Franciaország sem vonhatta ki magát 

a helyesírás reformja alól. Az e célra kikül-
dött bizottság reformjavaslatai közül némelye-
ket ugyan elejtett, de most már végérvénye-
sen döntött az iránt, hogy a ph-t ezentúl f-fel 
helyettesíti : farmacie, frase ; hogy a th helyett 
az egyszerű t-t használja : té, tèse (tea, tétel) 
s hogy azokban a szavakban, melyek a többes 
számot »-szel képezik, ehelyett az s-et veszik 
föl: chevaus (lovak). 

* 

A tanítási módszer túlbecsülése. Itiszmann 
tanító a Deutsche Schule c. folyóiratban a cím-
beli tárgyról a következőket írja : „ Az intellek-
tualizmussal karöltve jár a tanítási módszer 
túlbecsülése, amely természetszerűleg annál 

inkább terjed, minél lazább lesz a személyes 
viszony tanító és tanuló között. Támogatja ezt 
a Herbart-Ziller-féle didaktika alapját képező 
elmélet, mely szerint a megismerés közvetlenül 
a formális fokok lélektani mechanizmusából 
foly. E túlbecsülés okozza ama tankönyvek 
nagy szaporodását, melyek a tanítási anyagot 
a legapróbb részletekig metodikailag földol-
gozva tartalmazzák s évről évre nagyobb szám-
ban jelennek meg s hogy e módszeres földol-
gozások a hivatalos rendeletek tárgyát is 
képezik, úgyannyira, hogy épenséggel ki nem 
kerülhető, hogy a tanító és tanuló közötti köz-
vetlen érintkezés helyébe lassanként a sablon 
lép s maga a tanítás személyes volta mint 
művelődési tényező teljesen háttérbe szorul. 
Hogy a sablon a bürokratikus iskolai vezetést 
idézi elő, az bizonyos, de nem kevésbé bizo-
nyos az is, hogy sem elevenen képzőleg nem 
hat, ami tulajdonképeni föladata a pedagógiai 
tanításnak, sem ösztönzőleg nem hat a tanulók 
tanulási és a tanítók tanítási kedvére. Iskola-
pedánsok és iskolabürokraták örömüket talál-
hatják benne, de az igazi tanító, aki nevelő is 
akar lenni, ösztönszerűleg idegenszerűnek érzi 
azt, amely zavarólag furakodik közéje és a 
tanuló közé. Ne értsenek félre. A metodikának 
megvan a maga jogosultsága. A nevelőnek 
ismernie kell azt az útat, amelyen a növendék 
szellemében alakul ki a megismerés és értenie 
kell hozzá, hogy erre az útra a tanulót rávezesse. 
De attól a balhiedelemtől is óvakodnia kell, hogy 
ez a megismerés, amelyről itt szó van, már 
azáltal is szellemi sajátja lesz a tanulónak, ha 
egyáltalán rávezetik a megismerés útjára. A 
megismerés csak akkor lesz élethatalommá, ha 
az ember maga szerezte azt meg. Az öntevé-
kenység azonban szabad akaratból való része-
sedés és sohasem a módszer közvetlen ered-
ménye. Kell, hogy a tanító a tanulót erre 
ösztönözze, amire a módszer művészete képessé 
nem tesz. Csak az a nevelő lesz erre képes, 
áki növendékével szellemi, azaz első sorban 

akarati közösségben él." 
* 

Nagybritánia. Iskolák és börtönök. A „The 
Schoolmaster" (Az iskolamester) c. angol lap 
egyik statisztikai kimutatásában a következő 
számokat közli, amelyekből az iskoláknak mo-
rális tekintetben való hatására következtet : 
1870-ben Nagybritániában 8281 iskola volt 
1,693.059 tanulóval és ekkor 139 börtön volt. 
1898-ban az iskolák száma 20.022 volt, a 
tanulók száma pedig 5,601.249. Börtön meg 
csak 66 volt. 

• »S ' f ' -
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A nagy idők emlékeiből. 
Az öreg „Pali bácsi" — így nevezte az 

egész megye — névnapját ülte. Nevezetes nap 
volt ez. Hivatalos nem volt senki. Hogy 
a manóba is jutna valakinek az eszébe név-
napra vendéget citálni ! Mire való a kalendá-
rium ! ? . . . Megjelent a környék minden szá-
mottevő kaputos embere. 

A hosszú, födött folyosón terítettek. Az udvar 
felőli részen fölnyitották az ablakokat, hogy 
friss levegővel enyhítsék a hosszúnyakú üvegek 
tartalmának égető tüzét. A fal mentén nyíló 
rózsák ambra-illattal vegyítették a konyha-
művészet remekeinek orrcsiklandoztató szagát. 

„Pali bácsi" igen jó kedvében volt. Mikor 
ő jó kedvében volt, akkor rendesen a régi 
időkből adomázott. Igaz történeteket mondott 
el a negyvennyolc-kilences időkből. Voltak 
köztük kacagtatok, katonacsínyek, de voltak 
szomorúak is, hogy halltukra könny szökött 
az érzékenyebbek szempilláira. 

Most is ilyenforma jutott az eszébe. 
— Világos mellett táboroztunk, kezdte a szót. 

Vártuk a mindenható orosz tábornoknak, 
Rüdiger grófnak az üzenetét Görgey ajánla-
tára, a fegyverletétel ügyében. Éjjel jött a vá-
lasz, a tábornok hadsegéde, Grigorov hozta. 
Másnap fölszedtük a holminkat, hogy az orosz 
tábornok elé menjünk, letenni a fegyvereinket. 

Sehogysem tudtuk megérteni, hogy egy 
30 ezer emberből álló hadsereg hogyan ad-
hatja meg magát egyetlen lövés nélkül! 142 
ágyú a birtokunkban s tétlenül kelljen átadnunk 
az ellenségnek. Ez nem illő a magyar vitézséghez ! 

Sokan voltunk, akik zúgolódtunk, s ha 
valaki az élünkre áll, azonnal megtagadjuk az 
engedelmességet. Velünk tartott volna kevés 
kivétellel az egész hadsereg. 

Mikor a tábornok elé értünk és Görgey 
leoldotta a kardját, csak az Isten őrizett, hogy 
az oroszok közé nem lőttünk. Tulajdonképen 
nem is ő rájuk haragudtunk mi, mert ők min-
denütt jól bántak velünk, ha kezeik közé ke-
rültünk, de nem tudtuk megérteni, hogyan 
jöhettek az osztrák segítségére — ellenünk!... 
Különben ők is megbánták. 

Irtózatos elkeseredésünket és dühünket az 
orosz tábornok nagylelkűsége váratlanul eny-
hítette : visszaadta vezérünknek a kardot és 
lekötelező barátsággal szorított vele kezet. 

Ilyesfélét vártunk, mégis meglepett a dolog. 
Míg bajtársaim a lefegyverezéssel foglalkoz-

tak, néhányad magammal — huszárok voltunk 
mindannyian — az utolsó sorokba sarkantyúz-
tuk lovainkat és uzsdi ! — vissza a hegyek 
felé. Talán észre is vettek, de nem törődtek 
velünk ; lehet, hogy nem is tűnt föl a szöké-
sünk. Bajtársaink közül ugyan láttak, de hagy-
tak, annyira elfogta őket a mélységes kétségbe-
esés, hogy nem törődtek se magukkal, se velünk. 

A hegyek lábánál megesküdtünk, hogy egy-
mást el nein hagyjuk s hogy fegyverünket 
csak a halál szakítja ki kezünkből. 

Tervünk volt Bemhez jutni. Célunkat lóháton 
el nem érhettük, mert úgy hamarosan észre-
vesznek. Egészen Erdélyig ellenséges vidéken 
kellett átjutnunk. Közel Világoshoz ismertünk 
egy derék oláh embert, ehhez igyekeztünk 
először is. Sok apró szolgálatot tett itt tábo-
rozásunk alatt a legénységnek. Ezt akartuk 
megszolgálni és valami szívességre megkérni. 

Beállítottunk az udvarára. Megérttettük vele, 
hogy a többiek letették a fegyvert, mi meg-
szöktünk ; a lovakra nincs szükségünk, azokat 
hazafias viselkedése jutalmául neki ajándékoz-
zuk . . . Biztonság okáért tanácsoltuk, vagy 
rejtse el a fölszerelést, vagy égesse el. S ha 
kérdezik, hogyan jutott a lovakhoz, találjon 
ki valami okosat, nehogy bajba essék. Furának 
fura gondolat volt ez a részünkről, de tényleg 
így történt. 

Elmondtuk, hogy a hegyek között Erdélybe 
törekszünk. 

Nincs az a szerelmes, aki érzékenyebb öle-
léssel és fájdalmasabb zokogással válnék meg 
kedvesétől, mint mi paripáinktól. — Arra az 
egy szívességre kértük még, hogy a lovaknak 
jó gondját viselje. Ezzel búcsút vettünk. 

Aradi gyerek voltam, jól ismertem a vidé-
ket, de azért mégis elfogadtuk a kalauzolást. 

— Na, mondta jó darab gyalogolás után, 
ezen a völgyes úton könnyen haladhatnak. 
Nem messze, ott a', — a távolból oda látszó 
sziklára mutatott, ott találnak egy odút, abban 
éjjelre megpihenhetnek. — Ezzel alázatosan 
köszönt és visszament. 

Jól mutatta a helyet. Éjjeli szállásra nagyon 
bevált. 

Alig pitymallott, vállunkra vettük a fegyvert 
s óvatosan kiléptünk. Figyelve tekintünk körül, 
nem lát-e valaki, vagy mi valakit? Sehol senki. 
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Alig haladunk azonban néhány lépést, puff! 
puff! Mikorra a puskánkhoz kapunk, két tár-
sara már a földet csókolta. 

— Azt az angyalát! kiáltottam dühösen, 
hát ki az? 

Hatalmas törzsű tölgyfát pillantottunk meg 
a közelben, futva menekültünk mellé, hogy 
védett helyen legyünk. A fa mellől látjuk aztán, 
hogy a szikla oldaláról lődöznek. A bitangok 
térdelő helyzetből lőttek. Nem nagy volt köztünk 
a távolság, fölismertem, hogy párásítók, bizo-
nyosan oláhok. Puskáink láttára a földre lapultak. 

— Egy életünk, egy halálunk ! De ezért 
meglakoltok ! 

Ketten óvatosan fölkúsztunk a domboldalra, 
hogy egy irányba jöjjünk velük. Nem vettek 
észre. A bozótok eltakartak. Ketten alul ma-
radtak. Összesen még négyen voltunk. Ahogy 
annyira jutottunk, hogy megláthattuk őket, 
lőttünk. Közelről érezhették a puskaszagot, 
mert nem volt bátorságuk ottmaradni. Villám-
gyorsan ugrottak föl, hogy meneküljenek. Ezt 
vártuk mi. Puff! Puff! Majd az alant maradt 
bajtársak köszöntötték azokat, kik lefelé akar-
tak szökni. Utánuk rohantunk. Visszalőttek. 
A gazemberek a harmadik társunkat is fejbe 
találták. Rögtön meghalt. 

— Rajta ! 
Ketten voltak, mi legalább annyit láttunk. 

Újra lövünk. Mindkettő elesett. 
Hát amint hozzájuk érünk, az egyikben azt 

a bizonyos oláh parasztot ismerjük föl, kinél 
a lovainkat hagytuk. Csakúgy szikráztunk 
a dühtől. Szent, hogy ő vezette ellenünk 
a többieket ! Sohse voltam vérengző, de most 
darabokra akartam vagdalni. 

— Nem! mondja a bajtársam s ezzel csuk-
lóban levágja mindkét kezefejét. — Ezt a bün-
tetést egész életében érezni fogja. 

A másik is élt még, annak megadtuk a ke-
gyelemdöfést. 

Fölmegyünk a sziklaoldalra, hogy lássuk, 
jól céloztunk-e. Öten voltak. Egyikben föl-
ismertük a falu oláh papját, a másikban a ta-
nítót, a harmadik is uri formának látszott, és 
két paraszt, aki menekülni akart. 

Felső ruháikat lehúztuk s a mieinkkel föl-
cseréltük. Ne ismerjen ránk senki. 

Mit tegyünk a társainkkal ? Csak így nem 
hagyhatjuk őket ! Hogy az anyaföldbe temes-
sük el, erről szó sem lehetett, hacsak a tíz 
körmünkkel nem vájjuk ki a köves földet. 

Mind a hármat behelyeztük az odúba, ahol 
éjjeleztünk, szépen sorba egymás mellé. Azután 
a nyílást hatalmas kövekkel zártuk el, kívül-
ről gallyakkal tettük látatlanná. Letérdeltünk, 
áhítattal imádkoztunk a lelki üdvökért s azzal 
útnak eredtünk. Már csak hárman voltunk. 

Hogy hol jártunk, merre jártunk, hogyan 
éltünk, hosszú volna elregélni. Bemhez nem 
jutottunk. Átléptük a határt, átkeltünk a Du-
nán. Bekalandoztuk a Balkánt, Törökországban 
letelepedtünk, mígnem az amnesztia után sze-
rencsésen mindhárman újra édes hazánk föld-
jére jutottunk. 

Apám időközben elhalt, anyám n még élt. 
Reám bízta a birtok vezetését. Ö is nem-
sokára meghalt. Már benne voltam az időben, 
megnősültem. 

A névnap megünneplése apámról maradt 
rám. Épen így együtt voltunk Pál napján, 
19 évvel a történtek után. Ugyancsak ezt a 
históriát meséltem. Beszédem közben kéregető 
jön az ajtóhoz. A torkomon akadt a szó. Rá-
nézek. Fölállok. Ö is rámnézett. Alighanem 
megijedt. Bizonyosan rossz fát tett a tűzre 
valahol, azért fél ; vagy rólunk tételezte föl, 
hogy ilyet gondolunk felőle, mert már a másik 
pillanatban künn az utcán futott. 

Kiáltok a kocsisomnak. Meghagyom neki, 
hogy azt a koldust érje utói és hozza vissza, 
ha törik, ha szakad. Vendégeim nem tudták 
mire vélni a dolgot. 

Vissza is hozta. Jól szemügyre vettem. Va-
lóban nem csalódtam. — No várjatok ! csittí-
totta most is a fölizgatott kíváncsiakat. 

Odaállok eléje azzal a szúró tekintette], 
melyről mások évek múlva is fölismernek, és 
kérdem: hát ismersz-e? 

Nem ismert meg. Valószínűbb, inkább bizo-
nyos, hogy nem mert megismerni. 

— Nem emlékszel arra a 6 huszárra, aki 
1849 aug. 13-án a lovait neked ajándékozta!? 

— Csak nem az az oláh. . . ! ? — ugráltak 
föl kíváncsian a vendégeim 

— A biz' a, tetőtől talpig! 
— A gazember ! Agyon... 
— Csitt! Csit t! . . . 
— Emlékszel-e, hogy ellenünk vezetted az 

oláhokat és hármat közülünk lelőttetek? 
— Kegyelem, uram ! Kegyelem ! . . . A földre 

rogyott s keservesen zokogott. Kegyelem, uram, 
eleget megbűnhődtem érte ! Koldusbotra ju-
tottam. 

Remegett, mint a nyárfalevél. 
— Most a kezemben vagy ! . . . Pali bácsi 

ezzel végigsimította a homlokát, nagyot nyelt, 
mint mikor az ember erőt vesz a dühén, hogy 
nemesebb gondolatnak adjon helyet. 

. . . Tudjátok, mit tettem vele ? 
- - Nos? ! . . . 
— Magamhoz vettem. Sohse volt hűsége-

sebb cselédem. Három éve temettük el itt, az 
új lakóhelyemen. 

— Három éve ? szóltak közbe csodálkozva 
a vendégek. 
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— Igen, igen, — az öreg béresgazdám 
volt. Hiszen ti is kedveltétek, szerettétek ! 

— Es ezt a történetet róla „Pali bácsi" 
titokban tartotta ? 

— No hát, minek fújtam volna föl ? Elég 
az : megmutattam, hogy a magyar ember még 
az ellenséggel szemben is nagylelkű, gavallér. 

(Kistelek.) Vácsy Istvdh. 

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

Köszönetét nyilvánította: Réthy Lajosné 
úrnőnek és az elnöklete alatt működő „Dévai 
szegény tanulókat segélyező egyesület *-nek a 
szegénysorsú tanulók között kiosztott 625 K 
értékű ruhaneműért ; báró Szentkereszty Béláné-
nak, aki az árkosi áll. óvoda és áll. el. iskola 
szegény tanulóinak 300 K értékű meleg ruhát és 
taneszközöket adományozott ; Somogyi Gyuláné 
úrnőnek, aki a fehértemplomi járás szegény-
sorsú iskolásgyermekeinek föiruházására 1440 
K-t gyűjtött ; a Marosvásárhelyi agrár takarék-
pénztár részvénytársaságnál:, amely a maros-
vásárhelyi közoktatás céljaira összesen 620 K-t 
adományozott; gróf Klebélsberg Yilmosné To-
roczkay Júliának, a Tordai „ Erzsébet " jótékony 
nőegyletnek és a Marosludasi rongyos-egyletnek 
a szegény iskolás gyermekek föiruházására 
tett adományaikért ; Winkler János vezérigaz-
gatónak, illetőleg a Marosvásárhelyi takarék-
pénztárnak a marosvásárhelyi iskolák kultu-
rális céljaira adományozott 230 K-ért; Mada-
rassy Antal németkeresztúri esperes-plébánosnak, 
aki az ottani rk. leányiskola és óvó céljaira 
23.400 K-t gyűjtött s ezen összeg kiegészí-
téséül 2600 K-t adományozott ; a Karánsebesi 
„ Előre" asztaltársaságnak, mely az ottani sze-
gény tanulók részére 285 K értékű ruhát ado-
mányozott ; a Marosújvári szegénysorsú iskolás 
gyermekeket segélyező „Erzsébet" egyesületnek 
750 K értékű ruhanemű adományáért; a Gyön-
gyösi gyermekbarát-egyesületnek, amely az ottani 
áll. el. isk. szegény tanulóinak 1120 K értékű 
ruhát és pénzsegélyt adományozott. 

Kinevezte : lile Illés oki. tanítót a kisházai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Tóth Stefánia 
oki. óvónőt a beregkomlósi áll. óvóhoz óvónővé; 
Korbai Krisztina oki. óvónőt az óverbászi áll. 
óvóhoz óvónővé ; Marosi Beatrix oki, óvónőt 
a beregkövesdi áll. óvóhoz óvónővé; Plocsák 
Teréz oki. óvónőt a klacsanói áll. óvóhoz óvó-
nővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Hézser 
Bertalan beregszászvégardói áll. el. isk. tanítót 
a munkácsi áll. el. isk.-hoz ; Konecsny Kornélia 
turcsiscsei és Opacsics Mária csanádpalotai áll. 

el. isk. tanítónőket kölcsönösen; Timkovics 
László hegyfarki áll. el. isk. tanítót az anta-
lóczi áll. el. isk.-hoz ; Marosi Pál antalóczi áll. 
el. isk. tanítót a radvánczi áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette jelen állásában: 
Lupsics Péter delibláti közs. isk. tanítót ; Csele-
bits Szvetiszláv delibláti közs. isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Wiener Józsefné 
Breznai Mária ercsii munkaképtelen r. kath. el. 
isk. tanítónőnek évi Î00 K-t ; Bieleny József 
magas-majthényi munkaképtelen r. kath. tanító-
nak évi 480 K- t ; Vidonyi Pál kiskúnfélegy-
házai r. kath. el. isk. tanítónak évi 940 K-t ; 
Máté József váezi r. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1280 K-t; Alszegi Alajos csáktornyai áll. 
polg. isk. munkaképtelen tanítónak évi 2860 K-t ; 
Gaál Lajos domonkosfai ág. hitv. ev. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1180 K-t; Brun-
ner Irén aknaszlatinai munkaképtelen kincstári 
óvónőnek évi 880 K- t ; Bartlia Ignác sepsi-
szentgyörgyi munkaképtelen áll. el. isk. tanító-
nak évi 920 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Keller Károly nyugalm. nagyperkátai r. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Dudás Ételnek 
évi 780 K 80 f - t ; néh. Buries János szentesi 
r. kath. volt tanító özv., szül. Szlávik Erzsébet-
nek évi 520 K-t ; néh. Botka József tótkomlósi 
ág. hitv. ev. tanító özv., szül. Mázor Emiliá-
nak évi 726 K 40 f-t ; néh. Király Sándor 
hidvégi nyugalmazott áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Nagy Zsuzsannának évi 648 K-t, Lajos, 
László, György és Ilona nevű kisk. árváinak 
egyenként évi 108 K-t, együtt 432 K-t, mind-
össze 1080 K-t ; néh. Balázs József nyugal-
mazott szászfalvi tanító özv., szül. Bajkó Bertá-
nak évi 300 K-t ; néh. Domokos József szeg-
halmi nyugalmazott ev. ref. tanító özv., szül. 
Pap Zsuzsannának évi 620 K-t; néh. Mehly 
Albert merényi ág. hitv. ev. tanító özv., szül. 
Küffer Júliának és 3 kisk. árvájának 965 K 
99 f-t ; néh. Fuller Lajos bácsborsódi nyugal-
mazott r. kath. el. isk. tanító özv., szül. Bull 
Klárának évi 550 K-t, László nevű kisk. árvájá-
nak pedig 91 K 66 f - t ; néh. Kolozsvári Béla 
zombori nyugalmazott r. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Kolozsváry Borbálának évi 640 K-t, 
egy kisk. árvájának pedig 106 K 66 f-t. 

Jóváhagyási záradékkal ellátta : a Mára-
maroivármegyei Altalános Tanítóegyesület alap-
szabályait 113.199/904. sz. a.; a Sopronvár-
megyei általános tanítóegyesület módosított 
alapszabályait f. év febr. 22-én 6474. sz. a. 
kelt rendeletével ; a Nagyszalontai ev. ref. egy-
házmegyei tanítóegylet alapszabályait f. év febr. 
22-én kelt 3014. sz. rendeletével. 

Tanszerül engedélyezte: ifj. Burró Imre 
berenesváraljai áll. el. tanító által készített 
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Nyitra vármegye domború térképét Nyitra 
vármegye összes iskolái, úgy az elemi nép-
iskolák, mint a polgári és középiskolák számára 
és az engedélyezett tanszerek jegyzékébe föl-
vette. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
N. J. Bezdáu. A népiskolai új tanterv 

valószínűleg életbe lép, az 1905/6-i iskolai 
évben ; bizonyosat még nem tudunk. — 
A. L. Adóját választói jog szempontjából nem 
számítják kétszeresen. — M. E. Mindenesetre 
kockáztatott dolog, hogy a megerősítést egy 
évi sikeres működéstől teszik függővé ; ki bizto-
síthatja azt, hogy az illető bírálók ízlése sze-
rint jó sikerű volt-e? A nyugdíjigényt esetleg 
lehetne rendeztetni, ha rögtön egy év mul-
tán ugyanazon az álláson véglegesítik. — 
Sz. Gy. A -v . Fölösleges az aggodalom, 
ha ön nem uradalmi vagy más ilyen szerző-
déses tanító. Az a három lia vi elbocsá-
tás lehetősége csak azokra vonatkozik. — 
M. T. Tanító szatócsüzletet nem nyithat, pláne 
az iskolai épületben! — Sz. J. Á hirdetések 
nem tartoznak a szerkesztőség hatáskörébe s így 
azokról mi, szerkesztőség, csak akkor veszünk 
tudomást, amikor a lap többi olvasói. A szer-
kesztőséget a hirdetések tartalmáért ennél-
fogva semmi felelősség sem terhelheti. 
N. L. plébános. A hirdetések szövegét és díját 
a kiadóhivatalhoz (I., Vár, Iskola-tér 3. sz.) tes-
sék küldeni. A hozzánk küldött hirdetési szöve-
geket mi áttesszük ugyan a hiadóhivatalhoz, de 
azokért semmi felelősséget sem vállalunk. — 
H. M. A tanítónőképzői fölvételekről rendesen 
lapunk áprilisi és májusi számaiban szoktuk 
az értesítéseket közölni, amelyekből a rész-
letek is megtudhatók. — Makray. Aki 1901 
decemberében nyert oklevelet, az, föltéve, hogy 
azonnal rendes tanítói állást foglalt el, csak 1906 
decemberétől kaphat ötödéves korpótlékot. — 
Koós. Kérdéseivel szíveskedjék a kir. tanfel-
ügyelőséghez fordulni. — Érdekelt. Ha mi azt, 
hogy mikor kezdi meg a képviselőház a nyugdíj-
revízió tárgyalását, tudnók : próféták volnánk ! — 
S. I . V. Tárgyaláson van. — T. J. Cs. Iskola-
fönntartó hatóságától kell a szabadságot 
kérnie; hogy ott mennyit engedélyeznek, azt 
mi nem tudhatjuk. — „Ritka eset." 1. Is-
métlő-iskolai oktatás költségeinek födözésére 
nem engedélyeznek államsegélyt. 2. A hit-
községnek kell födözetről gondoskodnia. — 
B. A. Sály. A nyugdíjba beszámítható, tisztán 
tanítói javadalma 537 K 03 f-t tesz ki. Azon-
ban a minimális 600 K-val vétetett föl taggá. 
Mivel nyugdíjigénye tisztán tanítói fizetéséhez 
képest 100 K-val növekedett, kikerekítve 640 

K- törvény értelmében helyes a megálla-
pítás. A levonás az 1875 : XXXII. t.-c. 28. § 
2. pontja értelmében a 40 K különbözet 
50 Vo egyszersmindenkorrai és 2%-os évidíj 
fejében történt. Tehát ez is jogos. — 
X. Y. 19. Kanapé-pörökbe nem avatkozunk 
bele. — G. J. A nyári rajztanfolyamokról 
hivatalos értesítést mi még nem kaptunk 
s így fölvilágosítást sem adhatunk. — 
Y. Endre, Ii. 1. A községi bíró nagyon jól 
tudja, hogy a községi elöljáróságnak a tanítói 
fizetések behajtásához miféle eszközökhöz van 
joga. 2. Föl kell szólítani a községi elöljáró-
ságot, hogy bizonyos határidőn belül gondos-
kodjék az iskola reperálásáról és tisztántartá-
sáról. Ha ezt többszörös fölszólítás mellett sem 
teszik meg, akkor folyamodjék ön az elutasító 
határozat ellen a közigazgatási bizottsághoz. — 
-WT . ., . ° . ° ° . 
K. I . A tanítónak nincs joga külön folyamodni az 
államhoz korpótlék vagy más állams. engedélye-
zéseért. Az isk.-fönnt. útján kell ezt kérni. — 
H. I . V. Torontál-me. Újabbat a községi 
adózás dolgában nem mondhatunk, mint amit 
már számtalanszor ismételtünk. Joga van 
megtudni úgy a községi elöljáróságtól, mint 
a végrehajtótól, hogy világosítsák föl önt 
arról, milyen alapon vetik ki azt a köz-
ségi adót, jogos-e , vagy jogtalan? — 
H. M. Ku. 1. Miután egy fél évig a kántor-
tanító felesége élvezi elhalt férje volt fizetése 
összegét és ő kapja a lakást is, önt, mint 
ideiglenesen alkalmazott tanítót, az isk.-fönn-
tartó köteles fizetni. 2. Az állást legföljebb 1 év 
alatt okvetlenül be kell tölteni, ha alkalmas 
pályázó akad. 3. Az özvegy a temetési stólát, 
misék után járó illetményt, amelyeket ön szerez 
meg személyes szolgálatával, nem élvezi ; egye-
dül az öné az. Az ezen kívül eső kántor-
tanítói fizetésrész az özvegyé félévig. — 
M. V. Ha valamikor az államvasúti iskolához 
kineveznék, az Országos Tanítói Nyugdíjinté-
zetnek továbbra is tagja marad, hacsak nincs 
más nyugdíjintézet, ahová belépni kötelezik. 
Végkielégítést vagy kárpótlást a nyugdíjalap-
ból nem kap más állásra távozásakor. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítók fiai internátusa Aradon. 

Arad vármegye törvényhatósági bizottsága az 
Aradon létesítendő tanítói internátus segélye-
zésére 20 éven át évi 1000 K segélyt szava-
zott meg. 

— Pedagógiai társaságok ülései. A Ma-
gyar Pestalozzi-Társaság folyó hó 11-iki ülésén 
dr. Havas Gyula örömmel adta tudtul, hogy 
a főváros tanácsa — a társaság közlönyének 
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egy panaszos cikke alapján — föliratot intéz 
a kormányhoz, hogy a külföldi népiskolákban 
használt • kézikönyvekben foglalt és hazánk 
állami önállóságára vonatkozó téves adatokat 
küszöböltesse ki. Ezután Bartha Péter titkár 
néhány folyóügyről tett jelentést, mire meg-
kezdődtek a fölolvasások. Az első fölolvasó 
Kriesch Aladár, a jeles festőművész volt, aki 
arról értekezett, hogy mit hagyjunk örökül 
gyermekeinkre ? Első sorban a test ápolásának 
fontosságát hangsúlyozza, és pedig nemcsak 
rendes játék és torna útján, hanem rendes 
fizikai munkának űzésével. A második fontos 
nevelési tényező a rajz. Ez közvetíti ama nagy 
formai ismeretkörünknek megközelítését, amely-
hez a szó, a fogalom sohasem vezethetnek el. 
Harmadik része a mi tanításunknak az, amely 
megismerésünknek szavakkal kifejezhető tényeire 
vonatkozik. Itt a pedagógiai metódus hamis, 
mert nem az a kérdés, hogy mennyi a megtanulni 
való, hanem az, hogy mennyit bír el a gyer-
mek. A három kincs tehát, amit a nevelés 
révén gyermekeinkre örökül hagyhatunk: a 
fizikai munka, a rajz s az önálló gondolkodás. 
A második fölolvasó Havas Gabriella újpesti 
tanítónő volt, aki a szív megfékezésének szük-
séges voltáról értekezett, kifejtvén az önuralom 
fontosságát. Mindkét előadást tetszéssel fogadta 
a hallgatóság, melynek sorában ott volt K. 
Lippich Elek miniszteri osztálytanácsos is. — 
A Pedagógiai Társaság szintén tartott ülést 
f. hó 11-én dr. Fináczy Ernő egyet, tanár 
elnöklésével, melyen dr. Weszely Ödön tartott 
érdekes előadást Grammatika és pedagógia 
címmel. A tetszéssel fogadott fölolvasás után 
tárgyalták Kemény Ferenc igazgatónak azt a 
javaslatát, hogy 1906-ban rendezzenek Buda-
pesten nemzetközi iskolaügyi kongresszust. A 
viszonyokat nem tartják alkalmasaknak arra, 
hogy kongresszust tartsanak. Az eszmét azon-
ban nem' ejtik el. 

— Űj intézkedés. A székesfővárosi közok-
tatási ügyosztály vezetőjének: dr. Bárczy István 
tanácsnoknak fölhívására Sretvizer Lajos főv. el. 
iskolai igazgató és az „Országos Közokt. 
Tanács" előadó-tanácsosa hetenként egy-egy 
napot tölt a közoktatási ügyosztályban s ott 
elnököl azon szaktanácskozáson, melyben az 
ügyosztály berendelt szakférfiai referálják a 
tanácsi intézkedéseket kívánó iskolaügyi kér-
déseket. 

— A Budapesti Hivatalos Tantestület, 
mely két évig szünetelt, ismét fölvette mun-
kálkodása fonalát s a mult héten elnökségi 
ülést tartott. A fővárosi közoktatási ügyosz-
tályt Sretvizer Lajos, Ágotái Béla és Tóth 

Kálmán képviselték. Az ülésen Trajtler Károly 
elnök bejelentette, hogy mind az állam, mind 
a főváros 1000—1000 koronát ad a tanító-
testület évi egyesületi költségére. Az elnökség 
elhatározta, hogy 500 koronából tíz jutalom-
díjat alakít és minden kerületben annak adja 
az 50 koronás jutalomdíjat, aki a legjobb 
gyakorlati tanítást tudja bemutatni. A gyakor-
lati tanítás tárgyát a középponti vezetőség tűzi 
ki és a bírálatot a kerületenként szervezett és 
a tanítóság által választott bírálóbizottságok 
teljesítik. Mivel az elnökség megbízása, le-
számítva a két évi szünetet, még két évig tart, 
elhatározták, hogy tisztújítást nem tartanak. 
(Helyesebb is, ha komolyan dolgoznak, mintha 
korteskednek. Szerk.) A Tanítótestület választ-
mánya márciusban tárgyalja az egyhuzamban 
való oktatást, áprilisban lesznek a kerületi 
körök ülései és őszkor a közgyűlés. 

— A magyar nyelv a szerb iskolákban. 
A szerb el. iskolák számára Maletaski Keresztély 
túrjai (Bács-Bodrog m.) gör. kel. szerb tanító 
a direkt módszer alapján magyar nyelvkönyvet 
írt, melynek segítségével előreláthatólag na-
gyobb eredményt fognak elérni szerb kartár-
saink a magyar nyelv tanításában, mint eddig 
a Popovits Zúb Sándor-féle vezérkönyv alapján. 
Maletaski kartársunk az 1., 2. és 3. osztály 
tananyagát dolgozta föl pedagógiai és didak-
tikai ügyességgel. Melegen óhajtjuk, hogy 
derék könyvét sikerrel használják a szerb tan-
nyelvű iskolákban, de hangsúlyozzuk, hogy a 
sikerhez a tanító jóakarata és buzgósága is 
szükséges! 

— A Trencsénmegyei Általános Tanító-
egyesület Illaván tartott utóbbi választmányi 
ülésén Bocsek György elnök bejelentette, hogy a 
tanítók fiai trencséni internátusára Osztroluczky 
Géza főispán 500 K-t adott, Mihalik József 
kanonok pedig 2000 koronás alapítványt tett. 
Az internátus építését még e hó folyamán 
megkezdik s augusztus végén föl is avatják. 
Az internátus épülete, 44 növendékre számítva, 
32.943 K 89 f-be fog kerülni, évi fönntartása 
pedig, beleértve 1000 K kölcsöntörlesztést is, 
17.350 K-ba. Az építésre előirányzott költség-
ből az elnök lankadatlan buzgólkodása folytán 
néhány ezer K megtakarítására lehet számí-
tani. Az internátus évi fönntartásában a vallás-
és közokt. • miniszter segélye folytán hiány 
mutatkozni nem fog. 

— A főváros elemi iskoláiban haszná-
landó iskolai kézikönyvekre és ú. n. tanítói 
vezérkönyvekre hirdetett pályázatot a főváros 
tanácsa. Ezek a könyvek a következők: Abc és 
olvasókönyv az elemi iskola I. osztálya számára, 
vezérkönyv az írás és olvasás tanításához, 

I tekintettel főleg az előgyakorlatokra, az 1. osz-
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tályt vezető tanítók részére. (F. év okt. 15-re.) 
Olvasókönyvek az elemi iskolák II—YI. osz-
tálya részére, útmutató az olvasmányok tárgya-
lásához a tanítók számára. (1906 febr. 28-ra.) 
Vezérkönyv a II—VI. osztályokban az írás 
tanításához, fali minta abc. (1905 okt. 15-re.) 
A nyelvi magyarázatokhoz: a) példatárak a 
II—VI. osztályok számára, b) vezérkönyvek a 
II—VI. osztályok részére. 1. A számolás taní-
tásához: a) példatárak a II—VI. osztályok 
számára, b) vezérkönyvek az I—VI. osztályok 
számára. 2. A méréstanhoz: példatár és vezér-
könyv az V—VI. osztályok részére. (1906 jan. 
15-re.) Vezérkönyv: a beszéd- és értelem-
gyakorlatokhoz. (1905 okt. 3l-re.) A földrajz 
tanításához: a) térképfüzet a III. osztály ré-
szére, b) kézikönyvek a IV., V. és VI. osztály 
számára, c) vezérkönyv a III., IV., V. és VI. 
osztályok számára. (1906 jan. 15 re.) Törté-
neti kézikönyv az V. és VI. osztályok számára. 
A polgári jogok és kötelességekről kézikönyv 
az V. és VÍ. osztályok részére. (1905 okt. 
3 l-re.) Természetrajzi kézikönyv az V. és VI. 
osztályok számára. Természettani kézikönyv 
az V. és VI. osztályok számára. (1905 nov. 
15-re.) Az éneklés tanításához az I—VI. osz-
tályok számára: a) énekfüzetek, b) vezér-
könyvek, c) fali énektáblák. A rajzolásnak az 
I—Vl. osztályokban való tanításához képes 
vezérkönyv. Képes vezérkönyv: a) az agyag-, 
papír- és famunkákhoz, b) a női kézimunka 
tanításához. (1905 nov. 30-ra.) Kézikönyv és 
vezérkönyv az V. és VI. osztályok számára: 
a) a gazdasági, b) a háztartási ismeretek 
tanításához. (1905 okt. 3 l-re.) A testgyakor-
láshoz: a) vezérkönyv és b) tornajátékok zseb-
könyve az I—VI. osztályok számára. (1905 
okt. 15-re.) Csak teljesen kész művekkel lehet 
pályázni. A főváros tanácsa a pályanyertes 
iskolai kézikönyveknek a főváros közs. elemi 
népiskoláiban öt iskolaéven át való kizárólagos 
használatát biztosítja az esetre, ha azok hasz-
nálatát a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
is engedélyezi. 

— Fénynyomatű fölvételeket készít Divald 
Adolf, bártfai fényképész, hazánk legszebb ré-
szeiről. Egyelőre a Magas-Tátrából készített 
14 képből álló csoportot. Ezek a sikerült föl-
vételek a következők: 1. A lomnici csúcs a 
Kőpataki tó felől. 2. Csorbái tó. 3. Kohlbach-
szálló a lomnici csúccsal. 4. Pillantás a nagy 
tarpataki völgybe. 5—6. Felső-Hági. 7 — 8. Pop-
rádi tó. 9. Központi Kárpátok Huszpark felől. 
10. Tátra-Széplak. 11. Felkai völgy és tó a 
gránitsziklákkal. 12 — 13. Alsó - Tátrafüred. 
14. Nagy tarpataki felső vízesés. A képek a 
földrajzi oktatásnál szemléltetésre, esetleg keret-
ben a földrajzi szertár, vagy a folyosók díszí-

tésére is, mintegy állandó rögzítésre, alkal-
masak. Hadd vésődjenek azok ifjaink lelkébe, 
hadd szerettessék meg azok ifjainkkal édes 
hazánk földjét, hadd keltsék föl bennük a test-
edző és kedélyt nemesítő nevelés hatalmas 
eszközeként a turistáskodás iránti érzéket. Az 
egyes képek nagysága 25/33 cm. Az egész 14 
darabból álló gyűjtemény kemény kartonra 
nyomva, bérmentes küldéssel 4 korona, amely 
összeg a képek átvételekor fizethető. Hogyha 
a fénynyomatok az igényeknek meg nem felel-
nének, visszaküldhetők. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Lakits 
Vendel síremiéhére: Pandúr Pál (Kiscsákó) 
2 K ; Zddor Gyula (Sárosfa) 1 K. 2. Eötvös-
alapra : Bérezi Mór, Tata (1904. évi tagsági 
díja) 3 K ; Gurszky János, Ofalu-Hidas (t. d.) 
3 K ; Christof Miklós, Re'vaújfalu (t. d.) 3 K ; 
Endre f f y Béla, Túróluka (t. d.) 3 K. 3. Taní-
tók Házára: Táczi ref. dalárda adománya (bek. 
Kallós Béla, ref. tanító) 20 K. 

— Rövid hírek. Alföldi Népiskola címen a 
„Csongrádmegyei ált. tanítóegyesület" kiadá-
sában f. év elejétől havi lap jelenik meg 
Szegeden; szerkesztője Hite Pál, előfizetési ára 
egy évre 2 K. Az eddig megjelent 3 szám 
ügyesen van összeállítva. — Vita- és pálya-
tételek. A „Trencsénvárm. általános tanító-
testület" választmánya a következő tételeket 
tűzte ki tárgyalásra: 1. A tanuló-gyermek 
alkotóképességének fölhasználása a tanításban. 
(A központ által kitűzött tétel.) 2. Az interná-
tusok a nevelés szolgálatában. 3. Az egyesületi 

»élet fejlesztése. Ezen három tétel járáskörön-
ként, a járásköri ülés alkalmával tárgyalandó 
s a járáskörök javaslata f. é. július hó l-ig a tan-
testület elnökségéhez beterjesztendő. Kosztka 
Mihály kir. tanfelügyelő pedig 100 K pálya-
díjat tűzött ki a köv. kérdésre: „ Mily haszon-
nal járna hazánk művelődésére a nemzetiségi 
vidékeken magyar ifjúsági- és népkönyvtárak 
létesítése, különösen oly helyeken, ahol az isko-
lából kikerült ifjúság hazánk nyehét már 
elsajátította." Határidő 1905 július 25. Csak 
az egyesület rendes tagjai pályázhatnak. 

T a r t a l o m : A tanító személye. Ember János. — 
Gyermekcselédek és tanoncok iskoláztatása. K. Nagy 
Sándor. — Községi és egyéb helynevek. — Az „Egy-
szeregy". Somssich fiándor — A székelyföldi üdülő-
helyek látogatói. Máthé József. — Az írás tanítása 
az I. osztályban. Éles Károly. — Elemi népiskolai 
magyarnyelvi föladatok példatára. Gerley Szevér. — 
Külföldi szemle. — Szünóra : A nagy idők emlé-
keiből. Váczy István. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. 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 . 

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

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i ránt i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló é s az il letékes kir . tanfelügyelő által l á t t amozo t t 
községi elől járósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pós t a vi lágosan ki í randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre i> ko r ina , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem f o g a d u n k el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n köz lés u t án 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenk i ál tal k i számí tha tó hi rdetés i d í j e lőre kü ldendő 
be . Eíryéb 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 es e g y h a s á b ú sora 1 korona . Ezek a d í j ak is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG : KIAD Ó HIVATAL : 
BUDAPEST, I I . K E ß . , TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, l . KER. , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat nem a cl mik: vissza. 

A gyermek-koldusokról. 
Ez alatt a cím alatt a Néptanítók 

Lapja ez évi 10-ik számában Kelemen 
Gizella azt követeli, hogy: „A gyerme-
kek koldulását direkt el kellene tütani, mert 
az valóságos melegágya mindennemű további 
bűnnek 

A kihágásokról szóló büntetőtörvény, 
az 1879:XX. t.-c., amely 1880 szeptem-
ber 1-je, tehát már egynegyed század 
óta érvényben van, a gyermekek kol-
dulását igê L alaposan eltiltotta. 

E törvénynek csak a 66. §-át idézem, 
amely így szól: 

„ Aki hatósági engedély nélkül nyilvános 
helyen vagy házról házra koldul, vagy aki 
16 éven aluli gyermekéket a koldulásra bíz-
tat, vagy koldulni küld, vagy e célból más-
nak rendelésedére bocsát, nyolc napig 
terjedhető elzárással büntetendő." 

A gyermekek koldulását tehát a bölcs 
törvényhozás u közbiztonság érdekében 
büntetendő kihágások közé sorozza. 

De ki törődik ezzel édes hazánkban?! 
Az apró gyermeket, aki didereg a 

hidegben, megsajnálják és még azok is 
adnak nekik alamizsnát, akik ezt a ki-
hágási törvényt ismerik és nem gon-
dolnak arra, hogy ezen cselekedetük 
által maguk nevelik a börtönök cse-
metéit. 

Hiszen már magában abban végtelen 
veszély rejlik, ha valaki tisztességes ós 

rendes foglalkozás helyett koldulással 
töl t i az idejét. 

A munka nélkül való élősködés mások 
vagyonából, oda viszi ezen szerencsétle-
neket, hogy koldulás közben minden 
alkalmat fölhasználnak mások vagyo-
nának lopás által való megkárosítására. 

De hát a szegényügy nálunk csak 
e kihágási törvény által, no meg a köz-
ségi törvény által van szabályozva, 
amely szerint minden község tartozik 
eltartani a maga szegényeit. 

Ezt igen kevés község cselekszi meg, 
országosan pedig a szegényügyet elfelej-
te t ték alaposan rendezni. 

Állami rendőrségünk pedig nincsen, 
és a rendezett tanácsú városok nyomo-
rultul fizetett rendőreinek halvány sej-
telmük sincsen arról, hogy gyermeknek 
koldulni nem szabad. Honnan +udnák 
ezt és ki taní tot ta volna erre őket ? 
Hiszen az egyenruhába búj ta tot t rendőr 
még szolgálata előtt való nap egyszerű 
kocsis vagy napszámos volt. 

Minden magyar ért a politikához és 
a magas közjoghoz, pedig ha az emlí-
t e t t és ezekhez hasonló ügyekre több 
súlyt helyeznénk és igyekeznénk eny-
híteni,' orvosolni ezeket a bajokat, ha 
nevelnénk, tanítanánk és tanulnánk, 
bizony, fegyházainkat nem szaporítani, 
de lerombolni volnánk kénytelenek. 

Egyébként üdvözlöm Kelemen Gizellát 
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— akit nincsen szerencsém ismerni — 
mert hatáskörében ha mindenki meg-
tenne annyit, amennyit ő ajánl — ez-
által is sokat javíthatnánk. 

(Hajdúszoboszló.) Lenyyel Imre, 
kir. í t é lő táb la i bíró. 

Felekezeti tanítók lakbérügye. Az 
eperjesi Felvidéki Hírlapban és a Nemzeti 
Iskola m. heti számában Székely Adolf eperjesi 
izr. tanító ismét megkísérli, hogy „két mi-
niszter végzése" közt a felekezeti tanítók 
lakbérügyére vonatkozólag ellentétet állapítson 
meg. Lapunk f. é. 7. számában már bebizo-
nyítottuk, hogy ez q,z ellentét semmiképen sem 
forog fönn, amennyiben az idézett két rendelet 
egymástól teljesen elütő, két különböző vitás 
kérdést tárgyal. Ezt a cáfolatot az említett 
cikkek írója nem fogadta el s újabb cikkek-
ben vitatja a maga vélt igazát. Cikkét lapunk-
hoz is beküldötte, mi azonban, meg lévén győ-
ződve állításai alaptalanságáról, a cikket nem 
adtuk ki. Ezért élesen nekünk támad, amit 
azonban mi nyugodtan elviselhetünk, mert íme, 
ez a tényállás : Sz. A. azt állítja, hogy B. K. 
margittai izr. tanítónak, akinek 400 frt fizetése 
volt, Bihar vármegye közigazgatási bizottsága 
100 frt lakpénzt állapított meg s ezt a hatá-
rozatot az akkori vallás- és közoktatásügyi 
miniszter megerősítette. Ez, így előadva, igaz. 
Csakhogy az idézett cikkek írója elhallgatja 
a jóváhagyás okát, pedig ezen fordul meg 
az egész dolog. Jóváhagyta azt a közigaz-
gatási bizottsági határozatot az akkori közok-
tatási miniszter azért, mivel B. K. törzs-
fizetése csak évi 300 frtot tett ki, lakbérjá-
randóságát pedig az iskolafönntartó hitközség 
az 1897. évre csak 40 frttal állapította meg. 
A vizsgálat ugyanis kiderítette, hogy bár B. K. 
összjárandósága évi 400 frtot tesz ki, ebből azon-
ban 100 frtot B. K., mint az izr. hitközség írnoka, 
az írnoki teendőkért kap, tehát nem mint tanító, 
tanítói fizetésként élvez. Midőn tehát az akkori 
miniszter a 300 frt tanítói minimális törzs-
fizetésen fölül B. K. részére még 100 f r t lak-
bérjárandóságot állapított meg, egyszerűen 
alkalmazta az 1893 : XXVI. t.-c. 1. §-ában 
foglalt azt a határozmányt, mely szerint a hit-
felekezeti tanítóknak is igényük van 300 fr t 
törzsfizetésre és ezen fölül még tisztes lakásra, 
esetleg megfelelő lakbérilletményre. De álljon 
itt — a sok közül — egy eset egész terje-
delmében dr. Wlassics Gyula minisztersége 
idejéből. 1899-ben 12.395. sz. a. következő 
rendelet ment Somogy vármegye közig, bizott-
ságához: „Mult év április hó 13-án 624/98. 
sz. a. hozott határozatát, mellyel Gr. St. barcsi 

izr. tanítónőt 500 frtot kitevő fizetésén fölül 
külön lakbérilletmény megállapítása iránt tá-
masztott követelésével elutasította, nevezett 
tanítónő részéről közbevetett fölebbezés eluta-
sítása mellett indokainál fogva, de különösen 
azért is jóváhagyom, mert a tanítói fizetésekről 
szóló 1868 : XXXVIII. t.-c. 142. §-át és az 
1893 : XXYI. t.-c. 1. §-át helyesen csak akként 
lehet értelmezni, hogy az iskolai onntartó a 
törvénynél fogva ugyan föltétlenül köteles a 
tanítónak a 10.000/94. számú utasítás 1. 
§-ában megjelölt tisztességes lakást és '/< 
holdnyi kertet természetben, vagy a helyi 
viszonyok szerint becsértékben és ezen -
fölül legalább 300 forintnyi készpénzfizetést 
kiszolgáltatni ; de ahol az iskolafönntartó által 
a tanítóknak nyújtott járandóságok összege 
együttvéve akkora, hogy abból a jelzett tisz-
tességes lakásnak és kertnek a helyi viszo-
nyokhoz mért egyenértéke, valamint a kész-
pénzfizetés minimuma kikerülnek : a tanító 
pusztán amiatt, mert az iskolafönntartó ezt az 
összjárandóságot törzsfizetés, lak- és kert-
illetmény szerint nem részletezi, nincs jogosítva 
az iskolafönntartó ellen további igénnyel föl-
lépni." — Ez volt mindig s ez ma is a köz-
oktatásügyi minisztérium álláspontja és mivel 
egyező esetékben a minisztérium mindig ily érte-
lemben döntött is, mert tételes törvény ren-
delkezését kellett ily értélemben érvényre emelni : 
jogosan nem lehet „két miniszter" végzése 
közt ellentmondást megállapítani. Ami pedig a 
Felvidéki Hírlap arra való utalását illeti, hogy 
a közokt. miniszter döntsön a tanítóság anyagi 
érdekének megfelelőleg, mert „a község nem 
szegény" : elég rámutatnunk arra, hogy a mi-
niszter döntésében és intézkedéseiben a törvé-
nyeket szem élői nem tévesztheti. Az itt elmon-
dottak, úgy hisszük, eléggé igazolják, hogy 
miért nem adhattunk Sz. A. eperjesi izr. tanító 
cikkének lapunkban helyet. 

A Budapesti (hivatalos) Tanító-
testület. 

A székesfőv. tanítósága egyesületek dolgában 
nem áll épen rosszul. A M. Paed. Társaság, 
a Magyar Tanítók Otthona, a Tanítók Turista-
Egyesülete, a Budai Tanítóegyesület, a Magyar 
Pestalozzi-Társaság, a Tanítók Segélyegyesü-
lete stb. tanúság arra, hogy a közügyi tevé-
kenység terén a fővárosi tanítóság kiveszi a 
munkából a maga részét. Hogy ezek tetejébe 
a Budapesti (hivatalos) Tanítótestületre mégis 
miért van szükség és hogy milyen föladatok 
megoldására van hivatva, ennek megvilágítá-
sára szolgáljanak a következő sorok. 
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Az a körülmény, hogy a székes-főváros 
tanítósága, a maga tömör egységében és összes-
ségében azért alakul testületté, mert szak-
tudásával és iskolai tapasztalataival a székes-
fő páros tanügyének magasabb színvonalra 
emeléséhez hathatósan hozzájárulhat : egymaga 
elegendő arra, hogy fönntartása mindenképen 
biztosíttassék. Biztosíttassék a tanítóság részé-
ről a saját maga és biztosíttassák a tanügyi 
kormány és fővárosi hatóságok részéről az 
iskola érdekében. Van azonban ez érdekeken 
kívül még egy speciális célja is, amelyet par-
tikuláris kisebb egyesületekben alig ápolhatunk 
eléggé : a testületi szellemnek egészséges alaku-
lása, amely nemcsak a közügyi tevékenységet 
szabályozhatja, de összhangzásba tudja hozni 
az egyéni kialakulást a társadalmi tekintetek-
kel is. 

Amidőn a Tantestület 1902 március 23-án 
megalakult, az új elnökségnek elszomorító hely-
zetről kellett beszámolnia. A majdnem 3 év-
tizedes múltú egyesület örökségképen a sem-
minél nem sokkal többet juttatott az utódok-
nak. Anyagilag is, szellemileg is. Verejtékes 
munkával kellett új csapáson haladnia, hogy 
a fővárosi tanítóság érdeklődését a Tantestület 
ügyei iránt felköltsék és azt ébren tartsák. 
Egy évi erőteljes munkássága azonban meg-
mutatta az útat, amelyen haladva célt kell 
érnie. Az egész vonalon lázas tevékenység 
uralkodott ; az igazgató-tanács ülésein pezsgő, 
eleven élet volt tapasztalható, a kerületi taní-
tói körök közgyűlései a munka központjaivá 
alakultak s az 1903 január 6-án tartott köz-
gyűlés 928 tantestületi tag jelenlétében tarta-
tott meg. 

Csodálatosnak fog ezekután feltűnni, hogy 
miért szakíttatott meg úgyszólván mégis egy 
csapásra ez az örvendetes munkásság. Meg-
mondhatjuk : az anyagi erő hiánya volt ennek 
az oka. A fővárosi tanítók nagy többségükben 
azt a fölfogást vallották, hogy hivatalos Tan-
testület tagjai lévén, tagdíjak fizetésére nem 
kötelezhetők. A fővárosi hatóság is megszün-
tette az anyagi segélyezést s ily módon tény-
leg egy csapásra meg kellett szüntetni a Tan-
testület munkásságát. Az elnökség ezekről a 
körülményekről 1902 dec. 9-én kelt fölterjesz-
tésében értesítette a tanügyi kormányt, egy-
úttal arra kérve, engedje meg a Testület föl-
oszlatását. Ez idő alatt a Testület tényleg nem 
működött, munkásságát felfüggesztette ; erről 
a Testület minden fóruma tudomást vett. 

Ezek a tények. Látható tehát, hogy a két 
évi munkátlanságnak nem aluszékonyság, sem 
erőtlenség voltak az okai, hanem az elnökség-
től nem függő körülmények miatt állott be. 

Azóta megfordult a kocka. A tanügyi kor-

mány a föloszlatást Nnem engedte meg s a 
maga részéről 1000 K évi államsegélyt enge-
délyezett. Ugyanezt tette a főváros hatósága 
is, amennyiben szintén 1000 K segélyt utal-
ványozott. Az elnökség tehát ez alapon újra 
megindította az egész vonalon a munkásságot 
s az elejtett fonalat ismét fölvette. A legutóbb 
tartott elnökségi ülésen megállapította azt a 
munkatervet, amelyet a folyó év március végén 
egybehívandó első igazgató-tanácsi ülés fog 
véglegesen eldönteni. 

Az elnökségi ülésen megállapított munka-
terv rövid foglalata íme a következő: 

A Budapesti (hivatalos) Tanítótestület tag-
jainak száma 1500, akik közigazgatási kerüle-
tenként, saját elnökséggel tíz (10) kerületi 
tanítói körben dolgozzák föl részben azt a 
munkát, amelyet az igazgató-tanács megjelöl, 
részben pedig saját kezdeményezéseik alapján 
munkakörükbe illesztenek. Mindegyik kör egyéb 
tekintetben autonom intézi ügyeit s megálla-
podásait a központi elnökség és igazgató-tanács 
útján érvényesíti. A megvitatás alá kerülő 
pedagógiai és didaktikai kérdéseket, valamint 
a tanítói gyakorlatba vágó intézkedéseket az 
igazgató-tanács készíti elő, még pedig akként, 
hogy minden megvitatás alá kerülő kérdést 
pro és contra tételekkel teljesen megvilágít 
abból a célból, hogy a testület tagjainak véle-
ménye kipuhatolható és megállapítható legyen. 

Látható tehát, hogy a szellemi munkálko-. 
dás alapja nem fölolvasások és előadások tar-
tásából, hanem a szerzett iskolai tapasztalatok-
nak összegyűjtéséhői és rendezéséből, valamint 
a nyugati államok tanítóegyesületeinek példája 
nyomán a kérdéseknek tétéles földolgozásából 
fog állani. 

Az elnökség a tavaszi munkaprogramba föl-
vétetni ajánlja: 1. „Az egyhuzamban való ta-
nítás kérdése ; pro előadó : Sturcz György, 
contra előadó : Sretvizer Lajos. 2. Helyeselhető-e 
a tankönyvek illusztrálása ? pro előadó : Almási 
János, contra előadó: Schön József. 3. Minden 
kerületi tanítói kör rendelkezésére áll 50—50 K 
pályadíj, melyet az nyer el, aki a legjobban 
sikerült tanítási órát tudja bemutatni. 4. Napi-
rendre kerül még a fővárosi tanítók lakbér-
ügye is, melyre nézve a Testület kérvényt 
szándékozik benyújtani a Tanácsnak. 

A Testület újraéledése alkalmával teljese-
désbe ment a fővárosi tanítóság egyik régi 
vágya, mely a testületi munkásságnak fény-
pontja is lesz egyúttal; nevezetesen, hogy a 
hivatalos Tanítótestület és a főváros tanügyi 
osztálya között szervi kapcsolat létesült. Nem 
lehet eléggé mérlegelni ez örvendetes ténynek 
az iskola beléletére gyakorolható hatását és 
nem lehet elég dicsérő szót találni dr. Bárczy 
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István tanácsnok úr nemes elhatározására, aki 
lehetővé tette a tanítóság egyik régi ideáljának 
megvalósítását. A tanítótestületben u. i. a ke-
rületi tanítói körökön kívül megalakultak a 
speciális érdekkörök is, melynek alapján spe-
ciális ügyekben az elemi iskolai és ipariskolai 
igazgatók külön-külön, valamint az osztály-
tanítók is külön csoportokban hivatalos érte-
kezleteket tartanak. Ezek az érdekkörök a 
tanácsnok elhatározásából hivatalos konferen-
ciákká alakulnak át, amelyeknek élére a tan-
ügyi osztálynak egy-egy intéző tagja fog 
állani. Az elemi iskolai igazgatók hivatalos ö o 
értekezletének (1. a Dresdener Directoren-Con-
ferenzen nevezetes hatásait) elnöke : Sretvizer 
Lajos, az ipariskolai igazgatók hivatalos érte-
kezletének elnöke: Agotai Béla, az osztály-
tanítók hivatalos értekezletének elnöke : Tóth 
Kálmán. 

Ez értekezletek tárgyait a körülmények 
állapítják meg. Részint az ügyosztályból ide-
utalt tárgyak, részint az igazgató-tanács spe-
ciális megbízásai, részint pedig saját kezde-
ményezéséből napirendre vetett kérdésekről 
tanácskoznak s megállapodásaik, a kerületi kö-
rökéihez hasonlóan, az igazgató-tanács ülésein 
fognak érvényesítés céljából előadatni. 

íme a látható kapocs, amely a Tantestület 
munkássága és a tanügyi osztály között a fő-
városi iskolák belső életének intenzív emelése 
érdekében ezentúl érvényesülni is fog. Majd 
csak a jövő fogja megmutatni, hogy Bárczy Ist-
ván tanácsnoknak ez a bölcs elhatározása milyen 
nagyfontosságú következményekkel fog járni 
nemcsak az iskolák szempontjából, de a testü-
leti szellemnek egészséges irányban való kifej-
lesztésére is. 

A mondottak után tisztán áll előttünk a kér-
dés. A Testületnek jelenlegi vezetősége átgon-
dolt alaptervezettel és kész munkaprogrammal 
ment bele a nagy gonddal és faradsággal járó 
vállalkozásba. Ugy a tanügyi kormány, vala-
mint a főváros hatósága is a jelenlegi vezető-
séggel intézte el az ügyeket, amelyek a jobbra-
fordulást előidézték. Kérdés, kívánatos-e, hogy 
azért, mert az alapszabályszerü 3 év letelt, 
a Tantestület működését új választásokkal 
megakasszák s esetleg az elért vívmányokat 
is kockára tegyék. Tartsuk szem előtt, hogy 
a jelenlegi vezetőség 3 év alatt nem a saját 
hibájából tudott csak egy működési évet föl-
mutatni; hogy további működésének felfüg-
gesztéséről a titkári jelentés kapcsán a köz-
gyűlés is tudomást vett; hogy munkásságának 
egyik fontos részében (1. hivatalos konferenciák) 
az alapszabályok keretét átlépte ; hogy olyan 
nevezetes dolgokban is, mint a tagdíjak sze-

dése, ezentúl szintén el fog tekinteni az alap-
szabályok határozataitól ; ezeket szem előtt 
tartva, újra kérdezzük: szabad-e, kell-e koc-
kára vetni mindazt, amit a Testület most el-
ért; szabad-e, kell-e a választásokkal együtt 
járó kellemetlen személyi motívumokkal meg-
terhelni a végre jobb kilátásokkal kecsegtető 
testületi törekvéseket ? 

Szerintünk erre igazán nincsen szükség. 
Azt csak elhihetik a testület tagjai, hogy 
ilyen alaptervek és ilyen munkaprogram mel-
lett az elnökség ágya alja nem csupa rózsával 
vagyon megvetve. • Talán mondani sem kell, 
hogy a jelenlegi elnökség szíves örömmel adná 
át helyét másoknak; de azt hiszi, hogy a má-
sok tervét, a mások programját az új emberek 
nem is szívesen fogják magukra diktáltatni. 
A legtermészetesebb okoskodás az, hogy a fő-
városi tanítóság necsak tervezni és akarni 
tudjon valamit, hanem meg is valósítani. Ér-
tesülésünk szerint csakis ezért kívánja a jelen-
legi elnökség a mandátum meghosszabbítását, 
amellyel csak azt akarja dokumentálni, hogy 
szép és nagyfontosságú terveinek a tanító-
ság és iskola javára leendő keresztülvitelét 
gyakorlatilag is biztosítsa. Gondolkozzék ezen 
a fővárosi tanítóság és cselekedjék legjobb be-
látása szerint. 

Ifjusági könyvtárak nemzetiségi 
vidéken. 

Az ifjusági könyvtárak szervezése ügyében 
megindított akció népoktatásunk fejlesztése 
érdekében nagyon fontos. Fontos s fáradsá-
gosabb azonban annak értékesítése s követ-
kezőleg az olvasás megkedveltetése s az ifjú-
ságban azon hajlam nevelése és fejlesztése, hogy 
szabad idejét léhaság helyett hasznos könyvek 
olvasásával töltse. Mindezeknél pedig még fon-
tosabb s fáradságosabb, hogy a népiskolai 
ifjusági könyvtár a nemzetiségi vidéken a magya-
rosítás s magyarosodás terén hivatásának teljes 
egészében eleget tegyen. 

A könyvtárak szervezése s azok célszerű 
fölhasználása a nemzetiségi vidékek meg-
magyarosítására nézve minden tekintetben hat-
hatós intézkedés. Törekednünk kell azonban 
arra, hogy ne holt tőke legyen ez, hanem a 
tanító nehéz munkájában s a magyar beszéd 
további oktatásában fontos és nélkülözhetetlen 
segédeszköz. 

Az ifjusági könyvtárnak a nemzetiségi vidé-
ken kettős célja van : a magyarosítás terjesz-
tése s a nemesebb szórakozás megkedveltetése. 
Okvetetlenül szükséges, hogy a tanító ezt a 
fontos segédeszközt tövéről hegyére ismerje, azt 
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tanulmányozza s használni tudja. Aki a gyer-
mek olvasmányait nem ismeri, céltudatosan 
nem is használhatja azokat s az oktatásra s 
nevelésre gyakorló hatását nem is értékesítheti. 

Különösen fontos ez a nemzetiségi vidéken 
levő tanítókra nézve, ahol a gyermek magyar 
beszédbeli tudását vonatkozásba kell hoznia az 
ifjúsági iratok stílusával. A tanítónak leginkább 
kell tudnia, hogy minden gyermeknek milyen 
könyvet kell adni. 

A népiskolai ifjúsági könyvtárnak a nem-
zetiségi vidéken való használatára nézve, röviden 
összefoglalva, körülbelül ezeket tarthatnék szem 
előtt : 

Igen helyes, ha a könyveket a nyelv és az 
érdbkesség szempontjából csoportosítjuk. A gyer-
mek lelki világához legközelebb álló s a leg-
könnyebb stílusban »megírt olvasmányokat a 
legelső csoportba tesszük. A gyermek különösen 
azon olvasmányokat szereti legjobban, amelyek-
ben kedves s élénk párbeszédek vannak és 
számos kép van. Kezdetben inkább szórakoz-
tató, mulattató könyveket adjunk. Egyes le-
írások, ismeretközlő iratok inkább a későbbi 
kornak felelnek meg s ezért azokat az utolsó 
csoportba tesszük. Főcélunk legyen, hogy a 
gyermekkel az olvasást megkedveltessük, amit 
az olvasottak iránti érdeklődéssel s az olvas-
mány könnyebb s gyorsabb megérthetése körüli 
segédkezésünkkel érhetünk el. Jó eleve figyel-
meztessük a gyermekeket, hogyha valamit nem 
értenek, bizalommal forduljanak hozzánk s 
készséggel adjuk meg nekik a szükséges föl-
világosítást. A tanítónak s a növendéknek e 
tekintetben is együtt kell tehát dolgoznia, mert 
csak így várható eredmény. 

Győződjünk meg arról, hogy a gyermek 
tényleg olvasta-e a kivett könyvet, érti-e azt 
s az olvasmány egyes részeit mondassuk el 
hetenként vagy kéthetenként ez órán. Nem 
fölösleges munkát végzünk ezzel, mert a gyer-
mekek gyakorolják magukat ezáltal a magyar 
beszédben s egyben észreveszik, hogy az olva-
sottak iránt érdeklődünk mi is. 

Törekedjünk, hogy az érdeklődés, az eleven-
ség, élénkség állandó kísérőink legyenek ezen 
ténykedésünkben. Ha valamit nem ért a gyer-
mek, ne korholjuk őt azért, hanem magyaráz-
zuk meg neki a dolgot készséggel. Óvakodjunk 
mindentől, ami a gyermek olvasási kedvére 
káros hatással volna. Leckének sohse tekintse 
a gyermek az olvasást, mert megfosztjuk őt 
ezzel a nemesebb szórakozás élvezetétől. 

Tekintettel legyünk arra is, hogy a gyermek 
miként olvassa az olvasmányt. Vájjon meg-
elégszik-e a fölületes átolvasással, avagy igyek-
szik-e, hogy minden egyes mondatot megértsen ? 

A nemzetiségi vidéken levő iskolákban erre 
különös gondot kell fordítani, ha azt akarjuk, 
hogy az olvasmány a magyar beszéd elsajátí-
tásában mint segédeszköz szerepeljen. Nem árt, 
ha a gyermeket arra szoktatjuk, hogy, ha olvasás 
közben valami magyaros kifejezésre akad, azt 
egy kis füzetkébe följegyezze magának s alkalom-
adtán ezt használja is. Ezen összegyűjtött ki-
fejezéseket, magyar szólásmódokat vagy köz-
mondásokat az qrán föl is olvashatják s ha 
valamit nem értenek, megmagyarázzuk. A ma-
gyar szólásmódok s egyes kifejezések helyes 
értelmezésére különös tekintettel legyünk. 

Kezdetben csak a rövidebb olvasmányokra, 
elbeszélésekre szorítkozzunk, amelyeket a gyer-
mek könnyebben foghat föl s könnyebben 
mondhat el. Ha az idegenajkú gyermeknek 
szánt könyveket ügyesen válogatjuk meg, nem-
csak szórakozást nyujtunk a gyermeknek, ha-
nem a magyar beszéd elsajátítása iránti kész-
ségét is emeljük, míg ellenben a magyar nyelvi 
tudásával össze nem férő olvasmány vissza-
riasztja a további munkától s idegenkedést szül. 

Kellő tapintatosság, sok munka, tanulmányo-
zás s lankadatlan buzgalom kívántatik tehát 
e tekintetben is a tanítótól, hogy ezen segéd-
eszköz fölhasználásával törekvését siker koro-
názza. Amennyire csak lehet, az olvasmányok 
fölhasználásával fejlesszük a gyermek magyar 
érzését is. A hazafias olvasmányokra különösen 
nagy gondot fordítsunk. A magyar beszéd s 
a hazafias érzés úgy forrjon össze egymással, 
mint a test és lélek együttes működése. Csakis 
így várható azután, hogy az idegenajkú gyer-
mekekből valóban hazafias polgárok lesznek. 

A serdültebb gyermekeknek hazánk szépségét, 
természeti gazdagságát, küzdelmes multunk dicső 
voltát ismertető olvasmányokat adjunk s hazafi-
ságukat ezzel fejlesszük. 

Mindezekből látható, hogy csakis a tanító 
buzgalmától, tudásától, akaraterejétől függ, hogy 
a népiskolai ifjúsági könyvtárt mennyire tudja 
a nemzetiségi vidéken a kitűzött célnak alá-
rendelni s fontosságát a siker elérésére ki-
használni. 

(Trencsén) Dezső Lipót. 

A Szent László Társulat bukaresti 
új iskolája. 

Kétszeresen érdekelhet minket Bukarest leg-
újabb magyar tannyelvű iskolája, melyet a mult 
1903/4. tanévben nyitott meg a Szent László 
Társulat. Minthogy Pallavicini gróf követünk 
mellett, aki szintén figyelmére méltatta ezt a 
szép jövőjű intézetet, én lehettem szerencsés 
hazámfiai közül tanulmányi utazásom közben 
azt először fölkereshetni, tán nem veszi rossz 
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néven épen tanítóságunk, ha a messze Kelet 
eme magyar oázisáról hírt adunk. 

Az iskola külön ül- és külön leánycsoportból 
áll. Egyelőre úgy a fiúknál, mint a leányoknál 
2—2 tanerő működik. A fiúkat az iskolatest-
vérek két kiküldöttje, a leányokat Baynovics 
Anna igazgatónő és Exner Margit nálunk vég-
zett és képesített tanítónők oktatják. A romániai 
népoktatási törvény magánjellegűnek nyilvánít-
ván minden nem-állami s következőleg a római 
kath., a protestáns és izraelita egyházi ható-
ságok által a törvény kelte előtt létesített 
iskolákat is, ezen iskola is ilyen jelleggel mű-
ködhetik s a román hivatalos nyelvet romániai 
szakerővel köteles taníttatni. Egyebekben a 
Szent László Társulat által megválasztott tan-
könyveket használják s tantervük a másiktól 
kevésben tér el. 

Alakuló stádiumában csak első két osztályát 
találhattam működésben, mint osztott népisko-
láét s még így is rendkívül túlzsúfoltságot mu-
tattak az osztályok, akkora a magyar iskolát 
kereső növendékek száma Bukarestben. 

S hogy milyen óriási, több kilométer távol-
ságból sereglett össze ez a növendéksereg, leg-
jobban illusztrálja az a körülmény, hogy a déli 
szünet alatt 100 leánynövendékből csak 3 me-
hetett haza s a többi ott fogyasztotta el tarisz-
nyája szerény tartalmát (szalonna, túró s más 
ily száraz ételek, kevés kenyérrel). Ez az étkezés 
egyúttal a szülők szegénységéről is eléggé 
tanúskodik s bizony a ruházkodás is sok kí-
vánni valót mutatott, főleg ama márciusi 
napon, amikor a keleti Szorvát lapály réme, a 
krivei fagyos szél ostromolta Bukarestet. 

Meglepő volt, hogy e nagy növendéksereg, 
főleg a lányok, az utolsóig beszélt magyarul s 
egymás közt játszódva is így társalogtak, 
holott az ág. ev, növendékeknél többen vigadoz-
tak románul. 

Rám igazán megható volt sajátos kiejtésű 
szavalásuk, énekük s főleg a lányok eleven, 
készséges felelése, csinos írása, ami a tanítói 
kar kitartó, lelkes buzgalmáról győzött meg. 

A magániskolák részére külön tanfelügye-
lőket szervezett a román kormány s a tanfel-
ügyelők is megelégedésüket nyilvánítják az új 
iskola pedagógiai helyes vezetése és tanítási 
sikere fölött. 

Örömmel látom azt is, hogy a helyiségek 
már az első esztendőben elégtelenek. Nemcsak 
építeni, de telket is kellene szerezni, főleg 
amíg a szomszédos kertterületet nem építik be. 
Akiknek erre módjuk van, valóban istenes dol-
got cselekednének, ha mielőbb lehetővé tennék 
ezt a kibővítést. És épp oly szép dolog volna, 
ha előkelő hölgyeink jóságos szíve ide is jut-

tatna a könyörület áldásaiból. A konzulátus 
útján, de még inkább a derék tanítók és tanító-
nők közvetítésével főleg a téli, melegebb ruha, 
lábbeli, felöltő fogna itt jól s kiadóink is írják 
föl a segélyezendők első rovatába ezeket a 
többnyire szegény munkás-, iparos-házakból 
kikerülő növendékeket. A Szent László Társulat 
büszke lehet alkotására ; de Bukarest roppant 
terjedelme és nehéz közlekedési viszonyai mel-
lett ajánlatos volna, ha a magyarság által lakott 
külvárosok közé még legalább 2—3 új iskolát 
plántálna el apránként, hogy ne kelljen szegé-
nyeknek 4 —5 kilométert gyalogolni iskolájukig ! 

(Budapest.) Téglás Gábor. 

Kísérletezések. 
Tudjuk, hogy a mai írvaolvasás tüneményes 

módszerének első magvetője Simon Antal győr-
megyei pap volt. Bár e tekintetben való tanítási 
eljárása néminemű tökéletlenséget árult el, 
amennyiben ő a betűket előbb tanította, mint 
a hangokat, tehát fotografált, még mielőtt lett 
volna mit, ami valóságos „fii.us ante patrem" 
volt : mindazonáltal azt a számlájára kell írnunk, 
úgy az igazság, mint a hazafiság szempontjából, 
hogy enemü kísérlete jóval megelőzte Graser 
munkáját, amennyiben Grasernek ide vonatkozó 
müve csak 1819-ben, a Simon Antalé pedig 
már 1809-ben látott napvilágot. De azután 
ismét igazság, hogy a Graser metodikai eljárása 
sokkal tökéletesebb is volt. Amit bizonyít az 
is, hogy a mai írvaolvasás-tanítás egészen Graser 
nyomain halad. Ezt a fenomenális módszert 
hazánkban főleg Árvay József zemplénvár-
megyei ref. képzőintézeti tanár, később kir. 
tanfelügyelő és Göncy Pál, ez a kitűnő peda-
gógiai író aztán olyan lankadatlan hévvel ter-
jesztették, hogy az nálunk is mielőbb gyökeret 
ereszthetett, elannyira, hogy senki sem gondolt 
többé annak a piszkálására, hanem engedték, 
hogy a zsendülő fa minél nagyobb terebélyt 
bocsátva, lombjával elviselhetőbbé tegye az 
írvaolvasás tanításának tikkadt levegőjét. 

Mióta azonban a bogarak biológiája tisztázva 
van és a zoológusok kezdik a légynek már a 
szeme színezetét is vizsgálgatni, azóta az emberi 
elme a pedagógia terén is jobban és idegeseb-
ben fészkelődik. Törekszik kibontakozni a mái-
megállapított kipróbált módszerek kötelékéből 
és kötekedő kicsinyeskedésével és pallérszerű 
ismereteivel sokszor merényletre készül a leg-
klasszikusabb építmények ellen is. És ha már 
azokat ellentálló falai miatt le nem rombol-
hatja, legalább igyekszik azoknak nemes orna-
mentikáját elrontani. Csakis ilyen iránytalan, 
tévesztett útakra sodort, kavargó, zavaros áram 
mellett születhetett meg az a törekvés is, amely 
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szerencsétlen fölfogásában az írást az olvasástól 
el akarja különíteni és azt trófeául meddő 
kísérleteknek odavetni. 

Egy idő óta szó van ugyanis arról, Hogy 
úgy tanítsuk-e ezután is az írást és olvasást, 
mint eddigelé. Avagy pedig külön tanítandó-e 
mindegyik ? Az újabbi szecessziónisták ez utóbbi 
irány mellett vannak. Lássuk csak, elég szilárd-e 
lábuk alatt a talaj ? 

Tudvalevő dolog, hogy régebben az olvasás-
ban az úgynevezett silabizáltató módszer ural-
kodott. Tanították pedig ezt elkülönítve az 
írástól. Hogy milyen volt ez a silabizáltató 
módszer, az kitűnik a következő klasszikus 
butaságú példából. Ha például ezt a szót akar-
tuk leolvastatni : paradicsom, az automatikus 
kerepelő tanuló dolgát ekképen végezé : pé-a = pa, 
er-a-ra = para, dé-i-di = radi, paradi, csé-o-em-
csom = dicsőm, radicsom, paradicsom. Elképzel-
hető, hogy a szenvedéseknek minő kálváriáján 
kellett e módszer mellett keresztülmennie tanító-
nak és tanulónak egyaránt, míg eljutott ez 
utóbbi az olvasás titkához. Meg is átkozta 
Gutenberget fiaiban és leányaiban minden 
tanító és tanítvány hetedíziglen. 

Jött azonban a megváltás órája. A mult 
század elején föllépett ugyanis Stephani Henrik, 
az ő hangoztató módszerével. O a kínzó sila-
bizáltató módszer helyett a hangoztató mód-
szert léptette életbe, mely szerint tudniillik 
nem betűket, hanem a betűknek csak a hang-
jait kezdték tanítani. Ez már valódi áldás volt. 
Már annyiban is hasonlíthatatlanul fölötte állott 
a másiknak, mivel nem hazugságokat, hanem 
igazságokat tanított. Tanítván tudniillik a betű-
ket (hangokat) azokban a vonatkozásaikban, 
melyekben azok egymással a kimondott szók-
ban állanak. De a Stephani módszere szerint 
is az írás és olvasás még mindig mint két O o 
különálló individuum jelentkezik. 

Nemsokára megjehnt azonban Graser. 0 látva 
Stephani metódusának hiányait, azon úgy igye-
kezett segíteni, hogy az írást és olvasást egye-
sítette és léleknek beléjük a hangoztatást lehelte. 
0 mindjárt észrevette, hogy az írás és olvasás 
együvé tartozik. Föltételezi az egyik a másikat, 
mint a jobbkéz a balkézt. Ha írás van, olvasás-
nak is kell lenni. Ha olvasunk vagy beszélünk : 
azt le is kell esetleg írni. Együvé tartozó orgá-
num mind a kettő, melyben a hangoztató 
módszer a lélek, az összekötő kapocs a köz-
ponti szerv. Ez mozgatja a kettőt, ez ád moz-
gásuknak irányt, hogy a logika törvényei szerint 
haladhassanak. Ha ezt a központi szervet ki-
vesszük belőlük, fog mozogni lassan és egyen-
ként mind a kettő, de mozgásuk csak mecha-
nikai lesz. Lesz ez esetben is eredmény, de 
ebben az eredményben nem lesz meg az érte-

lemnek az az intenzivitása, amely minden ér-
telmi művelethez oly föltétlenül szükséges. 

De beszéljünk világosabban. Az írvaolvasás 
módszere az írást és olvasást a hangoztatással 
együttesen oldja meg. Es föladatát, röviden 
elmondva, a következőleg végzi : kezdi a han-
goztatáson, tehát a szóknak reális analízisén. 
Midőn ezzel készen van úgy, hogy erre a sza-
vaknak a leírását biztosra lehet venni, akkor 
elővesz egyszerűbb, tehát könnyebb szavakat, 
azokat analizáltatja, azután a gyermeket uta-
sítja, hogy azokat szinthetizálva írja le. Ha 
leírta: olvassa is le. A gyermek itten tehát a 
saját írásán tanul olvasni. És az egész műve-
letben emlékező tehetségével, képzeletével, logi* 
kai műveleteivel és kézi ügyességével mint 
cselekvő személy van jelen. Milyen bonyodal-
masnak látszó dolog ez, és ennek dacára még-
sem fárasztó, mert a gyermek saját munkáját 
látva, örvend a maga alkotóképességén. A lelki 
funkcióknak ez a változatossága elűzi az unal-
mat is oldala mellől. Ilyen körülmények között 
természetesen az eredmény is nagyszerű. 

Ezzel szemben a tiszta olvasási módszer mit 
mutat ? Itt szerintünk nincs is szükség a hangoz-
tatás analízisére, mert itten a tanítás, ki lévén 
egyelőre zárva az írás, csak szinthetikai útat 
követ, tehát az írvaolvasásnál mutatkozó kettős 
logikai műveletnek csak egy része van meg. Itt 
egyszerűen megtanulják a gyermekek a betűknek 
a neve helyett azoknak a hangját és azokat 
egymáshoz illesztik. Ki van zárva a léleknek 
az az energikus mozgása, mely az írvaolvasás-
nál olyan vehemensül nyilatkozik. Egyedül az 
emlékező tehetség lustálkodik benne. Nem 
állhat elő az örvendő gyermeki léleknek az a 
kitörése sem, mely a saját alkotásán gyönyör-
ködve, munkakedvét növelve, amott oly nagy-
szerű kifejezésre jut. Puszta mechanikai unal-
mas munka az egész és visszaesés a múltba, 
több semmi. Mint a tapasztalat mutatja, nem 
is lehet mellette még féleredményt sem elérni. 

A legújabbi időben a föntebbi bifurkáló 
eljáráshoz még több újítás is csatlakozott, 
amelyek látszólag nem bántják a mai írva-
olvasás tanításának rendszerét. De mélyeb-
ben nézve a dologba, azt alapjaiban mégis 
megbolygatják anélkül, hogv abban bármely 
részben javításokat tennének. Ilyen úgyneve-
zett javítások, mondjuk „fogások" sorába 
tartoznak mindazok a törekvések, melyek az 
írvaolvasás tanításának megkönnyítését vették 
programjukba. Ezeknek az újítóknak főelvük 
az érzékeltetésnek többoldalúsága. Ámde óriási 
baklövésük ezeknek a „fogásoknak", hogy bár 
tárggyal vagy személlyel érzékeltetve, a han-
goztatást szinthetikai úton kezelik, tehát tulaj-
donképen csak magára az olvasásra készíthetik 
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elő a gyermeket. A diktálás után való írásra 
pedig semmi néven nevezendő előleges beren-
dezést nem végeznek. Vagy ba végeznek is, 
az is csupa felületesség. Pedig itt ez verbum 
regens. Szerintünk ezek az újítások az írva-
olvasás-tanításnak a nervus rerum gerendariumát 
teszik tönkre, következésképen az egész írva-
olvasás rendes és eddigelé kipróbált, eredményes 
menetét teszik illuzóriussá. Ez fölötte nagy 
biba. Mert biszen, amint az írvaolvasás el-
nevezésének grammatikai szerkezete is mutatja, 
a gyermeknek eszerint a módszer szerint előbb 
írnia kell tudni, csak azután olvasnia. Vagyis 
másképen, a saját írásán kell megtanulnia ol-
vasni. Már most ha én hangoztatási eljárásomat 
csupán a szinthetikára alapítom és az analitikai 
hangoztatást csak amúgy hűbelebalázs-módjára 
végezem, akkor én — ismételjük — az írva-
olvasás-tanításnak a nervusát ölöm meg. Az az 
egy bizonyos. A tisztán szinthetikus hangoz-
tatás ekkép, mivel csak kapcsol, sehogy sem vág 
bele az írvaolvasás sem temporalis, sem logikai 
részébe. Ennek ellenében az analitikai hangoz-
tatás tökéletesen adequal az írvaolvasás taní-
tásának folyamatával, amennyiben bont, tehát 
részeket vizsgál. Ha megvizsgálta, a részeket 
ismét összeköti. Tehát ír, tehát olvas. Ami az-
után azt is bizonyítja, hogy a szinthetikus 
hangoztatás tulajdonképen nem is hangoztatás, 
hanem a valódi hangoztatásnak csak eredménye. 
Ez a prelúdium, amaz pedig ennek csak a 
finaléja. De az is igaz azután, hogy a s. inthe-
tikus hangoztatás (!) mellett (ha ugyan ilyen 
van) a gyermekek, mivel nem képesek egy 
adott hangkumulációt fölbontani, nem fognak 
tudni diktálás után írni sem, hanem legalább 
egy darabig csak másolni. Mivel pedig az írva-
olvasás föltételezi a diktálás után való írást, 
tehát egy bizonyos terjedelmű hangkumuláció 
fölbontását, és mivel a cselekvő élet sem másol : 
az úgynevezett „fogások" sem az írvaolvasás 
tanítása, sem a cselekvő élet szempontjából 
nem állják ki a kritikát. Az is bizonyos. De 
az ilyen eljárás mellett nem is lehet írva-
olvastatva tanítani. Csakis előbb olvastatni, 
azután íratni, előbb a nyomtatott betűket és 
csak azután az írottakat ismertetni. Ami való-
ságos contradictio in adjecto abban az esetben, 
ha az illető „fogás" a maga parpxizmusában 
magamagát még ilyen eljárás mellett is az 
írvaolvasás mezején képzeli. 

De a hangoknak tárgvakon való szemlél-
tetése sem szükséges, sőt egyenesen káros is, 
amennyiben a gyermek egyszerű lelke nem 
tűri meg a szemléltetési tárgyakról ide-oda való 
ugrálást. Elég szemléltető eszköz, amely itten 
egyszersmind tanítási anyag is, maga a hang, 
maga a betű. Több ennél nem kell semmi. 

Hiú kísérletezés azért az írást az olvasástól 
elválasztani akarni. Es hiú kísérletezés minden 
úgynevezett képzelgő javító „fogás" is. Aki a 
mai írvaolvasásnak metodikai tökélyét el nem 
ismeri és azt megváltoztatni akarja, az nem is 
sejti, hogy abban a gyermeki lélekben annak 
milyen mélysége rejlik. Meggyőződésünk szerint 
az írvaolvasás metodikájánál könnyebb, ért-
hetőbb, természetesebb és racionálisabb mintát 
adni már alig lehet. Mutatja ezt különben ama 
történelmi tény is, hogy a legfölségesebb nép : 
a görögök is így tanították gyermekeiket. Sőt 
a tanításnak ebben a nemében még a hinduk 
is ezt az útat követték. Mindazokról, akik 
ennek a kipróbált módszernek a ledöntésén 
fáradoznak, más alapos ok híján azt kell föl-
tennünk, hogy tanítói talentumuk nem lévén, 
nem képesek azt helyesen alkalmazni és annak 
kellő eredménnyel érvényt szerezni. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Fiatal bűnösök. 
Az ifjúkori bűnösök megmentésével immár 

az összes kultúrállamok komolyan és behatóan 
foglalkoznak. Sok államban e szerencsétlen 
teremtéseknek a végelzülléstől való megmentése 
céljából nemes intenciójá országos törvényeket 
és gyermekbíróságokat alkottak, mely utób-
biak áldásthozóan is teljesítik emberszerető 
missziójukat. 

Legutóbb a francia rabsegélyző egyesület, 
melynek kiváló jogászok és politikusok a tagjai, 
sokat foglalkozik a fiatal gonosztevők kérdé-
sével. Egy mostanában közzétett jelentés kon-
statálja, hogy számuk ijesztő módon szaporodik : 
a gyilkolás, mely azelőtt a felnőttek legnagyobb 
gonosztette volt, az ifjúság játékává lett. Akár 
szenvedélyből, akar kapzsiságból vagy állatias-
ságból, az ifjúság hihetetlen hidegvérrel gyilkol. 
Míg a felnőttek közt a bűntettek száma az 
utóbbi években nem szaporodott, az ifjúság 
körében 1888-tól 1900-ig megkétszereződött. 
Ez a szomorú statisztika Franciaország összes 
büntető jogászait, elmeorvosait és lélekbúvárait 
gondolkozóba ejti. Dr. Gamier, az ismert ideg-
és elmegyógyász alaposan tanulmányozta a 
kérdést és arra a meggyőződésre jutott, hogy 
ezt a gyászos állapotot főképen az alkohol 
idézte elő. Az alkoholizmus nagy mértékben 
degenerálja az ifjúságot és a bűntények és 
elmebajok elszaporodásánál igen nagy szerepet 
játszik. Az alkoholista szúr, lő és öl, és ez az 
ösztön utódaira is áthárul, akik a legtöbb 
esetben súlyos idegbetegek, hülyék vagy epi-
leptikusok. 

A bűntettekre való hajlam csak egyik for-
mája az alkoholizmus folytán beállott élkor-
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csosodásnak, az őrültség pedig egy másik 
formája; Garnier szerint tehát az ifjonti gonosz-
tevő csak degenerált csemete ; legjobb volna 
tehát a társadalom érdekében ezeket az apai 
felügyelet alól teljesen kivenni. Ugyancsak az 
alkoholizmusnak tulajdonítja a zsengekorú 
gonosztevők elszaporodását Henri Robert is, 
de szerinte e bajt még a hiányos nevelés és a 
rossz példa is elősegíti. Robert, aki egyike a 
leghíresebb francia védőknek és sok fiatal 
gonosztevőt védett már, azt állítja, hogy a 
fiatal gonosztevők száma most hatszor olyan 
nagy, mint a felnőtteké. Azt ajánlja, hogy a 
gonosztevő hajlamú gyermekeket már az első 
kihágásnál vigyék a javító-intézetbe és ott 
neveljék mindaddig, míg egészen meg nem 
javulnak. 

A francia kormány megbízásából Gaillard 
H., a szociológia kiváló művelője, Olaszország-
ban, Németországban, Ausztriában és Magyar-
országban tanulmányozta a javító-intézeteket^ 
Gaillard a párisi L'Humanité című folyóirat-
ban hasábos cikkben emlékszik megr lelkes 
dicsérettel Magyarországról s a legnagyobb 
dicséret hangján szól Magyarország javító-
intézeteiről, s arra a következtetésre jut, hogy 
az említett államok javító-intézeteit a magyar-
országiak jóval fölülmúlják. Többek között 
ezeket mondja : 

„Magyarország javító-intézetei már csak 
azért is jobbak, mert ezeket nem magánosok, 
hanem az állam kezeli. A kis bűnösök a javító-
intézetekben csak az állam részére dolgoznak, 
amely igaz, hogy keveset fizet nekik, de a díjat 
készpénzben megkapja az illető, amikor a javító-
intézetet elhagyja. A munka elosztásában alkal-
mazkodnak az egyén szellemi képzettségéhez." 

A tanítást sem hanyagolják el. így például 
Gaillard Aszódot és Kolozsvárt említi, ahol a 
testi munka egyhangúságát a szellemi munka 
élénkíti. A gyermekek még azonkívül egy bizo-
nyos fokú szabadságot élveznek. A rákospalotai 
leányjavító-intézetben minden munka már dél-
után öt órakor végződik. A javító-intézetek 
egy része kerti vetemények termesztésével 
foglalkozik, a másik része pedig virágneveléssel 
és az ezek értékesítéséből befolyó összeget ma-
gának a javító-intézetnek ellátására fordítják. 
Csak így lehetséges, hogy a kis bűnösök elfe-
ledik, hogy javító-intézetben vannak és átala-
kulnak nevető, rózsás arcú boldog gyermekekké. 
A fiúgyermekek ellátása is hasonlóan jó. 

Kolozsvárott például úszóház és tornaterem 
is van. Különösen kiemeli Gaillard a magyar 
javító-intézetek egészségügyi szervezetét. Mint 
mondja, Magyarországon ez intézetekből sem a 
fürdőszobát, sem a tuss-kamarát nem felejtették 
ki. A mosóház és a konyhák a technika leg-

modernebb vívmányaival vannak berendezve. 
A hálószobák csak bizonyos számú gyerme-
keket fogadnak be és a kis bűnösöket úgy 
válogatják össze, hogy lehetőleg az egymást 
kedvelők kerüljenek együvé. Egy ilyen csoport 
egész kis családot alkot, és ez a szó magára 
az egész intézményre világot vet. Ezek az inté-
zetek hasonlíthatatlanul magasabb fokon álla-
nak a francia javító-intézeteknél. A magyar 
intézetek lassan-lassan fejlődtek oda, ahol most 
állanak és részint abból a jövedelemből épültek 
tovább, amelyeket az egyes intézetek a falaikon 
belül lezajló munkával elértek, részben az állam 
nyújtott fölépítésükhöz, fejlesztésükhöz segítő 
kezet. Miért ne kövessük mi is a magyarok 
példáját? kérdi Gaillard cikke végén. 

A „Jogtudományi Közlöny" értesülése sze-
rint a magyar igazságügyi minisztériumban is 
behatóan foglalkoznak a fiatalkorú bűnösök 
védelmére hozandó törvényjavaslat megalkotá-
sával, melyen szintén a föltétlen megkegyel-
mezés emberséges gondolata vonul végig. 

A gyermeki bűnözésről írva, érdemesnek 
tartom t. kartársaimmal közölni, hogy a minden 
tekintetben praktikusan gondolkodó amerikaiak 
mily eljárást követnek a bűnös gyermeki lélek 
megmentésénél. Kinek alkalma van New-York-
ban a hónap minden második péntekjén a 
kerületi törvényszék tárgyalási termébe bejutni, 
az oly jelenetnek lesz ott tanuja, melyet bizo-
nyára élete végéig sem felejt el. Az a nagy 
terem nagyobbrészt fiúkkal és ifjakkal van 
telve, kik azért vannak odarendelve, hogy a 
viseletük felől beérkezett jelentések velük közöl-
tessenek. 

A fiatal törvénytiprók ugyanis az újvilág-
ban is megalkotott rendszer szerint most már 
nem kerülnek a börtönbe vagy javító-intézetbe, 
hanem miután a törvényszéki bíró alkalmas 
erkölcsi beszéddel a szívükre hatott, ünnepies 
színezettel ideiglenesen szabadlábra helyezi őket, 
de egyszersmind becsületszavukat veszi, hogy 
minden iparkodással megjavulni törekszenek. 
A leghatározottabban kötik szívükre, hogy 
tartózkodási helyükről, minden cselekedeteikről 
s viszonyaikról napról napra jelentést küldjenek 
a bíróságnak. S ezektől, a jelzett pénteki na-
pokon nyilvánosan fölolvasandó, de természe-
tesen szigorúan ellenőrzött híradásoktól függ a 
becsületszó jegyében szabadon bocsátott fiatal 
delinkvensek jövője. A viseletüktől függően 
vagy a becsületszó határideje hosszabbíttatik 
meg, míg ha azzal visszaéltek, elzáratnak ; 
vagy pedig, ami a legörvendetesebb : teljesen 
fölmentetnek s végleg szabadlábra helyeztetnek, 
s ezt az eredményt határozottan ez új módszer 
legszebb gyümölcsének tekintik. 

Sokszor több száz ily becsületszó alatt álló 
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különböző korú ifjú gyűl egybe abban a terem-
ben. Sorrendben, névszerint szólítják őket elő 

-s állítják a sorompó elé. A vizsgálóbíró asz-
talán nagy halmaz ügyirat van s azokból 
olvassa föl az előtte álló bűnösök jelentéseit, 
így pl. : Egy üzleti alkalmazott meglopta főnökét 
s két hónap óta becsületszó alatt áll. A 
könyörületes ós jóindulatú főnök megint vissza-
vállalta s minthogy a megtért ifjú a reá kirótt 
próbaidőt becsületesen megállotta s nemcsak 
hogy vissza nem esett, hanem kötelességeinek 
a legpontosabban és leghívebben megfelelt, a 
bíró teljesen visszaadta szabadságát s jól átgon-
dolt, szívből fakadó szavakkal figyelmezteté, 
hogy váljon az államnak törekvő és derék 
polgárává, minthogy a nemzetnek jóravaló, 
becsületes és derék férfiakra van szüksége. 

Büszkén megújhodva s emelt fővel hagyják 
el a fölmentettek a tárgyalási termet. Fájdalom, 
természetesen még elég gyakori az az eset, 
hogy a becsületszavukat elzálogosított ifjak-
ban nincsen meg a kellő erkölcsi erő s energia, 
hogy mindjárt az első alkalommal kitápász-
kodjanak a posvány örvényéből. Rossz társaság, 
fölötte elszomorító családi viszonyok, nyomor 
és inség gyakran arra kényszerítik a boldog-
talanokat, hogy szószegőkké válnak. Jelenté-
seiket rendetlenül eszközlik s a visszaesés, a 
sülyedés jellegét hordják magukon. Ilyen ese-
tekben a bíró szigorú szavakkal inti s óvja az 
illetőket, hogy megjavuljanak; meghosszabbítja 
a becsületszó határidejét 1 vagy 2 hónapra s 
lelkükre köti, hogy az új próbaidőre csupán 
azon egyedüli szempontból méltatják őket, 
hogy saját erejükből küzdjék föl magukat oda, 
hogy a társadalomnak hasznos és tisztes tagjai 
lehessenek. 

A bíró alkalmas, szívreható szavaival az ön-
érzetet és becsvágyat is felkölti bennük, hogy 
a legkecsegtetőbb csábnak is ellen tudjanak 
állani. S e valóban nemes s magasztos eljá-
rással a törvényszék tanácsadójává, egyszersmind 
lelki vezetőjévé lesz a megtévelyedett ifjúság-
nak; még pedig nem a törvénykönyv határt 
nem ismerő, betű szerinti szigorával, hanem a 
szív nemességével és emberies érzésével, me.-
lyekkel mindenesetre sokkal egészségesebb, 
üdébb és nemesb eredményeket lehet érlelni. 

New-Yorkban azelőtt a 16 éven aluli fiúkat, 
kik törvényellenes cselekedetet vittek véghez, 
egy társulatnak adták át, melynek föladata 
volt a gyermekeket a kegyetlenségtől megvédeni 
s ennek oltalma alatt maradt a szerencsétlen 
addig, míg ügyében a bírósági tárgyalás meg-
kezdődött. A bíróság azután a vizsgálat ered-
ményéhez képest vagy javító-intézetbe inter-
nálja vagy fölmenti, vagy pedig szüleiknek 
visszaszármaztatja őket. 

A 16 éven fölüli bűnösök számára Ameriká-
ban azonban csak még röviddel előbb is nem 
volt egyéb : néhány havi börtönnél, ahol a kis 
gonosztevő tökéletesen megérik arra, hogy 
lelke teljesen megfertőztessék és az örvényben 
menthetienül alámerüljön. S ilyen tévelygő 
lelkek s ingadozó jellemű ifjak fölemelésére s 
megmentésére alkották és léptették életbe az 
Óceánon túl a becsületszó intézményét, amely — 
mint mindenkinek el kell ismernie — kiválóan 
nemes és humánus institúció. 

Egy bizonyos Willard H. nevű úr, ki 1896 
óta New-Yorkban a városi börtön-fiúiskolának 
igazgatója, a városi tanácstól engedélyt kért 
arra nézve, hogy a bűntetten ért 16—23 éves 
ifjakat kísérletképen oltalma alá vehesse. S így 
ahelyett, hogy a sikamlós pályára került ifjakat 
javító-intézetekbe vagy börtönbe küldenék, a 
becsületszó föltételével az emberszerető Willard 
gondjaira bízzák. Az ő személyes felügyelete 
alatt maradnak mindaddig, amíg megfelelő O " o o 
alkalmazást nem tud számukra szerezni. Az 
erény útjáról letért itjak beszédeiből Willard 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a legtöbb-
nek egyébre van szüksége, mint börtönre. így 
egy alig 23 éves fiatal embertől, kit lopáson 
értek, megtudta, hogy tettét ittas állapotban 
vitte véghez ; bevallá, hogy neje és gyermekei 
vannak, kiket bizony eltartani, gondozni nem 
képes. S ily sajnálatra méltó teremtést már 
az első vétség után mindjárt 6—7 havi bör-
tönre kárhoztatni annyi volna, mint családi 
fészkét, otthonát kegyetlenül szétrombolni, 
hozzátartozóit pedig a legnagyobb nyomornak 
kitenni. Ily esetekben, amelyek egyszersmind a 
leggyakrabban fordulnak elő, fényesen válik 
be a föltételes elítélés problémája. A felügyelet 
alatt álló ifjak pedig vagy személyes megjele-
néssel, vagy pedig írásban kénytelenek napi 
teendőikről Willard úrnak jelentést adni. És 
ezáltal felköltetik bennük az az érzet, hogy 
erkölcsi erő őrködik fölöttük s maguknak is 
vánüak erkölcsi kötelmeik, melyeknek teljesí-
tését tőlük pontosan számonkérik. Érzik, hogy 
alkalom adatott nekik ballépésüknek jóvátéte-
lére, anélkül, hogy becsületüket örökös folt 
sötétítené. 

Azok a tapasztalatok, miket Willard a 
becsületszó rendszerével gyűjtött, nagyon ked-
vezők. 130 bíróilag tárgyalt eset közül 105 
teljes fölmentéshez vezetett s legalább 80 ifjú 
érdemesnek bizonyult a bizalomra, anélkül, 
hogy visszaesést tanúsított volna. Szóval, több 
mint 60%-a az ifjú bűnösöknek a boldogulás 
útjára tér s e kitűnőnek bizonyult módszer az 
államnak nagyon sok jóravaló polgárt szerez, 
illetőleg ment meg a pestisnél veszedelmesebb 

1 rombolástól. 
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S minthogy a becsületszó jegyében állott 
fiatal bűnösök a saját erejükből, saját elszánt-
ságukból s a jobbnak belátásával küzdötték 
föl magukat újra a becsület útjára, kitartásuk 
kétszeresen becsülendő. 

A modern büntetőjog, a humánus érzelemtől 
vezéreltetve a bűnös beszámíthatóságát, erkölcsi 
felelősségérzetét előtérbe tolja s ekképen igyek-
szik elvonni a büntetés alól. Kétségtelenül 
vannak őrültek és vannak gyöngeelméjűek ; 
amazok teljesen, ezek részben híján vannak a 
beszámíthatóságnak. Vannak olyanok is, akik a 
körülmények nyomása alatt sikkasztókká vagy 
csalókká lesznek, előre megfontolt szándékkal; 
ezekkel szemben mindenesetre helyénvaló az 
irgalom. De a valóságos bűnös örül elmebeli 
fensőbbségének, mellyel embertársait rászedi; 
s mikor már keservesen tapasztalta gazsága 
büntető .következményeit, akkor is bizonyosak 
lehetünk felőle a legtöbb esetben, hogy vissza-
esik bűnébe. A legtöbb tolvaj kleptomániákus 
volt gyermekkorában és nem akadt, aki jó útra 
térítse. A gyilkos, az útonálló, a rabló soha-
sem mérsékelte heves vérét, lobogó szenve-
delmét ; a dologtalan naplopó ideges borzon-
gást érez a munkától. Mindezeket meg lehetne 
menteni ifjukoruk küszöbén, ha a társadalom 
fölszerelné magát a kellő intézményekkel veze-
tésükre és megjavításukra; kiirtani így sem 
lehetne a bűnt, de korlátozni, számban meg-
apasztani bizonyára ! 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
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Köszönetét nyilvánította : San Marco her-

cegné, szül. NáJeó Mileva grófnőnek, aki Nákó-
falván 36.221 K költséggel egy 3 tantermes 
róm. kath. elemi leányiskolát építtetett; gróf 
Dessewjfy Miklósnak, aki a tiszalöki-hajnalosi 
róm. kath. elemi népiskola fölállítására 4500 
K-t és a vencsellői róm. kath. elemi népiskola 
részére 600 négyszögölnyi területet adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Kompáry Gyula oki. tanítót a 
sándorfalvi tanyai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá ; Dapsy Béla oki. tanítót a nagyecsedi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Stefcsik Gábor 
oki. tanítót a pilisszentkereszti áll. elemi nép-
isk.-hoz r. tanítóvá ; Semsedy Etel oki. tanítónőt 
a sződrákosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kutsera Ilona oki. tanítónőt a szigetújfalui 
állami elemi népisk.-hoz r. tanítónővé; Szende 
Piroska oki. tanítónőt a klopodiai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Demeter István oki. 
tanítót a volóczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 

Barthos László oki. tanítót a klopodiai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Polcza 
Sándor volóczi áll. el. isk. tanítót a mosoni áll. 
el. isk.-hoz ; özv. Ruppné Máday Irma sziget-
újfalui áll. el. isk. tanítónőt a soroksári áll. el. 
isk.-hoz ; Weinzierl Jenő pilisszentkereszti áll. 
el. isk. tanítót a sándorfalvi tanyai áll. elemi 
iskolához ; Tótli Ilona hódmezővásárhelyi áll. 
el. isk. tanítónőt a dunabogdányi áll. el. isko-
lához; Nóvák Erzsébet nákófalvai közs. isko-
lához szolgálattételre rendelt áll. el. isk. tanító-
nőt a törökbecsei áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Cserbu Döme kornyarévai közs. isk. taní tót ; 
Pópa József keviszőllősi községi isk. tanítót; 
Durza Olga czerepajai el. isk. tanítónőt. 

Hatályon kívül helyezte : dr. Gulyás Ferenc 
somogyvármegyei kir. tanfelügyelőnek Moson 
vármegyébe történt áthelyezésére vonatkozó 
rendeletét, minél fogva dr. Pacséri Károly, 
torontálvármegyei kir. tanfelügyelőnek Somogy 
vármegyébe történt áthelyezése tárgytalanná vált. 

Nyugdíjat utalványozott : Krajchell Ferenc 
alsószucsi r. kath. el. isk. tanító részére évi 
900 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt, engedélyezett: 
néh. Dobrovits Ottó tatai r. kath. tanító özv., 
szül. Reiner Terézia részére évi 680 K-t ; néh. 
Kenesei (Schmiermund) János nyug. kalazriói 
ág. h. ev. el. isk. tanító özv., szül. Prehauzer 
Ida részére évi 659 K 60 f - t ; néh. Pap József 
kobátdemeterfalvai áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Vas Juliánná részére évi 600 K-t ; néhai 
Keresztesi Ferenc nyug. ev. ref. tanító özv., 
szül. Thnsa Rozália részére évi 320 K- t ; néh. 
Mátéffy Nándor nyug. volt jászfalusi r. kath. 
el. isk. tanító Dénes nevű kiskorú árvája ré-
szére évi 109 K 66 f-t. 

= Az Eben-féle számológép. Új szerke-
zetű számoló - segédeszközét (számológépét) 
mutatta he f. hó 16-án délután dr. Eben a 
főv. hungáriaűti községi elemi iskolában nagy-
számú, nagyobbára tanító-hallgatóság előtt. 
Mint a tanításhoz való segítő-eszköz, határo-
zottan alkalmasabb az úgynevezett orosz szá-
mológépnél, mert a számok helyi és alaki 
viszonyait igen egyszerű módon szemlélhetővé 
teszi a kisgyermek előtt. Igen ügyes gyakor-
lati tanítás keretében mutatta be dr. Eben 
számológépének egyszerű kezelő és "alkalmazó 
módját. Ezt az űj eszközt még igen ajánlja az 
olcsósága is (15 K), ami által minden iskola 
könnyen megszerezheti. — Ügyes dolog dr. 
Ében méter-rúdja is, amit ő rész-mérőnek nevez 
azért, mivel a törtszámok szemléltetésére is 
igen alkalmas. 
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A ki voltam . . . 
Aki voltam, én az vagyok 
És holtomig az maradok. 
Hitvallásom : a szeretet, — 
Csak az boldog, aki szeret. 

A csermélynek csacsogása, 
A szellőnek susogása, 
Édes dala, a madárnak : 
Mintha hozzám szólanának. 

És ha ajkam hangja szólal 
Beszélgető vagy dalszóval : 
Mind csak arra integetnek, 
Csak szeressek, hőn szeressek. 

Ami van a földön, égen, 
Ami van a mindenségien: 
Mintha érző szívből volna 
És szeretne és lángolna. 

Hát én is csak az maradok, 
Aki voltam és lángólok, 
Mert szeretek s mert úgy érzem, 
Hogy ez az én üdvösségem. 

Minké Béla. 

András. 
Künn álltam bogárhátú, nádfedeles kis 

házunk előtt, búcsút veendő. Nézegettem 
az idő által megcibált tetőt, borzas volt az, 
mint a fésületlen gyermek. A tetején levő 
nyolc lóból (nyomtaték fa) már csak három 
volt ; a koporsót pedig a multőszi szél veté le. 
Néztem, néztem s szemembe könny szökött. 
Még csak néhány nap s az Isten tudja, hol 
hajtom fejemet álomra; azaz hogy tudom, — 
messze, idegenek közt. 

— Mond- e már esőt, leikém ? — így szólít 
meg Orzse néni, meglátva kezemben a köny-
vet ; azt gondolta : most is tanulok, pedig 
menetrend volt. 

— Biz' én sírnék is, nem is, Orzse néni, 
olyan jól esnék. 

— Oh, édes lelkem, nem ilyen embernek 
való már az, meg tudom, csak tréfálni akar. 
Ejnye, mondja csak, úgy-e nemsokára pap 
lesz már ? Meggyóntat úgy-e lelkem, mert min-
dig csak magához megyek ám ? ! 

— Nem leszek én soh'se pap ; holnap uta-
zom messze, messze. 

— Ugyan már hová menne ? De tudom, az 
édesanyja sem eresztené; ne is eressze, én is 

csak azt mondom neki. Szép is volna az, eddig 
nevelik, taníttatják, most meg itthagyná őket. 
öregségükre. 

— De épen azért megyek, hogy segíthessek 
rajtuk. 

— Hát hogy lehetne már az, ha itthagyná 
őket? 

— A1 bíz' csak úgy, édes Orzse néném, 
hogy tanultam már eleget, elmegyek hát tanító-
nak egy kicsi kis faluba. A gyermekek szívébe 
oltom az Isten iránti szeretetet, tiszteletet ; az 
öregeket elkísérem örök nyugovóra. A hazának 
polgárt, az Istennek hívőt, felebarátját szerető 
szívet, a mennynek lelket nevelek. Tanító is, 
kántor is leszek. 

De ekkor már könnybe lábadt az Orzse néni 
szeme s bizony nekem sem volt nevetni való 
kedvem. Mikor azután látta, hogy fele sem 
tréfa, megölelt s úgy sírt szegény. 

— Lelkem, hát csakugyan elmegy ? Mindig 
úgy szerettem, mintha édes gyermekem lett 
volna. Mit csinál szegény, beteg András fiam, 
ha megtudja? 

— Ne sírjon édes Orzse néném. Jó fizeté-
sem, jó helyem lesz; segítem édes anyámékat 
is. Ha meg ott megtörzsökösödöm, magamhoz 
veszem^ őket. 

— Áldja meg az Isten a jó szívét, úgy is 
csinálja. Hanem mielőtt elmenne, eljöjjön ám 
még hozzánk. Szegény András, ha megtudja ? 

— Elmegyek, Orzse néném, e l . . . 
* 

Forró, tikkasztó meleg volt már napok óta. 
Eső már hónapja nem esett; hiába szállt a 
sóhaj, hiába zengett az ének: „Ne veszegesd 
vétkeinkért az eget! . . ." pedig olyan szívből 
jött. A fű kisárgult, a fák levelei rozsdaszínűvé 
lettek, összezsugorodtak ; a föld megrepedezett. 

Uram ! Mi lesz belőlünk, ha sújtó kezed le 
nem veszed rólunk? Elveszünk, elpusztulunk. 

Egyszer azután hirtelen, mint a gondolat 
tornyosultak napnyugat felől a felhők s a sötét 
színbe ijesztő, zavarossárga vegyült. Mindenki 
futott, menekült födél alá; még az állat is 
megérezte a közelgő veszedelmet. 

Villám villámot, dörgés dörgést követett s 
lett olyan jégeső, milyen emberemlékezet óta 
nem volt, mely elpusztítá, amit még a szárazság 
meg nem ölt. Sírt mindenki, az öreg, ha kicsi-
nyeire nézett : mivel táplálja vérbeli magzatját, 
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éhen pusztulnak ; a kicsi, mert látta sírni any-
já t ; hütyögve, félve ment szülőjéhez s az á t -
ölelve a remegő csöppséget, még jobban sírt, 
zokogott : édes gyermekem, én édes magzatom. 
A férfiak iparkodtak vigasztalni asszonyaikat : 
jó az Isten, majd csak megsegít ! Majd hosszú 
hallgatásban ültek, maguk elé bámulva, moz-
dulatlanul, s míg a jövőre gondoltak, lassan 
peregtek alá a könnyek barázdált arcukon. 

Sírt Orzse néni is, András is. Könnyeik 
folytak, mint patak ; künn pedig a jég után 
megeredt a zápor s az utcákon végighömpölygő 
ár mint egy-egy megáradt, fékeveszett patak, 
elsöpréssel fenyegetett mindent. 

— Lelkem, fiam, mit csináljunk ? — fuldoklá 
Orzse néni. Apád már megint elmaradt s a 
kamra tele vízzel. 

Este volt, sötét volt s hogy még sötétebb 
legyen minden, az emberek arcára kiült a gond 
s komorrá tette azt. 

Mit csinálhatott szegény asszony, lefeküdt 
fiával, hogy egész éjjel, még álmában is sírjon. 

Egyszerre durva káromkodás zavarja föl 
őket : hazajött az apjuk, részegen megint. Szit-
kozódva kiráncigálja őket az ágyból s égy 
meleg testtel, felöltözetlenül zavarja ki őket 
a hideg, derékig érő vízbe, hogy megmentsék 
a még megmenthetőket, vízben úszó tárgyakat, 
mit kamrájukban a víz fölvett. 

Másnap András ágyban maradt, sírt, ja jga-
tott, egész teste görcsösen rángatódzott minden 
ízében; kínlódott, hogy kín volt nézni. Álla-
pota napról napra rosszabodott s a megújuló, 
kimondhatatlan kínok elvették szemevilágát. 
Yoltak azután vele Pesten, Topolyán, Mind-
szenten, mind hasztalan ; a jó Isten tudja, mi 
baja volt. Az apja volt az o k a . . . 

— Hogy vagy András, jobban-e, mid f á j ? 
— Fájni ilyenkor nem fá j semmim, csak 

mikor rámjön az az átkozott baj. Hát csak-
ugyan elmegy István, vagy hogy is mondjam ? 

— Mondd csak úgy András, hogy te ; hiszen 
pajtások voltunk, sokat birkóztunk, csak úgy 
tréfából ; én öregebb voltam, te meg nagyobb. 
Emlékszel talán még rá, mikor Nagy Pistáék-
nál a gyalupad alá vágtalak ? László bácsi 
bíztatott, krajcárt ígért annak, aki fölülmarad. 

— De te is velem jöttél, nem eresztettelek 
el, ott hemperegtünk. Hej, édes Istenem, csak 
láthatnék, de szeretnélek látni ! Ugy-e, meg-
nőttél? Jöj j ide, hadd tapogassalak meg. 

— Bizony fiam, ember már ez, bajuszos — 
szól közbe Orzse néni. 

— Istenem, ha én is tanultam volna, mint 
te, talán most nem volnék beteg; de soh'se 
szerettem az iskolát. Nem lesz már én belőlem 
ember többé soha, az apám nyomorékja vagyok ; 
jobb is volna meghalni. 

— J ó az Isten, András, majd megsegít. 
— Ugyan kinek kellenék én, hacsak nem 

koldulok ? 
— Teszem azt, nekem. 
— Ugyan már minek ? 
— Nézd, én elmegyek kántornak, elvinnélek 

magammal ; lennél iskolaszolga, meg harangozó 
is. Nem kell hozzá nagy tudomány, ami kell, 
azt tudod, sokat húztuk együtt a nagyharangot. 
Tudod, melyik harangot kell meghúzni az isten-
nevesnek, meg a kisingesnek ; tudod, hány vers 
jár a nagyharangosnak, ministrálni is tudsz, 
megtanítod a gyermekeket rá. 

Míg beszéltem, szemei, azok a vak szemek 
kezdtek tágulni, valami csodálatos fényesség 
sugárzott belőlük; az a jka mozgott; ágyában 
félkönyökére támaszkodott, fejét előre tar tá s 
kezemet görcsösen szorította. 

— Elmegyek, el ; de csakugyan elviszel ? 
Nem f á j már semmim, meggyógyítottál . . . 
Harangozok, ministrálok, megtanítom a gyere-
keket is Istennek szolgálni . . . 

Feje lassan visszahanyatlott párnájára. 
— Hallod, milyen szépen mondják: confi teor . . . 

mea c u l p a . . . ? én taní tot tam rá Hallod, 
milyen szépen szól a lélekválság harangja ? 
meghal valaki Hallod, de szép az ének: 
Adj Uram örök nyugodalmat . . . 

— Óh, adj Uram örök nyugodalmat neki ! 
(Szolnok.) Tóth István. 

IRODALOM. 
Az élet nyarán. Költemények. í r t a : Minké 

Béla. Olvasóink ismerik Minké Béla költői 
tehetségét, mert lapunkban is több szép verse 
látott napvilágot. Nemes páthosz, lobogó lel-
kesedés, ideális világfölfogás, erős hazaszeretet 
és verselési ügyesség jellemzik Minké Béla 
költészetét s így új kötetét is, melyből Szünóra 
rovatunkban mutatóul egy egyszerű és hangu-
latos versét közöljük. Részünkről ezeket a 
maguk egyszerűségében bájos verseket leg-
többre becsüljük Minké kötetében. A verskötet 
a szerzőnel (X., kápolna-téri iskola) rendel-
hető meg. 

Nógrád vármegye földrajza, melyet annak 
idején Peres Sándor, mint losonci tanítóképző-
intézeti gyakorló-isk. tanító (jelenleg tanítónő-
képző-intézeti igazgató) és Völgyi (Wagner) 
István balassagyarmati állami tanító írtak, 
Völgyi Istvántól, a változott viszonyok és 
körülmények figyelembe vételével, önállóan át-
dolgozva, ez év elején harmadik kiadásban 
jelent meg. Az úgy pedagógiai, mint didaktikai 
szempontból sikerült tankönyvecske mindenben 
megtartotta régi beosztását, v. i. a megkíván-
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tató földrajzi előfogalmak nyújtása s azoknak 
a gyermekek fölfogásához mérten írt föladat-
tárral történő fölelevenítése mellett, a tulajdon-
képeni földrajzi részt olvasmányok alakjában, 
folyó, völgyek szerint tárgyalja, meg nem feled-
kezve a gyermekek hazafiúi érzelmének föl-
keltéséről és fokozásáról a helyi történelmi 
nevezetességek, események és alakok fölelevení-
tésével, hazafias költeményeknek alkalmas helye-
ken való beszövésével, miáltal a mű vonzóvá 
tétetik. Ezek dacára is a könyvecske legcél-
szerűbben a hozzáírt „Vezérkönyv Nógrád vár-
megye földrajzának oktatásában" című mű 
fölhasználásával kezelhető, mely a szó alatti 
szerzőktől Balassagyarmaton, Darvai Árminnál 
kapható. A földrajz kötött, csinos kiállítású 
példányának az ára 40 fillér, a vezérkönyv 
fűzött példányáé 2 korona. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
G. B. U.V. Tolna. Ön 1901-től fogva 2 esz-

tendeig a honvédségnél szolgált, azután az 
1903. esztendőben Szlavóniában nyert tanítói 
alkalmazást, 1904-ben foglalta el jelenlegi ál-
lását Tolna megyében. Ennélfogva folyamodjék, 
ha végleges állása van, azonnal az Országos 
Tanítói Nyugdíjintézetbe való fölvételért. Sem 
a katonaságnál, sem a Szlavóniában töltött 
évet nem számítják be, hanem jelentkezése 
idejétől visszafelé 1 évet fogadhatnak el, ha 
azt rendes tanítói működésben töltötte. — 
P. M. Állami iskolákban a hitoktatást, hacsak 
külön szerződés nincsen reá, az illető hitfele-
kezét tartozik ellátni. Önöknél, mint mondja, 
a lelkésznek ezért külön tiszteletdíja van. Nem 
jogosult ő tehát arra, hogy önre erőszakolja 
az állami iskolában a hitoktatást ingyen, vagy 
évi 20 koronáért, vagy bármely összegért. Ha 
kellemetlenséget okoznak önnek, jelentse be az 
ügyet a gondnokságnak ; ha az sem orvosolja 
a bajt, akkor forduljon a kir. tanf.-höz. —• 
G. Gy. Özvegyi segélyét a kérdezett esetben 
az Országos Nyugdíjalap fogja adni. Folya-
modni kell érte a közokt. minisztériumhoz. — 
J. A. A kórházi ápolási díjat vagy az illető 
ápolt, vagy ha az képtelen volna, az a község 
szokta fizetni, ahova való illetőségű a gyógyí-
tás alatt levő egyén. Nem hisszük, hogy teljesen 
ingyen fogadnák el ápolásra a szfőv. kórházban. — 
H. A. Ap. Az özvegy a tanítói nyugdíjalapból 
rendes segélyképen nyugdíjra jogosított volt 
férjének legutolsó beszámítható fizetésének 
600—1200 K-ig annak 50%-á t kapja, azon 
fölül levő rész után pedig 20%-át , melyből nem-
csak önmagát tartozik ellátni, hanem saját 
gyermekeit, úgyszintén férjének esetleg korábbi 
házasságából származott gyermekeit is. Leg-

alább 600 koronát vesznek számítási alapul. — 
Tudakozódó. Lehetséges, hogy elváltán élő 
özvegy is kap segélyt az Országos Tanítói 
Nyugdíjalapból. Ebben az ügyben a közokta-
tásügyi minisztériumhoz kell folyamodni. — 
F. S. A 30 filléres járulékot az illető adó-
hivatalba kell befizetni, kimutatás mellett. — 
P. B. Levelére általánosságban felelnünk nem 
lehet. Az iskolafönntartás költségeinek a 
tanítóra is kirovását nem tart juk méltányosnak. 
Miután azonban az egyházi adózás alól hiva-
talos kivétel a tanítókra nézve általánosságban 
nincsen, ilyen esetben az iskolafönntartó mél-
tányosságától függ, hacsak valami egyházi 
határozat nem korlátozza, hogy a tanítót ilyes-
mivel ne terhelje. A községi, megyei pótadóra 
vonatkozólag nem mondhatunk egyebet, mint 
amit a Néptanítók Lapjában már számtalan-
szor mondtunk s Tanítók Tanácsadója című 
könyvünk 213—214. lapjain közzétettünk. — 
H. J. D-falva. Az 1875 : XXXII. t.-c. 7. g-a, 
illetőleg az 1891. évi XLIII. t.-c. 2. g-a 40 évi 
szolgálatot vagy 65 éves kort kíván, hogy 
valaki teljes fizetéssel mehessen nyugdíjba. Más 
esetben teljes munkaképtelenséget kell igazolni, 
hogy a megfelelő beszámított szolgálati évek 
arányában nyugdíjba mehessen. Ön a tanítói 
nyugdíjintézetnek 1869. év óta nem lehet tagja, 
mert csak a 75-iki törvény gondoskodott a nyug-
díjintézetről és visszamenőleg csak 1870. évtől 
kezdve vettek föl tagokat. Nem hisszük, hogy 
önre vonatkozhatik a 30 évi szolgálat után 
való teljes fizetéssel fölérő nyugdíjazás. 1877 után 
az állam szolgálatában levő tanítókat mind a 
75-iki törvény alapján létesült Orsz. Tanítói 
Nyugdíjintézet tagjai sorába vették föl. — 
B. J. Levelére vonatkozólag válaszunk az, 
hogy olyan embert kellene keresni, aki az 
ügyében az államtitkár urat meggyőzhetné arról, 
hogy a kívánt föltétel elejtése az ügyre nézve 
hátránnyal nem volna, s ha ön más tekintet-
ben teljesen bevált, kár volna, mint kipróbált 
erőt, más pályára terelni. Ha ez az eljárás nem 
sikerülne, akkor, azt hisszük, legcélszerűbb lenne 
megfelelő díjazás mellett más állás után nézni, 
így is aggodalmat keltő az, hogyha nincs vég-
legesítve, vájjon majd a nyugdíjazásnál az 
eddig töltött éveit be fogják-e okvetlenül számí-
tani ? Minden országos nyugdíjazásnál rend-
szerint az az eljárás, hogy csak a véglegesített 
minőségben töltött éveket veszik tekintetbe. — 
D. M. Győr-Szentiván. Forduljon a Ma-
gyar Allamvasútak üzletvezetőségéhez. — 
P. Gy. Akik a képezde IV-ik osztályából a vizs-
gálatot letették, azok még nem okleveles taní-
tók. A képesítés fogalma az oklevél megszer-
zéséhez van kötve. IV-ik osztályt végzettek is 
képesek lehetnek tanítani, de ez nem képesítés. 
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Katonai ügyben a IV. oszt. bevégzése is megadja 
a szolgálatban levő tanítónak a jogot, hogy a 
katonai kedvezményekért folyamodjék ; erre al-
kalmas a IV. oszt. elvégzésének igazolása is. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Wodiáner-díj nyertesei. A Budapesti 

Hirlap közlése szerint a Wodiáner báró féle 
ezer koronás jutalomdíjak odaítélésére alakult 
akadémiai bizottság elkészült már ítéletével. 
Mint ismeretes, az ezer koronás díjakért olyan 
tanítók folyamodhatnak, akik a gyakorlati 
oktatás terén és községük: céltudatos vezetésé-
vel nyertek a díjra érdemet. Minden tanfel-
ügyelőnek joga van két-két tanítót ajánlani a 
jutalomra. A mult héten történt a döntés, amely 
szerint Bökényi Dániel máramarosszigeti és 
Péter János vágsellyei tanítóknak ítélték oda a 
kétrendbeli ezer koronás jutalomdíjat. 

- A Széchenyi - Kolloníts - féle ösztön-
díjak. A m. kir. vallás- és közokt. miniszter 
adományozásából a Széchényi - Kollonits-féle, 
jelenleg üresedésben levő ösztöndíjállomásokat 
a következő folyamodók nyerték el: Üdvösy 
Antal nyug. tanító, alsó-dubovári lakos; Palo-
csay Gyula belügyminiszteri napidíjas, buda-
pesti lakos ; Peterec Ignác, garamrévi tanító ; 
Bielek Károly, garamkürtösi kántortanító ; Sima 
Mihály, rakaczai kántortanító ; Deszátnik Sándor 
nyug. tanító, kassai lakos ; Firtkó Mihály, klem-
bérki tanító; Matkovich Elek, rábapordányi 
kántortanító; Piufsich János nyug. kántor-
tanító, fülesi lakos ; Gróf János, vittnyédi nyug. 
kántortanító ; Kricskályuk János nyug. kántor-
tanító, rákospataki lakos ; Papp Dániel nyug. 
kántortanító, napkori lakos ; Sztányik János, 
pruszkai kántor ; Jancsek János, pruzsinai tanító ; 
Kompánek János, neszlucsai kántortanító ; Bittér 
Péter nyug. tanító, tolnai lakos ; Horváth János, 
nagykónyii kántortanító ; Herder Károly, nagy-
hantosi kántortanító ; Papp János, lovasberényi 
kántortanító ; Illa István, káldi tanító ; Anders 
Károly, tormási tanító ; Szatlmayer János, 
kenyérii kántortanító; Kubányi Antal, váckis-
újfalusi kántortanító; Bazsanth Vince, duna-
keszi kántortanító ; Krém Adám nyug. kántor-
tanító, bakonyszentiváni lakos ; Soós Pál, csőszi 
kántortanító ; Várallyay Mihály, kardosréti 
tanító ; Vén Ferenc, moholi lakos ; Kürthy 
Ferenc nyug. honvéd-ezredes, aradi lakos; 
Czene Ferenc, mezőkovácsházi lakos; Ambrus 
Ferenc nyug. tanító, futásfalvi lakos ; Barátosi 
Buczy Ferenc nyug. honvéd-százados, nagy-
szebeni lakos; Demjén Márton nyug. kántor-

tanító, bárándi lakos ; Péterffy Elek kiérdemült 
tanító, putnoki lakos; Bemenyik Endre nyug. 
kántortanító, egri lakos; Gézy János nyug. 
tanító, orosi lakos ; Bányász János nyug. tanító, 
eperjesi lakos ; Fiizesséry Bertalan ügyvéd, 
füzeséri lakos ; Gossányi József nyug. tanító, 
homonnai lakos ; Kamiss Miksa nyug. tanító, 
kolcs-hosszúmezői lakos ; Mélitsky János, kört-
vélyesi tanító; Janecskó János, szepesalmási 
tanító ; Nikel János, liszkófalui tanító ; Nagy 
Antal, kluknói tanító ; Mosbacher Ádám, nagy-
bányai kántortanító ; Rónai Rezső nyug. tanító, 
talaborfalvai lakos; Nagy József, nemtii kántor-
tanító ; Olesz Ferenc nyug. tanító, putnoki 
lakos; Szobissek Ferenc, szomolnoki tanító; 
Meskó János nyug. tanító, nagyváradi lakos; 
Leffenholcz István, apáthii tanító ; Szabó István, 
homoki tanító ; László Ignác, csiktapolczai lakos ; 
Mraftsák József, alsóhangonyi kántortanító. 

— Az Orsz. közoktatásügyi tanács állandó 
bizottsága március 14-én dr. Beöthy Zsolt 
elnöklésével tartott ülésében véglegesen meg-
állapította a népiskolai tanterv és a hozzá 
készített utasítások szövegét. Ez utóbbi 312 
oldalra terjedő szerves munkálat, amely nem 
csupán a tanterv magyarázatára szorítkozik, 
hanem egységes képben foglalja össze a nép-
iskola egész nevelő és tanító munkásságát. Az 
elkészült munkálathoz fognak csatlakozni : az 
osztatlan népiskola utasításai, továbbá a gazda-
sági ismétlő-iskolára és a nem magyar tan-
nyelvű népiskolák magyar nyelvi tanítására 
vonatkozó tantervek és. utasítások, amelyeknek 
albizottsági előkészítése már annyira előre-
haladt, hogy elkészülésük részben még a folyó 
iskolai év végéig, részben a jövő iskolai év 
alatt biztosan várható. 

— Fölvétel a Tanítók Házába. A „Vas-
vármegyei Általános Tanító-Egyesület "-nek a 
budapesti Ferenc József Tanítók Házában léte-
sített szobaalapítványi helyére az 1905/906. 
tanévre oly tanítóknak a budapesti tudomány-
vagy műegyetem, vagy egyéb fő- és szakiskolá-
kon tanuló kiváló előmenetelű, példás maga-
viseletű fiai pálvázhatnak, kik egyszersmind a 
Vasvármegyei Általános Tanító-Egyesületnek 
s az Eötvös-alapnak tagjai s akik ezen köte-
lezettségüknek az alapszabályokban körülírt 
módozatok szerint mindenben megfeleltek. * A 
fölvételre folyamodók a kérvényhez mellékelni 
tartoznak : 1. születési bizonyítványukat ; 2. vég-
zett tanulmányaikról s erkölcsi magaviseletük-
ről szóló bizonyítványaikat ; 3. azt az okiratot, 
hogy a Tanítók Házába való fölvételt jogosan 



•16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 4 . SZÁM. 

kérik ; 4. vagyoni és családi viszonyaikról szóló 
hiteles és kimerítő bizonyítványt; 5. hatósági 
orvosi bizonyítványt. A hiánytalanul fölszerelt 
kérvények az Eötvös-alap elnökségéhez címezve, 
1905 május hó l - ig nyújtandók be Pálmay 
Ödön szombathelyi közs. isk. tanító, egyesületi 
elnökhöz. 

— Vármegyék a népoktatási reform-
javaslat me l l e t t . Túróc vármegye törvény-
hatósága legutóbbi közgyűlésén Bereg vár-
megyének a népoktatási reformjavaslatot pártoló 
fölirata került tárgyalás alá. Az állandó választ-
mány az át i rat tudomásulvételét javasolta. 
Beniczky Kálmán alispán azt indítványozta, 
hogy a vármegye szintén tegyen pártoló föl-
terjesztést. A közgyűlés a pártoló fölirat mellett 
döntött. Ugyanily határozatot hozott Jász-Nagy-
Kún-Szolnok megye is. 

— Táblázat az egyszeregyhez. Plichta 
János érsekújvári néptanító az egyszeregy, 
valamint a számok hányadrészeinek sikeresebb 
betanítása céljából egy táblázatot állított össze, 
melyet célszerűsége és használhatóságáért min-
den népiskola részére melegen ajánlunk. Ara 
darabonként 4 fillér. 50 darabnál kevesebb 
nem küldhető. Megrendelhető Plichta János 
tanítónál, Érsekújvárott. 

— Rövid h í r e k . Állami szubvenció. A kul-
tuszminiszter tudatta a fővárossal, hogy a 
községi elemi iskoláknak az idei évre hatvan-
ezer korona szubvenciót utalványozott. — 
Béztólli tárcáira ismételten fölhívjuk t. kar-
társaink figyelmét. Mivel Réztolli jóval többet 
nyomatott könyvéből, mint amennyi előfizetője 
akadt, valósággal jót cselekednének kartársaink 
vele, ha különben is nagyon élvezetes könyvét 
megrendelnék. A könyv ára 2 K ; a megren-
delések ily címre küldendők : Nóvák Mihály 
áll. tanító, Zala-Egerszeg. — Pálya- és vitaté-
télék. A , Szabolcsmegyei ált. tanítóegyesület" az 
1905. évre következő pályatételt tűzte k i : 
„Mennyiben folyhat be a tanító községe anyagi 
helyzetének javítására?" Vitatételül: 1. A nép-
iskolai rajztanítás tárgya és módszere. 2. Mi 
módon lehetne a népiskolai tanulók lelkü-
letére hatni, hogy az életbe kilépve, mint 
nagykorúak, a népiskola, illetve a nevelés-
oktatás ügye iránt melegen érdeklődjenek. 
Az „Ung-beregmegyei r. k. néptanító-egyesület" 
a követkéző pályatételt tűzte ki: „Miképen és 
minő anyagi erők igénybe vételével kell a kath. 
népiskolákat fölszerelni, ifjúsági könyvtárral 
ellátni és rendben tartani, hogy azok sikeres 
működést fejtsenek ki." Az első legjobb munka 
jutalma 20 korona. Beküldési határidő: 1905. 

év május hó vége. A „Kunszentmiklós-
vidéki járási tanítói kör" választmánya a követ-
kező pályatételt tűzi ki kidolgozásra: „Miokozza 
a mindennapi iskolából kikerült férfigyermekek 
jellembeli és erkölcsi elvadulását ?" A margóval 
ellátva egy ívre terjedhető dolgozatok leg-
később május hó 10-ig Sárközy Kálmán elnök-
höz, zárt borítékban küldendők. Minden pálya-
munka aláírandó, melyek a kör május 17-iki 
közgyűlésén fölolvastatnak, s a legérdemesebb 
10 arany korona pályadíjat nyer. Csupán a 
kör tagjai pályázhatnak. — Gyűlés. A „Baranya-
vármegyei ált. tanítóegyesület" április hó 6 án, 
a pécsi községi polgári leányiskola helyi-
ségeiben, délelőtt 9 órakor évi rendes közgyű-
lését tar t ja . — Fölhívás. Alulírott tisztelettel 
kérem föl a komárommegyei Gesztesi járás 
néptanítóit, hogy mindazok, kik a „Milkovich 
Antal és Zsigmond-féle 4000 koronás alapít-
vány" ez évi kamataira igényt tartanak, rendes 
kérvényüket folyó hó 31-ig hozzám juttatni 
szíveskedjenek. Az alapító-levél 4. pontja sze-
rint az esedékes kamatokra mindazon járási 
néptanítók igényt tarthatnak, kik „önhibájukon 
kívül anyagi szorult helyzetbe jutottak". Ilye-
nek nem létében nyugdíj nélkül levő tanítói 
özvegyek is részesülhetnek az alap jótéteményé-
ben. Kéthely, 1905 március 14. Pásztor Imre, 
elnök. 

— Halálozások. Bartos József polg. isk. 
tanító, az arany érdemkereszt tulajdonosa, mun-
kás életének 61. évében hirtelen elhunyt. — 
Szervirth János nyug. közs. el. isk. igazgató-
tanító, Nagybányán 86 éves korában elhalt. — 
Nedbálek Ferenc nyug. róm. kath. tanító, Szered 
községnek 40 éven át volt buzgó kántor-
tanítója, f. évi március hó 13-án, 70 éves 
korában a pozsonyi áll. kórházban jobblétre 
szenderült. Temetésén, mely március 15-én ment 
végbe a pozsony-virágvölgyi temetőben, gyer-
mekein és rokonságán kívül megjelent a szeredi 
kath. iskolaszék, a tanítótestület és a községi 
képviselőtestület küldöttsége is. Az elhunytban 
2 tanító és 1 tanítónő siratja a legjobb atyát. 
Áldás emlékükre! 

Tartalom : A gyermek-koldusokról. Lengyel Imre.— 
Felekezeti tanítók lakbériigye. — A Budapesti (hiva-
talos) Tanítótestület. — Ifjúsági könyvtárak nemzeti-
ségi vidéken. Dezső Lipót. — A Szent László Társulat 
bukaresti új iskolája. Téglás Gábor. — Kísérletezések. 
Szabó Kálmán. — Fiatal bűnösök. ScNosz Lajos. — 
Hivatalos rész. — Ében-féle számológép. — Szünóra : 
Aki voltam. (Vers.) Minké Béla. —• András. Tóth 
István. — Irodalom. — Tanítók Tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Héla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
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 köslés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Earyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dijak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

A fejlődés útján. 
A 67-iki kiegyezést megelőző kor-

szakban népoktatásunk a rendezetlenség 
és elmaradottság sötét képét mutatta. 
Voltak népiskoláink már akkor is, de 
legföljebb nagyobb városokban volt 
némi jelentőségük. Ott sem tudtak azon-
ban a valódi népiskolák színvonalára 
emelkedni, mert tantervük hézagos volt 
s nem töltötte be teljesen azokat a 
kereteket, melyeknek méreteit az álta-
lános műveltség követelményei szabják 
meg. Nem teljes egészet, hanem csak 
annyi ismeretet nyújtottak, amennyi 
ismerettel és tudással a tanuló a gim-
náziumba átléphetett. 

A régi városi elemi iskolák tehát elő-
készítő iskolái voltak tulaj donképen a 
gimnáziumoknak oly tantervvel, amely 
az általános elemi ismereteknek csak 
csekély töredékét ölelte föl. Ezekben 
az elemi iskolákban a tanítás fölötte 
gépies és nehézkes volt, mert a mód-
szer, melynek segítségével a tanítás 
anyaga földolgozásra került, a legprimi-
tívebb módszerek közé tartozott. 

A régi városi elemi iskolák elmara-
dottságának oka részint a hiányos 
tanítóképzésben, részint a rossz tan-
könyvekben rejlett. A tanítóképzéshez 
még ma is sok szó fér, de határozottan 
gyönge tanítóképzésünk az 50-es és 60-as 
években, amikor a gyakorlati és céltu-

datos elemi oktatás módjai nálunk 
még alig ismeretesek. Hasonló mizé-
riák uralkodtak tankönyvek tekinteté-
ben is. 

De még ennél is sokkal sötétebb kép 
tárul szemeink elé, ha ama korszak 
falusi népiskoláinak állapotára pillan-
tunk vissza. Elemi iskolák akkori idő-
ben többnyire plébániákkal bíró közsé-
gekben voltak. Ha az anyaközséghez 
több íiliális község tartozott, a íiliális 
községekből a gyermekek rendszerint az 
anyaközségben levő iskola látogatására 
voltak utalva. Osztott népiskolák falu-
helyen csekély számmal voltak. Elkép-
zelhető tehát az az óriási túltömöttség, 
amely legtöbb falusi iskolában uralko-
dott, különösen a téli időszak beálltá-
val, mikor az iskolázás a legszorgalma-
sabb volt. A falusi iskolák akkori 
elhelyezése, a mai fokozottabb kívánal-
mak mértékéhez viszonyítva, a lehető 
legprimitívebb volt. Hasonló volt ehhez 
a falusi iskolák berendezése és fölsze-
relése is. 

A magyar kultúrának eme nagyfokú 
elmaradottsága méltán keltet t aggodal-
mat azon hazafiak lelkében, akik tuda-
tára ébredtek annak, hogy az iskola 
fegyvereknél és ágyiíknál is hatalma-
sabb védelmi eszköze a nemzeti állam-
nak. Sajnos, az akkori politikai viszonyok 
nem voltak alkalmasak e téren a pro-
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duktív nemzeti munka kezdeményezésére. 
Az elnyomatás korszakában a szabad 
fejlődés út jai el voltak teljesen torla-
szolva a nemzet előtt. Várni kellett 
addig, míg a bekövetkezett események 
a magyar nemzetnek a trónhoz való 
ragaszkodását, alkotmányához való ősi 
jogát igazolták. 

* 

Ily előzmények után jöttek létre azok az 
alapvető törvények, melyek az állami élet 
különféle szerveinek még ma is szolgálatában 
állanak. így született meg az 1868 : XXXVIII. 
t.-cikk, melyben a nemzeti népoktatás alapjai 
vannak lerakva. Bölcs megalkotója, nagy Eöt-
vösiink tudta jól, hogy magyar kultúra tulajdon-
képen nincsen, hogy azt meg keh előbb te-
re inteni. Azért a törvény kereteit akként szabta 
meg, hogy a kezdeményezés és szervezés min-
denütt kellően érvényesülhessen, hogy a sza-
bad fejlődés a népoktatási intézmények külön-
féle, de egymással szerves kapcsolatban levő 
fokozatain akadályokba ne ütközzék. A törvény 
életbeléptetésének első éveiben a végrehajtás 
körül bizonyos átmeneti nehézségek mutatkoz-
tak, amelyek némi csalódást idéztek elő azok-
nál, akik már kezdetben rohamos fejlődést és 
nagy eredményeket vártak. 

Minden kezdet nehéz. Különösen nehéz azon-
ban a kezdet akkor, ha oly nagyfontosságú 
reformról van szó, mely a nemzeti élet egész 
gyökeréig hat le s mely a haladás eddig nem 
ismert út jára tereli a közfigyelmet. Ily messze 
kiható változást és fordulatot jelentett ez a 
törvény is a népoktatás terén. Nem csoda tehát, 
ha életbe léptetése kezdetben nehézségekbe 
ütközött. A . törvény megvolt, de hiányoztak 
azok a szervek, melyek a törvény végrehajtá-
sára vannak hivatva. Nem sokáig kellett várni 
erre sem. A törvény megalkotása után rövid 
idő múlva a népnevelési tanfelügyelőségek, majd 
később a közigazgatási bizottságok fölállítása 
és életbe léptetése következett. Ezzel nép-
oktatásunk újjászervezésének nagy munkája 
befejezést nyert. 

Megindult a munka ezután hangyaszorga-
lommal minden vonalon. Népoktatásunk a tör-
vény hatása alatt örvendetesen erősödött, fej-
lődött és nőtt. Új népiskolák ezrével keletkeztek 
részint az állam, részint a községek és feleke-
zetek áldozatkészségéből. A beiskolázás mizériái, 
melyek ezelőtt a tanítást sok helyen lehetet-
lenné tették, a tankötelezettség végrehajtásával 
megbízott közegek buzgalma mellett teljesen 
megszűntek. Tanítóképzésünk is tetemesen ja-
vult. A régi tanítókat, akik hiányos képzett-

ségüknél fogva fontos hivatásuk magaslatára 
emelkedni nem tudtak, új, képzett s fölvilágo-
sodott tanítók váltották föl, akik hazafias 
missziójuk tudatában lelkesedéssel és odaadás-
sal szolgálják a nemzeti népoktatás és magya-
rosodás szent ügyét. 

Ma már mindenki elismeri, hogy népokta-
tásunk nemzeti irányú fejlődésének leghatal-
masabb faktorai, a magyar állameszmének 
idegenajkú vidékeken legerősebb bástyái az 
állami népiskolák. Ezeknek a száma évről évre 
örvendetesen szaporodik. Alig van vármegyénk, 
ahol állami iskolák kisebb-nagyobb számmal 
nem lennének. Állami iskoláink rohamos tér-
foglalását szintén a népoktatási törvénynek 
köszönhetjük. A törvény 80-ik § a ugyanis azt 
a rendelkezést foglalja magában, hogy ott, 
ahol szükség mutatkozik, a kormány állami 
iskolát állíthat föl. 

Harminchat év alatt izmos, terebélyes fává 
fejlődött népoktatásunk. Sőt népoktatásunk 
életerős fáján utóbbi időben új rügyek mutat-
koztak, melyeknek teljes kifakadását és erő-
teljes fejlődését az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 
keretei között biztosítani többé már nem lehe-
tett. Hiszen, ha csak az ismétlő-iskolát vesszük 
tekintetbe, látjuk, hogy idők folyamán ez az 
intézmény bizonyos átalakuláson ment keresz-
tül. A népoktatási törvény szabatosan meg-
határozza ennek az iskolának a szervezetét és 
tantervét. Ezzel a szervezettel és tantervvel 
azonban az ismétlő-iskola 86 év alatt nép-
szerűvé válni és gyökeret verni nem tudott. 
Nem vált népszerűvé ez az intézmény azért, 
mert hivatása a falusi nép életviszonyaival 
összhangban nincsen. Mint vasárnapi iskola 
tengődik évtizedek óta, anélkül, hogy a mű-
ködéséhez fűzött remények megvalósultak volna. 
A szülék, különösen faluhelyen, nem szívesen 
küldik gyermekeiket az ismétlő-iskolába, mert 
látják annak céltalanságát. IIa csak lehetséges, 
kikerülik az ismétlő-iskoláztatást, ha másképen 
nem, hát oly módon, hogy gyermekeiket a 
mindennapi iskola befejezése után szegénység 
ürügye alatt szolgálatba adják. 

Közelebbi célja az ismétlő-iskolának a min-
dennapi iskolában földolgozott tananyag rend-
szeres ismétlése, távolabbi célja pedig az alsó 
fokon nyújtott ismereteknek a bővítése. Ez a 
cél a legtöbb helyen elérhető nem volt, főleg 
azon okból, mert a falusi nép ezen intézmény 
iránt már kezdet óta ellenszenvvél viseltetik. 
Kapcsolatba kellett hozni tehát ezt az iskolát 
a gyakorlati élet követelményeivel, s minthogy 
hazánk első sorban földmívelő állam, az ism.-
iskola számára is oly munkakört kellett ki-
jelölni, mely munkakörben a földmívelő nép 
gazdasági érdekei kellő gondozást és védelmet 
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találnak. így alakult át az ismétlő-iskola gaz-
dasági ismétlő-iskolává, amely új rendeltetésével 
az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk keretei közé 
többé már be nem illeszthető. 

Idők folyamán a nemzeti népoktatás terén 
új követelmények léptek előtérbe, melyek elől 
elzárkózni a további fejlődés kockáztatása nél-
kül nem lehetett. A tanítók anyagi helyzetének 
javítása is immár a halaszthatatlan teendők 
sorába tartozott, mert habár az 1893 : XXVI. 
t.-cikk javított is némileg a tanítók helyzetén, 
még sem lendített sorsukon annyira, hogy ez 
a fizetésjavítás végleges rendezésnek tekinthető 
lett^ volna. 

így érett meg az 1868. évi XXXVIII. t.-cikk 
a revízióra. Nem pillanatnyi elhatározás, hanem 
komoly államférfiúi megfontolás, az, előtérbe 
jutott nemzeti követelményeknek és a jöven-
dőhöz fűzött nagy föladatoknak higgadt mér-
legelése érlelte meg népoktatásunk újjászerve-
zésének szükségét. 

A magyar nyelv oktatása a nem-magyar 
tannyelvű iskolákban most is kötelező. Ezt a 
kötelezettséget az 1879. évi XVIII. t.-cikk 
mondja ki. Huszonöt év mult el azóta, amióta 
ez a törvény életbe lépett. Hatása mindazon-
által alig érezhető. Ma már minden 30 éven 
aluli embernek a magyar nyelvet úgy szóban 
mint írásban bírnia kellene. Es mégis, ha széj-
jelnézünk a községekben, arra a szomorú 
tapasztalatra jutunk, hogy az a generáció, 
amely a fönti törvényből kifolyólag már rend-
szeres magyarnyelvi oktatásban részesült, ma-
gyarul beszélni egyáltalában nem tud, mert a 
törvény kitűzi ugyan a célt, mely a magyar 
nyelv tanítása által elérendő, de nem jelöli 
meg azokat a módokat és eszközöket, melyek 
a cél megvalósítását lehetővé teszik. Nincs 
megszabva a törvényben a magyar nyelv taní-
tásának anyaga, terjedelme és módja. Mind-
ezeknek a meghatározását a törvény az egy-
házi hatóságok hatásköréhez utalja. Nem 
gondoskodik a törvény arról sem, hogy a 
magyar nyelv tanításánál tapasztalt hanyag-
ságért a tanítók fegyelmi úton felelősségre 
vonhatók legyenek. 

Máskép lesz, ha a reform-törvényjavaslat 
törvénnyé válik. A magyarnyelvi órák száma, 
a tanítás anyaga, terjedelme és módja egy-
öntetűleg és kötelezőleg lesz megállapítva az 
ország összes népiskoláira nézve, jellegre való 
tekintet nélkül. Azonkívül a tanításban észlelt 
eredménytelenség hanyagságnak fog minősít-
tetni, amely fegyelmi úton fog nyerni meg-
torlást. A magyarnyelv-tanítás sikerét fokozni 
fogja a törvényjavaslat azon rendelkezése, 
amely ismétlő-iskolákban kizárólag a magyar 
tannyelv. használatát engedi meg. 

Nagyfontosságú változások várhatók a tanító-
képzés terén is. Sok fogyatékossága volt eddig 
tanítóképzésünknek, főleg a nemzeti követelmé-
nyek szempontjából. Vannak képzőink nemze-
tiségi vidékeken, amelyek magyar szempontból 
kifogás alá esnek, mert oly tanítóknak is adnak 
oklevelet, akik magyarul egyáltalában semmit 
sem tudnak. Ily képzőkben nevelt tanítóktól 
hazafias buzgalmat, a magyar nyelvnek ápolá-
sát várni vagy követelni nem lehet. Valóságos 
melegágyai ezek a tanítóképzők a nemzeti-
ségi fanatizmusnak és a magyarellenes gyűlö-
letnek. Nem csoda tehát, ha azok a tanítók, 
akik ezekben a képzőkben szerzik meg az ok-
levelet, a nemzetiségi túlzók táborába és szol-
gálatába szegődnek. 

Nem csekély fontossága lesz a tanítók fe-
gyelmi ügyei szabályozásának is. Eddig sok-
szor előfordult az az eset, hogy nemzetiségi 
tanítók államellenes üzelmeit fegyelmi úton 
megtorolni csak nehezen lehetett, mert a fele-
kezeti tanítók fegyelmi ügyei kizárólag a fele-
kezeti hatóságok hatásköréhez tartoztak. E ha-
tóságok egy része gondoskodott arról, hogy a 
vádolt tanítók hajaszála se görbüljön meg, 
hanem tisztára mosva, mint ártatlanul üldözöt-
tek kerüljenek ki a fegyelmi vizsgálat kelle-
metlen helyzetéből. Természetes, hogy ilyen 
esetek csakis oly nemzetiségi helyeken fordul-
hattak elő, ahol az egyházi hatóságok a túl-
zott nemzetiségi törekvésekkel rokonszen-
veznek. 

* 

Reméljük, hogy a közoktatási kor-
mánynak népoktatásunk újjászervezésére 
irányuló nagyszabású javaslata, mely 
örömet és lelkesedést kel te t t mindenütt 
e hazában, a várható rendes parlamenti 
munka-program első teendői kosé, fog tar-
tozni. Előhírnöke ez a reform a magyar 
kultúra közeli diadalának, mert a javas-
latban oly garanciák találhatók, melyek 
a magyar kultúrával kapcsolatos nem-
zeti föladatok megvalósítását biztosítják. 
Közeledik a várva-várt idő, amikor a 
magyar kultúra hódító ú t ra indul s 
hódító út jában megszállja azokat a te-
rületeket is, amelyek eddig a nemzeti-
ségek makacs ellenállása következtében 
bevehetetlenek voltak. 

Ellenszegülésre a hajlandóság most is 
megvan a hazában lakó nemzetiségek 
között. Erről tanúskodnak azok a t i l ta-
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kozások, amelyek itt-ott az országban 
a nemzetiségi agitátorok izgatásainak 
hatása alatt elhangzanak. A tiltakozás-
nak alapja és jogosultsága nincsen, mert 
mi tót, román és szerb polgártársainkat 
anyanyelvük ápolásától és gondozásától 
megfosztani távolról sem akarjuk. Ezek 
a tiltakozások legföljebb amellett bizo-
nyítanak, hogy a törvényjavaslat által 
életbe léptetendő népiskolai reformra 
nemzeti szempontból égető szükség van. 

Mikor térnek észre idegenajkú polgár-
társaink s mikor szabadulnak föl a lel-
ketlen agitátorok terrorizmusa s meg-
tévesztő befolyása alól ? Azt hisszük, 
hogy ennek az ideje is nemsokára be-
következik. Amint a magyar kultúra 
szívesen lá to t t otthonra talál ősi tűz-
helyeiken, azonnal megnyílnak szemeik 
s látni fogják, hogy félre vannak ve-
zetve. 

Attól ne féljenek tót, oláh és szerb 
polgártársaink, hogy a magyar nyelv 
tudása kiöli belőlük a faji érzést és az 
anyanyelvhez való ragaszkodást. Hiszen 
vezető embereik, épen azok, akik a 
magyar nyelv ellen egész vehemenciával 
izgatnak, folyékonyan beszélik a magyar 
nyelvet, anélkül, hogy annak tudása 
tót, oláh s szerb érzésükre kártékony 
hatással lenne. Erdekükben fekszik ide-
genajkú polgártársainknak, hogy a ma-
gyar nyelvet megtanulják, mert ha 
megtanulják, leomlanak egyszerre azok 
a válaszfalak, amelyek bennünket 
tőlük eddig elválasztottak. Nem lesznek 
többé elszigetelve a magyar társadalom-
tól. A magyar nyelv ismerete előmoz-
dítja egyúttal anyagi boldogulásukat is, 
mert megnyitja előttük különböző élet-
pályákon az érvényesülés útját, amely 
eddig épen a magyar nyelv ismeretének 
hiánya mia t t zárva volt előttük. 

Különben a lárma és zaj, mely a re-
form ellen a nemzetiségi agitátorok 
izgatásai következtében itt-ott hallat-
szik az országban, nem zavar föl ben-
nünket nyugalmunkból. Mi, vissza nem 

riadva az akadályoktól, lelkesedéssel és 
hazafias odaadással dolgozunk tovább 
kultúrális intézményeink kiépítésén azzal 
a megnyugtató tudattal, hogy munkál-
kodásunk és fáradozásunk a haza hasz-
nára és üdvére válik. 

Mint apostolok a szentlélek eljöve-
telét, azonképen mi is megszentelt 
ihlettel várjuk a népiskolai reform 
életbe léptetését, hogy erőt meríthessünk 
belőle a nagy nemzeti föladatok meg-
valósításához, hogy erőt meríthessünk 
hatványozott mértékben azon akadá-
lyok leküzdésére, amelyek idegenajkú 
vidékeken a magyarosodás, a hazafias 
szellem és érzület terjedésének eddig 
útját állták. 

(Gálgóc.J Jánossy Gyufa. 

Állami segélyezés. 
Az 1893. évi XXVI. t.-c. végrehajtása tár-

gyában kiadott Utasítás 17. §-a szerint a "köz-
ségi és hitfelekezeti népiskolák iskolai hatóságai 
azon esetben, ha az iskolafönntartók az iskoláik-
ban alkalmazott tanítóknak a törvényszerű 
legkisebb fizetéseket hivatalosan megállapított 
szegénységük miatt biztosítani nem képesek, 
tudvalevőleg indokolt előterjesztéssel a közigaz-
gatási bizottság útján a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez fordulhatnak a hiány 
pótlására szolgáló állami segélyért. 

Az államsegély csakis tanítói fizetésre adatik 
és pedig 800 koronáig, azon fölül nem. Ha 
tehát a tanítói fizetés eléri, sőt fölülhaladja a 
800 koronát, akkor államsegély nem kérel-
mezhető. Államsegély igénybevételénél a tanítói 
és a kántori fizetés egynek (tanítóinak) vétetik. 
Ha a kántori és a tanítói fizetés a 800 koro-
nát el nem éri, akkor a hiány — különbözet — 
fedezésére lehet államsegélyért folyamodni. 
A lakbér és a kert egyenértéke a fizetésbe be 
nem számíttatik. 

Üj szervezésnél is, ha a fönntartó a tanító 
fizetését a lakáson és kerten kívül 800 koroná-
nál nagyobb összegben állapítja meg, állam-
segély nem kérelmezhető. 

Tanítói fizetés kiegészítésére államsegélyért 
a vármegye közigazgatási bizottsága útján a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez 
kell folyamodni. Ezen ügyben minden bélyeg-
mentes. 

A kérvényhez a következő okmányok szük-
ségesek : 
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1. A tanítói fizetés 800 koronáig való ki-
egészítését kérő folyamodáshoz az illetékes 
egyházi főhatóság beleegyező nyilatkozata. 2. Az 
iskolát fönntartó polgári vagy hitközségnek 
legutóbb szabályszerűen megállapított költség-
vetése, mely hiánnyal végződjék és felsőbb 
hatóság által jóvá legyen hagyva. 3. Az általa 
fönntartot t iskolának szintén rendszeresen el-
készített költségvetése, hiánnyal végződve és 
felsőbb hatóság által jóváhagyva. 4. A tanító 
eredeti oklevele. 5. A tanító összes szolgálati 
bizonyítványai. 6. A tanító eredeti díjlevele, 
egyházi főhatóság által jóváhagyva. 7. Az 
1893-ban főszolgabíró által fölvett javadalmi 
jegyzőkönyv. 8. Az iskolát tartó polgári vagy 
hitközség vagyoni állapotáról szóló községi 
szegénységi bizonyítvány, a járási főszolgabíró 
által láttamozva. 9. Az iskolába járó minden-
napi tanköteles gyermekeknek a községi elöl-
járóság által hitelesített számszerinti kimutatása. 
10. Hiteles bizonyítvány arról, hogy a hitköz-
ségi adó az állami adónak hány százalékát 
teszi és mennyi a községi pótadó százaléka. 

Ezek nélkül a kérvény föl nem terjesztetik. 
A kérvényt nem a kir. tanfelügyelőhöz, hanem 
a vármegye közigazgatási bizottságához kell 
beterjeszteni. Az sem jó, ha a püspök terjeszti 
föl a miniszterhez, mert a miniszter véleménye-
zés végett csak leküldi a közigazgatási bizott-
sághoz, miáltal az ügy halasztást szenved, a 
tanító éhezhetik, mert 3 hónap helyett 6 hó-
nap alatt kapja meg a várva-várt államsegélyt. 
A költségvetéseknél a bevételt és a kiadást 
kell venni. 

Községi iskoláknál a kérvényen fölül csak 
a következők szükségesek : 1. a községi iskola 
költségvetése ; 2. a község háztartási költség-
vetése ; 3. a tanító oklevele és díjlevele és 4. a 
község egyenes állami adójáról kiállított adó-
hivatali kimutatás. 

A kérvény a minisztertől körülbelül 3 hó 
alatt jön le. A közigazgatási bizottság a mi-
niszteri leiratról az okmányok kiadásával az 
iskolaszéki elnököt értesíti. Az utalványozásról 
a miniszter az egyházi főhatóságot is értasíti. 

Az államsegély névhez és helyhez van kötve. 
Az összeget 2 ízben veheti föl az elnök, ú. m. 
január és július hóban, bélyegtelen nyugtára 
a kir. adóhivataltól. A nyugtát előbb láttamo-
zás végett a kir. tanfelügyelőhöz kell beter-
jeszteni, ki azt az elnökhöz visszaküldi. 

Az elnök a nyugtát hivatalból küldheti az 
adóhivatalba, fizetni érte portót nem kell. 

Az összegért az elnök felelős. Az állam-
segélyt az elnök csakis havonként előre fizesse 
ki a tanítónak, róla a tanítótól bélyeges nyug-
tát vegyen s év végén a fölvett és kifizetett 
államsegélyről a tanító 12 db bélyeges nyugtá-

ját az államsegély elszámolása végett a kir. 
tanfelügyelőhöz fölhívás nélkül terjessze be. Az 
államsegély a nyugtákban hiány nélkül legyen 
elszámolva, ne hiányozzék egy fillér sem ; a 
megmaradt filléreket decemberben kapja meg 
a tanító, decemberi nyugtája tehát többről 
szólhat, mint a többi, természetesen ez akkor 
fordul elő, ha néhány fillér 12 egyenlő rész-
letben el nem osztható. 

Az elnök a januári nyugtáját előző évi 
decemberben nem keltezheti, mert akkor még 
nem esedékes az illető rész. A nyugtákon a 
helyes miniszteri szám benne legyen. I t t köz-
löm a nyugták mintáit is : 

I. 
Nyugtatvány. 

120 korona, azaz egyszázhúsz koronáról, mely ösz-
szeget mint a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 1903. évi október hó 30-án 68.941. az. a. kelt 
utalványa folytán Erdősi János mözsi rk. tanító fize-
tésének 800 koronáig való kiegészítésére engedélyezett 
állami segélyt 1905. év II. feléről, a szekszárdi m. 
kir. adóhivatalból, a mai napon, hogy hiány nélkül 
fölvettem, nyugtatom. 

Mözs, 1905 július 1. 
Pártos Zsigmond, 

azaz : 120 koronáról. ( p h ) ; s k ä z e l n ö k 

941/1905. tfsz. 

Láttam : 
N. N., 

kir. tanfelügyelő. 

II. 

Tanítók részére 

elszámoltatás végett. 

; 20.1 korona, azaz: húsz koronáról, mely ösz-
szeget a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1903. évi október hó 30-án 68.941. sz. a. kelt rende-
letével utalványozott államsegélyből 1905 július hóra 
esedékes részt Pártos Zsigmond iskolaszéki elnöktől 
a mai napon, hogy hiány nélkül fölvettem, nyugtatom. 

Mözs, 1905 július 1. 
Erdősi János, 

azaz : 20 koronáról. tanító 

A nyugtákat másnak aláírni, előttemezni 
stb. nem kell. 

Ujabban a miniszter nem ad több állam-
segélyt, mint csakis 800 koronának felét, vagyis 
400 koronát. A másik 400 koronát a fönn-
tartónak kell viselnie. Építkezésre stb.-re meg 
semmit sem engedélyez. Ha azonban az épít-
kezést a fönntartó kölcsönből födözi, úgy ki-
vételesen a 400 koronán fölül még megadja 
azt az összeget, amelyet évenként a fönntartó 
a felvett kölcsönből törleszt, miért is ily ese-
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tekben hiteles bizonyítvánnyal igazolni kell 
még azt is, hogy a fönntartó építkezésre mily 
összeget vett föl, azt hány év alatt törleszti és 
harmadszor, hogy a kamattal együtt évenként 
mily összeget törleszt. Akkor ezt az összeget 
is engedélyezi. 

Államsegély engedélyezéseért, illetve kilátásba 
helyezéseért akkor is lehet folyamodni, ha a 
tanítói állomás üres. Ez esetben a 4. és 5. 
pontban említett okmányok fölterjesztése mellő-
zendő. Ha a miniszter kilátásba helyezi az 
államsegélyt, úgy a tanítói állomásnak okleve-
les egyénnel való szabályszerű betöltése után 
az alkalmazott tanító választási jegyzőkönyvét, 
oklevelét, szolgálati bizonyítványait, díjlevelét 
annak világos kijelentése mellett, hogy a be-
választott tanító ezen állomását mikor (év, hó 
és nap) foglalta el, a választás jóváhagyása és 
az államsegély folyósítása végett kérvény kap-
csán a vármegye közigazgatási bizottságához 
terjesszék be. 

Ha a tanító személyében változás áll be, 
vagyis onnét eltávozik, lemondását előbb írás-
ban kell tőle bekövetelni és ezt a kir. tanfel-
ügyelőhöz bejelenteni. Az iskolafönntartó pályá-
zatot hirdet, okleveles tanítót választ és válasz-
tás után kéri a közigazgatási bizottság útján 
a minisztert, hogy engedje meg, miszerint 
előbbeni tanítója fizetésének kiegészítésére 
engedélyezett államsegélyt az ú j tanító részére 
fordíthassa. E kérvényéhez szintén csatolni kell 
a tanító választási jegyzőkönyvét, a tanító 
oklevelét, szolgálati bizonyítványait és díjlevelét. 
A kérvényben tegye ki, hogy a régi tanító 
mikor ment el onnét, az ú j pedig jelen állo-
mását mikor foglalta el. 

Az államsegély a tanítót csakis addig illeti 
meg, míg állásáról le nem mondott. Addig 
azonban az elnök ne tegyen semmi intézkedést 
sem, míg a kir. tanfelügyelőtől, vagy a köz-
igazgatási bizottságtól útbaigazítást nem nyer. 
Az államsegélyt sem kell addig a kir. adóhiva-
talba visszafizetni, majd utasítást fog kapni, 
hogy a föl nem használtat a kir. adóhivatalba 
fizesse vissza s az ott nyert hivatalos nyugtát 
a kir. tanfelügyelőhöz terjessze be. A tanítótól 
eltávozása előtt a fölvett összegről bélyeges 
nyugta veendő. 

Több vármegyében van még egy-néhány 
tanítói állomás, melynek javadalma nem éri 
el a 800 koronát ; szerény fizetés az a 800 
korona is, há t a még azon alul lévő, ily cse-
kély összegért tanult egy okleveles egyén, azért 
lelkesedjék ? Nehéz üres hassal ambícióval 
tanítani, azért ajánlatos volna ezeknek is állam-
segéllyel fizetésüket kiegészíteni. Nem kell az 
államtól félni, hisz az állam mi vagyunk. Nem 

kíván a miniszter mást, mint okleveles, magya-
rul tudó, jó előéletű egyént. Ilyennek beválasz-
tását jóváhagyja. Elmozdítását fölülvizsgálja, 
másba nem avatkozik bele. 

Jó fizetést és akkor lesz lelkes tanítói gárda ! 
Ezen soroknak közlését pedig azért tartottam 
nagyon szükségesnek, mert tapasztaltam, hogy 
nincsenek vele az elnökök és a tanítók tisztá-
ban, oly sokan fordulnak a hivatalba ez ügyek-
ben tanácsért, oly sokan kérdezősködnek, hogy 
ennek közlése nagyon is indokolt, a nyugták 
rosszul voltak kiállítva, a sok küldözgetés csak 
időpocsékolás és a tanítók annál később jut-
hattak jogos követelésükhöz. 

(Szekszárd.) Nagy Béla. 

Tanítójelöltek szerepeltetése. 
A dévai ipartestület ez évben is nagysza-

bású március 15-iki ünnepélyt rendezett a 
vigadó nagytermében. Az iparososztálynak ezen 
hazafias jó szokása hazánknak úgyszólván min-
denik városában meg szokott nyilvánulni. Magam 
is többször vettem már részt ilyen ünnepélyen, 
hazánk különböző helyein. Örvendetes és támo-
gatásra méltó hazánk derék iparososztályának 
évről évre megújuló hazafias megnyilatkozása. 
Ezen megnyilatkozásnak nemzetiségi vidéken 
való elősegítése és fölkarolása pedig jelentőség-
teljes is. A dévai ipartestület által rendezett 
folyó évi március 15-iki ünnepély lefolyása 
azonban lényegesen eltér az eddig látott ha-
sonló ünnepélyektől. Az ünnepély szereplői 
közé bevonatott a helybeli állami elemi tanító-
képző-intézet dalosköre is. A polgárság, uri-
osztály és a tanulóifjúság közös erővel műkö-
dött össze az ünnepély fényének emelésére. 
Nemcsak rám, hanem a jelenvolt mintegy két-
ezer hallgatóra is rendkívül kedvesen és lelke-
sítőleg hatott a tanítójelöltek daloskörének 
szereplése. Makai Jenő zenetanár vezetése alatt 
két éneket adott elő a daloskör : Ébresztő, 
Nyizsnyai Gusztávtól és Csatadal, Yégler 
Gyulától. Remekül sikerült mindkettő. A lelke-
sedés vihartapsai megújráztatták a dalokat. 
A jelen volt oláh nemzetiségbeliek épen úgy 
lelkesültek, mint mi. A magyar hazafias érzés 
épen úgy elragadta őket, mint minket. Sokan 
közülök a nemzetiszínű kokárdát is kitűzték 
mellükre. 

Mint utólag értesültem, a tanítójelöltek mái-
évek óta így működnek közre az ipartestület 
által rendezni szokott hazafias ünnepélyeken. 

A tanítójelöltek szereplésének lelkesítő ha-
tását szemlélve, több oly dolog magyarázata 
tárult föl előttem, amelyek kiindulási pontját, 
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alapját eddig észre sem vettem. A nemzeties 
népoktatásügy érdekében kívánatosnak tar tom 
tapasztalataimat nyilvánosságra hozni. Vajha 
hazánk más vidékein is megszívlelnék az elmon-
dottakat és törekednének azokat megvalósítani ! 

o 
Hunyad vármegye állami tanítói közül azok, 

akik a dévai állami tanítóképzőből kerültek ki, 
különös szeretettel karolják föl a nemzeti ünne-
pélyek rendezését. A legeldugottabb oláh falu-
ban is fényesen ülik meg a nemzeti ünnepeket. 
A nyiltabb és nagyobb helyeken pedig a nem-
zeti ünnepeken kívül még tánccal egybekötött 
dalestélyeket vagy szinielőadásokat is rendez-
nek külön, melyek jövedelmei a szegény tanulók 
javára fordíttatnak. A tanítók lelkes munkái 
magukkal ragadják a gondnokságokat és a 
helyi hatóságokat is. Buzgón és teljes erővel 
támogatják ezen ünnepélyek sikerét. Örül az 
ember lelke, mikor az ilyen iskolai ünnepély 
programját elolvassa, az ügyes előadást végig-
hallgatja és a fölkeltett lelkesedést szemléli. 
Az oláh tanulók oly büszkén és tüzesen adják 
elő a hazafias verseket és énekeket, hogy az 
bármelyik alföldi magyar gyereknek is becsü-
letére válnék. Az iskolai ünnepélyek rendezése 
iránti szeretetet, készséget és ügyességet bizo-
nyára a képző intézetből vitték magukkal ezek 
a tanítók. I t t szívták magukba ezeket. Követik 
az anyaintézet okos és előrelátó útmutatásait. 

Mindnyájan, akik nemzetiségi vidéken mű-
ködünk, tudjuk, hogy mily hatása van a haza-
fias ünnepélyeknek. Nemcsak a tanulóifjúság-
ban, hanem a szülőkben és felnőttekben is 
fölkeltjük, erősítjük és gyarapítjuk a hazafias 
érzést. A magyar nyelv megkedveltetésére, a 
magyarság iránti vonzalom fölkeltésére és 
szeretetté való fejlesztésére az ilyen ünnepélyek 
befolyását eléggé nem értékelhetjük. Nemzeti-
ségi vidékeken a magyar nemzeti érdekek elő-
nyomulását, az állami iskolákban elért sikerek 
állandósítását az ilyen ünnepélyek vannak 
hivatva biztosítani. Minél ügyesebb, tapasz-
taltabb és buzgóbb a tanító az ilyen ünnepé-
lyek rendezésében, annál nagyobb a siker er-
kölcsi értéke is. 

A tanítójelölteknek tehát a nyilvános szerep-
lésbe való rendszeres bevonását nagyon is 
helyesnek és szerencsés eljárásnak tekintem. 
Amellett, hogy megkedvelik az ilyen ünnepé-
lyeket, alkalmuk van az ünnepélyek előkészí-
tését és rendezését közelebbről is megismerni. 
A szerzett tapasztalatokat aztán egykor majd 
saját iskoláik ünnepélyein sikeresen értékesít-
hetik. 

Hunyad vármegyében még nem tapasztaltam, 
hogy a társadalom előbbkelői az állami tanító-
kat mellőzésben részesítenék, mint amit hazánk 

sok vidékén sajnosan kell tapasztalnunk. I t t 
szíves előzékenységgel és jóindulattal bánnak 
az állami tanítókkal. A közéleti szereplésben 
mindenütt maguk közé veszik az állami tanítókat. 
Ezen megbecsülésre méltó viszony kifejlődését 
a dévai állami tanítóképző-intézet vezetésének 
helyes irányításában találjuk meg. 

De nemcsak kedélyképző ünnepélyeket ren-
deznek a dévai tanítóképzőben, hanem hasznos 
fölolvasásokat is. 

Az intézet tevékeny igazgatója és tanári 
kara az intézetből kikerült tanítókról sem 
feledkeznek meg. Gondos figyelemmel kísérik 
és alkalomadtán támogatják is őket. Az 
intézetből kikerült tanítók, ha Dévára jönnek, 
egyenest a képző intézetben szállnak meg. 
Otthonosan érzik ők még ekkor is ott magukat. 
Ügyükben, bajukban bizalommal fordulnak volt 
igazgatójukhoz. Az intézet vezető szerepe tehát 
a kikerült tanítóságra is teljes mértékben 
érvényesül. Az intézet igazgatója és tanári 
kara tevékeny részt vesznek a vármegyei tanító-
egyesület működésében is. A testület beléletét 
jótékonyan irányítják és magas színvonalon 
tartják. Az iskolai ünnepélyeken, a tanítói 
kitüntetésekben szívesen részt vesznek s állami 
iskoláink fényét és jelentőségét minden kínál-
kozó alkalommal erősbítik. Az anyaintézet 
nemcsak a tanítóképzés folyama alatt, hanem 
azontúl is megtart ja áldásos befolyását. 

Az itteni állami népoktatás áldásos kifejlő-
déseért azonban a dicsőség első helyen Htthy 
Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelőt illeti meg. 

Kívánatosnak tartom, hogy mindazon tanító-
képzők, amelyek növendékeiket ezideig nyil-
vános ünnepélyeken nem szerepeltették, kövessék 
a dévai állami tanítóképző példáját. A tanító-
jelöltek mindenütt szokják meg a polgársággal 
való együttműködést. Minél erősebben szívják 
magukba a hazafias ünnepélyek rendezése iránti 
szeretetet. Sajátítsák el a hazafias ünnepélyek 
rendezéséhez szükséges ismereteket. Mindenik 
tanítóképző a maga vidékén hozza közelebb 
növendékeit a társadalom rétegeihez. A tanító-O . 
jelöltek nyilvános szerepeltetései erre legalkal-
masabbak. A polgárság és az úriosztály a 
leendő tanítókat már növendékkorukban 
ismerjék és kedveljék meg. Az így nevelt 
tanítóság rohamosabban és eredményesebben 
oldhatja meg föladatát. A nemzeties népoktatás 
sikeres megoldására, minden eszköz és alkalom 
fölhasználásával, már a képzőben lehetőleg elő 
kell készíteni a leendő tanítókat s az anva-
intézet gyakorolja fölöttük később is a gondos 
vezető szerepét. 

(TJéoa) Szabó Elemér. 

O ^ O 
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A rendről. 
„Rend a lelke mindennek, Megfelelek én 

ennek", mondja a Nagy László féle beszéd- és 
érfcelemgyakorlati vezérkönyv. Utána mondjuk 
mi vagy 32 év óta és utánunk mondogatják 
a gyermekek szintén 32 esztendő óta. 

Sajnos, igen sok esetben csak mondjuk és 
mondatjuk, de a szót komolyan nem vesszük 
és természetesen nem is vétethetjük. Mert 
bizony nem igen „felelünk meg ennek". S ha 
mi meg nem felelünk, a gyermekek sem felel-
nek meg. Nincs kellő rend. Hiányzik a rend 
nagy nevelő és az életre előkészítő hatása. 

Hogy a tanítón kezdjük, sok tanító (tanítónő) 
mindjárt, amint osztályába lép, a rend iránt 
való csekély érzékének adja tanújelét. A kalap-
ját az asztalra dobja, kabátját (kendőjét) a szék 
karjára vagy az ablak gombjára helyezi. Néha 
akkor is, ha van fogas az iskolaszobában. Sok-
szor azonban nincs fogas. Meg lehetne ugyan 
1, legföljebb 2 koronáért csináltatni a tanító 
részére szükséges fogast, s ebbe a legszegényebb 
iskolafönntartó sem halna bele; de a tanító 
nem szorgalmazza. Minek is tenné, mikor úgy 
is jó. Ha nincs az 1—2 korona, a tanító is 
összeüthetné ezt a szükséges és a példaadó 
rend szempontjából olyan szükséges bútor-
darabot ; 20 fillér költséggel előállíthatná, leg-
rosszabb esetben egy-két nagyobb szeget üthetne 
a falba, amelyre kabátját (kalapját) fölakaszt-
hatná. De nem teszi. Addig halogatja egyik 
napról a másikra, amíg végleg elhagyja, de 
minek is, amikor úgyis csak eltelik a délelőtt 
meg a délután. 

A tanítói asztalon halomra hányva hevernek 
a rendtartási naplók, a használatban levő segéd-
és kézikönyvek. Az utóbbiaknál vagy „szamár-
fülek", vagy pedig a kifordított lapok jelzik, 
„hol tartunk". Por lepi valamennyit. Ha hozzá-
juk nyúl az ember, mosakodnia kell utána. 

Az asztalfiók állapota hasonlatos; benne 
hevernek ijesztő össze-visszaságban : könyvek, 
irkák, tollak (tollszár-darabok), ceruzák, ceruza-
darabok, szivacs, kréta, egy-egy újságszám, 
magánlevelek, a gyermekektől konfiskált apró-
ságok (pityke, golyó, „csúzli", bicska és több 
efféle). 

A szekrény, az bizony az asztal képmása. 
Könyvtári könyvek (rongyosak és piszkosak), 
rongált vagy hiányosakká vált tanszerek, irkák, 
rajzfüzetek stb. váltakoznak benne olyan ren-
detlenségben, hogy a tanító sem tud bennük 
eligazodni. Tudja ugyan, hogy ennek vagy 
amannak a dolognak „meg kell lenni", de hogy 
hói van, arra bizony „nem emlékezik". Idejének 
nagy részét kénytelen keresgéléssel eltölteni. 

A rend iránt való e nagy érzéketlenség nem 

lehet titok a gyermekek előtt. Okvetetlenül 
észreveszik és követik a példát. 

íme ott a fogason (mert a gyermekeknek 
többnyire van fogasuk) egymásra dobálva 
hevernek a ruhadarabok. A fiú odacsapja a 
kalapját vagy sapkáját. Ha leesik, nem nyúl 
utána. Ha egyik a másiknak ruhadarabját le-
veri, föl nem veszi. Ruhadarabok hevernek a 
földön. Rátaposnak egyesek. S ezt csodálatos-
képen nem veszi észre senki. A tanító sem. 
Szeme hozzászokik a rendetlenséghez. S az ő 
példája után indulnak a gyermekek nemcsak 
ruhájuk, hanem tan- és írószereik gondozá-
sában is. 

Könyveik hamarosan elrongyolódnak és el-
piszkosodnak. Egyes lapok csakhamar eltűnnek 
azokból. Irkáik össze-vissza vannak gyűrve. 
Néha firkálva is. Tollúk, ceruzájuk gyakran 
hiányzik. Csak 1—2 nap előtt vették, de össze-
faragták, összerágták, elvesztették azokat. A 
könyvek, tanszerek, írószerek hiánya, hiányos 
állapota megnehezíti a tanulást (néha lehetet-
lenné teszi). És sok bosszúságnak, kellemetlen-
kedésnek válik forrásává. 

Hát az ilyen állapotok ellen tenni kell. IIa 
hirdetjük, hogy „megfelelek én ennek", hát 
feleljünk is meg. Nem szóval (mely ez esetbe» 
különösen haszontalan és káros, ha csak szó), 
hanem tettel. Mert a rend nem szó, hanem 
cselekedet. Nem egyes elszigetelt tett, hanem 
apró, egyenként jelentéktelen, de hatásában, 
eredményeiben szinte kiszámíthatatlan fontos-
ságú tettek sorozata, folytonossága. 

A rend nevelő hatása és gyakorlati jelentő-
sége olyan nyilvánvaló, hogy arról sokat 
beszélni fölösleges. Legyen elég annyit meg-
említeni, hogy a rend az akarat nevelésének 
esfyik kiváló tényezője. A mindennapi apró 
dolgok megtevése edzi az akaratot, megaka-
dályozza annak elernyedését. Az a körülmény, 
hogy a rendnél kis dolgokról van szó, ne 
vezessen tévútra senkit, mert kis dolgokon 
erősödik az akarat nagy dolgokra. A rend az 
akarat tettre készségének bizonyságtétele, a jóra-
való restség legyőzésének egyenes és biztos 
útja. A rend folytonos és sikeres küzdelem 
annyi rossznak forrása : a kényelemszeretet 
ellen. 

Azonban nemcsak a nevelés, hanem a gya-
korlati élet szempontjából is nagy a rendnek 
a jelentősége. 

A rend az élet mindennapi viszonyaiban a 
boldogulásnak egyik fontos tényezője. A mi > 
köznépünk méltán tart ja nagyra a „rendes 
embert". 

A rendes ember nagy időmegtakarítással 
végzi minden dolgát. Nem kapkod a munkájá-
ban. Sorát keríti mindennek. Nem veszteget 
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időt a munkaeszközök keresgélésével. Azokat 
a biztos helyekről akár álmában is elő tudná 
venni. 

A rendes ember nyugodtabb és vidámabb 
kedélyű, mert a rendetlenségnek lépten-nyomon 
jelentkező, mindig kellemetlen, gyakran káros, 
néha végzetes következményei lelke egyensúlyát 
nem zavarják. „ 

Ily nagy lévén a rend jelentősége úgy peda-
gógiai tekintetben, mint a gyakorlati élet szem-
pontjából, szükséges, hogy a tanító komolyan 
vegye a rend követeléseit s azokhoz szigorú 
következetességgel ragaszkodjék. 

A hajthatatlan szigorúság első sorban ön-
maga ellen szükséges. Tartson szigorú rendet 
mindenekfölött azok között a dolgok között, 
amelyek közvetlenül az ő gondozására bízat-
tak, használatára adattak. Vegye komolyan a 
taní tást : ,Mindennek megvan a maga rendes 
helye." Es tegyen mindent a maga rendes 
helyére. S tartson mindent a rendnek meg-
felelő állapotban. 

A dolgot ezen kell kezdeni. Enélkül kárba-
veszett minden szó és minden szigorúság. Ha 
azonban a tanító szigorú rendet tar t a maga 
dolgaiban, ha megfelelő példát mutat, akkor 
megkövetelheti példájának követését a gyer-
mekektől is. Követelje is, de csak akkor, ha 
a maga iránt tanúsított szigorúságnak ered-
ménye van. 

Ebben az esetben föladata előtt nem lesznek 
legyőzhetetlen akadályok. Kitartó, állhatatos 
szoktatás kell ez esetben is ; de az eredmény 
biztos, mert a meggyőződés nagy állhatatos-
ságnak és áldozatkészségnek a forrása. 

Megkönnyíti a rendre való szoktatást a szülék 
aktív közreműködése, segítése. Ugyanis a ren-
desség jelentékeny megtakarítással jár. A ren-
des gyermeknek a könyve tiszta, hamar el 
nem rongyolódik. Nem kell belőle még egy, 
esetleg két példány. Irkái, tollai, rajzfüzetei, 
ceruzái el nem rongálódnak ; tehát két-három 
annyi ideig tartanak, mint a rendetlen gyer-
mekéi. A rend ekképen pénzt ér a szülének. 
Főleg azért lehet reményt fűzni ahhoz, hogy 
a szülék a tanítót a rend biztosítására irány-
zott törekvésében támogatni fogják. 

(Székely udvarlidy.) Ember János. 

Az „Egyszeregy". 
(Hozzászólások és zárszó.) 

Sekoii Józsefnek az „Egyszeregy"-ről írt 
cikke nagy érdeklődést keltett kartársaink 
körében. A hozzászólások egy részét közöltük 
s úgy látjuk, hogy a kérdés már eléggé ki 
van merítve. Mindamellett még néhány hozzá-
szóló rövidre fogott véleményét az alábbiakban 

közölvén, Schön J . zárszavával befejezzük a 
vitát, hogy alkalmilag teret engedhessünk egy 
más gyakorlati kérdés megvitatására. Mert 
ismételten hangsúlyozzuk, hogy t. kartársaink-
tól legszívesebben a gyakorlati tanítás kérdé-
seiről írt cikkeket vesszük. 

* 

Engel János (Vencsellő) terjedelmes cikkben 
fejtegeti 25 éve követett eljárását. 

„Az I—II . osztály tananyagánál, í r ja E. J., 
fokozatosan haladva, az 1—100-ig terjedő 
számkörben a szorzást és osztást kapcsolatosan 
tárgyalom. A képzőben tanultak alapján a 
könnyebbről a nehezebbre, az érzékiről az el-
vontra megyek. A számológép nélkülözhetetlen 
kisegítőm. 

Minthogy a szorzás nem egyéb, mint egy-
szerűsített összeadás, az osztás pedig a szorzás 
folyománya, a két müveletet az egyszeregy 
tanításánál összekapcsolom, megjegyezvén, hogy 
a szorzás az összeadásból indul ki. Tehát a 
számológépen szemléltetve, következőképp ha-
ladok : 

Szorzás és osztás 2-vel: 1 —(— 1 = 2, tehát 
2 X 1 = 2, 2 : 1 = 2 ; 2 + 2 = 4, tehát 2 X 2 = 4, 
4 : 2 = 2 stb. 

Ez a művelet a számológépen igen könnyen 
szemléltethető és a gyenge fölfogású gyermek-
kel is könnyen megértethető. Megjegyzem már 
most, hogy minden egyes tétel külön-külön 
sodronyon szemléltetendő ; a 2-veli szorzásnál 
tehát két sodrony használandó. 

Szorzás és osztás 3-mal. A 3-mal való szor-
zást és osztást a 2-re alapítom, a szemléltetést 
három sodronyon eszközlöm, oly módon, hogy 
mindenik sodronyra előbb 1 — 1, aztán 2—2, 
3 — 3 stb. golyót helyeztetek. A golyókat a 
sodronyokról nem szedetem le, csupán a tanulás 
megkezdésekor a gép jobbfelére húzatom az 
összest s innen egyenként helyezik a növen-
dékek a gép balfelére, tehát így: 

1 + 1 + 1 = ? 
2 X 1 = 2 + 1 = 3, tehát : 3 X 1 = 3 , 3 : 1 = 3 

2 —j— 2 —j— 2 — ? 
2 X 2 = 4 + 2 = 6, „ 3 X 2 = 6, 6 : 2 = 3 
stb., stb. 

A 2-vel való szorzást és osztást növendékeim 
már tudják, tehát a szorzandót minden egyes 
esetben csak egyszer adom a 2-vel való szor-
zás eredményéhez. Ennyiből áll a szemléltetés, 
mit növendékeim maguk végeznek a számoló-
gépen s ezt legott a táblára is leírják. Leírván 
a táblára, hallgatólagos fog alkozásul irkáikba 
is beírják s a leírtat a következő órára be is 
emlézik. A beemlézés könnyen megy, mert a 
szemléltetés alapján a kérdés a tanuló lelki 
szemei előtt all. Megjegyzem, hogy növen-
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dékeim ezt a műveletet, nemkülönben a követ-
kező müveleteket föntiek szerint a számológépen 
végzik és mondják így, a táblára és irkáikba 
azonban következőképp írják le : 

3 X 1 = 3 3 : 1 = 3 
3 X 2 = 6 6 : 2 = 3 stb. 

Szorzás és osztás 4-gyel. A 4-gyel való szor-
zást és osztást 4 sodronyon szemléltetem, 
alapul veszem a 2-veli szorzást és osztást oly 
módon, hogy a 2 szorzatához még annyit 
tétetek, következőképp : 
1 + 1 + 1 - 1 - 1 = ? 
2 X 1 = 2 + 2 = 4, tehát : 4 X 1 = 4, 4 : 1 = 4 
2 + 2 + 2 + 2 = ? 
2 X 2 = 4 + 4 = 8, „ 4 X 2 = 8, 8 : 2 = 4 

És így tovább 5-teI, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel 
és 10-zel." 

* 

Winkler Sándor (Dunaszerdahely) így nyilat-
kozik : 

„Bizony, csak leghelyesebb mód a szemlélet 
útján levezetett tételek betanítása. Hiszen a 
szorzáson kívül ott van még a mérés és osztás, 
melyek alapjukban véve a szorzás megfordí-
tottjai, ugyanazon eredménnyel. Pl. : 

3 : 3 = 1 3 : 1 = 3 3-nak 7 3 - a = l 
6 : 3 = 2 6 : 2 - 3 6-nakV3-a = 2 
9 : 3 = 3 9 : 3 = 3 9-nek V3-a = 3 

1 2 : 3 = 4 1 2 : 4 = 3 12-nek 7s-a= 4 stb. 

Ha már e hat-hétszeres módon alakított 
műveletekből a gyermek meg nem tanulja a 
végeredményeket, akkor úgy is nagyon gyenge 
tehetségű s így reá különös gondot kell fordí-
tanunk. 

Sőt tovább megyek és azt mondom, hogy 
a többi műveleteknél, pl. az összeadásnál is 
jó volna a gépies gyakorlást alkalmazni, de 
sajnos, erre nincs idő. Tapasztaljuk ugyanis 
azt sokszor, hogy fölnőtt, értelmes, iskolázott 
ifjak nem tudnak egy hosszabb számsort össze-
adni. Miért ? Mert nem. gyakorolták. Ez is egy 
érv aimak szükségessége mellett. A t. kartárs 
által ajánlott számítási mód mellett a gyermek 
végre is elbódul a számok labirintusán s utol-
jára majd hamarosan azt sem tudja, mennyi 
a kétszer kettő. Azaz, hogy bocsánat, ezt mégis 
tudja, mert hiszen 2-vel és 3-mal be kell vágni, 
hogy alapja legyen a később fejlesztendő érte-
lemnek. Hát ezt bizony fonákságnak tartom. 

Ha a magoltatás magában elítélendő, úgy 
ezen észbeli egyszeregynek is ugyanazon sorsra 
kell jutnia, és midőn a gyermek a fönti külö-
nös módon jut a 7 X 6 eredményének birtokába, 
akkor bízvást elmondhatjuk: „Kerülgeti, mint 
macska a forró kását." Már pedig, azt nem 

kerülgetni kell, hanem megfújni és megenni. 
Tehát ne engedjük kerülgetni!" 

* 

Kossalka Lujza (Sárisáp) eljárásáról a kö-
vetkezőket írja : 

„Szemléltetve megtanítom a gyermekeket a 
2 X 2-re, 2 X 3-ra, 2 X 4-re stb., vagyis arra, 
hogy 2-vel ügyesen tudjanak szorozni. Pl. 
Hányszor két ujj van itt ? 2 X 2. Mennyi 
2 X 2 ? 2 X 2 = 4. Hányszor 2 szeme van 2 
gyermeknek? 2 X 2 . Mennyi 2 X 2 ? 2 X 2 = 4 . 
Hányszor 3 pálcika ez ? 2 X 3 . Mennyi 2 X 3 ? 
2 X 3 = 6. Hányszor 9 pálcika ez ? 2 X 9 . Az 
egyik 9-ből csinálok egy tízes csomót (szem-
léltetni); 9-hez, hogy 10 legyen, kell még 1, 
azt elveszem a másik 9-ből, ott marad 8 ; 
10 + 8=18, 2 X 9 = 18. 

Mikor kettővel jól szoroznak, megkezdem a 
hárommal való szorzást. Hányszor 2 lába van 
2 gyermeknek ? (vagy bármely páros testrész 
lehet szemléltető eszköz) 2 X 2 . Mennyi 2 X 2 ? 
2 X 2 = 4. Mennyi kell 2 X 2-höz, hogy 3 X 2 
legyen ? (mindig szemléltetni) 2 X 2-höz, hogy 
3 X 2 legyen, ' kell még 1 X 2 , mert 2 X 2 
meg 1 X 2 az 3 X 2 . Mennyi 2 X 2 ? 2 X 2 = 4 ; 
mennyi kell 4-hez, hogy 3 X 2 legyen ? Kell 
még 1 X 2 . Mennyi 4 meg 1 X 2 ? 4 meg 
1 X 2 az 6, tehát 3 X 2 = 6, mert a 3 X 2-ben 
megvan a 4 és az 1 X 2, ez pedig összesen 6. 
Mennyi 3 X 8 ? A 3 X 8-ban megvan a 2 X 8 
és az 1 X 8 . 2 X 8 = 1 6 , 1 X 8 = 8 ; a 3 X 8 -
ban megvan a 16 és a 8. 16 + 8 = 24, tehát 
3 X 8 = 24. 

Mikor már 3-mal jól megy a szorzás, akkor 
előveszem a 4-gyel való szorzást. Ezen a fokon 
úgy is lehet szemléltetni, hogy írok a táblára 
négy 6-os számot, vessző által elválasztva, pl. 

(6 6\ 
g' g j s kérdem, hányszor 6 van i t t? 

4 X 6 . Hányszor 6 van a felső sorban ? 2 X 6 ; 
hát az alsó sorban? ott is 2 X 6 . Hányszor 
van a táblán 2 X 6 ? Kétszer van a táblán 
2 X 6. Hányszor van meg tehát a 2 X 6 a 
4 X 6-ban ? 2 X 6 a 4 X 6-ban megvan 2-szer. 
Mennyi 2 X 6 ? 2 X 6 = 12. Hányszor van meg 
a 12 a 4 X 6-ban ? 12 a 4 X 6-ban megvan 
2-szer. 4X6hányszor 12? 4 X 6 = 2 X 1 2 . Mennyi 
2 X !12? 2 X 10=20 ,2 X 2=4, tehát 2 X 12=24. 
H a 2 X 12 = 24, akkor 4 X 6 is 24. Hogy ki-
számíthasd a 4 X 6-ot, mit kell tudni ? Kell 
tudni, hogy mennyi 2 X 6 . (A kérdéseket min-
denféle alakban kell föltenni.) 

És így tovább. 
Meg ne ütközzék senki azon, hogy a felele-

tek oly rövidek, ez csak azért van, mert nem 
akartam hosszadalmas lenni. Természetes, hogy 
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itt is, mint minden tárgynál, a gyermekek tel-
jes mondatban felelnek. 

Ezzel a módszerrel tanítva az egyszeregyet, 
a gyermek egyúttal mind a 4 alapműveletben 
gyakorolja magát. Megtanul gondolkozni, figyelni 
és helyesen következtetni, s tapasztalatból tudom, 
hogy nem is unalmas a gyermeknek, persze 
türelem kell hozzá, mert ez nem olyan kényel-
mes ám, mint a karban való betanítás. 

Minden számtani óra egy részét erre kell 
fordítani, ba azt akarjuk, hogy fáradságunkat 
siker koronázza." 

* 

Biró József (Homokszentgyörgy) a többi 
közt ezeket írja : „A számolás-tanítás alapjául 
az összeadást (összegezés) tartom. Ezen alap-
szik a szorzás, ezzel végezhetjük a kivonást, és 
mert az osztás a szorzáson alapszik: közvetve 
ennek is az összeadás az alapja. 

Az I. oszt.-ban csak 10-ig megyek, tovább 
fölösleges, s osztatlan iskolában bajos is, de 
ez legyen alapos ; mert ha ez alapos, a többi 
aránylag játék. 

A II. osztályban legföljebb 4 hónap alatt 
megismertetem az 1 — 100-ig terjedő számsort. 
Itt — röviden leírva — a következőleg járok 
el : itt van 11111 11111 vonás (5—5 egy cso-
móban, lévén eddig a két kéz a legfőbb szem-
léltető eszköz) ; húzok alá még egyet, s lesz 
tíz és még egy, mit röviden így mondhatok: 11. 
Mit tesz ez, hogy tizenegy? Azt, hogy van 
10 és még 1. De húzok hozzá még egyet. 
Mihez húztam, a tízhez-e avagy az egyhez ? 
az egyhez, mely a tízen kívül van. Hány van 
most a tízen kívül ? kettő. Együtt ? tíz és 
kettő, röviden mondva tizenkettő. A tanulót 
ahhoz szoktatom, hogy ha pl. 13-hoz 3-at kell 
adni, ezt nem a 10-hez, hanem első sorban a 
10-en kívül levő 3-hoz adjuk. így folytatom 
20-ig, folytonosan szemléltetve vonalakkal és 
az orosz számológépen golyókkal. Miért az 
orosz számológépen ? Mert a többi inkább csak 
a tanító, mint a tanulók kezébe való, pedig az 
én eljárásom szerint többet koptatják a tanulók, 
mint a tanító. 

Most következik a megismert mennyiségek be-
gyakorlása. Összeadunk a számológépen 1-4-1=2; 
2 + 1 = 3 ; 3 + 1 = 4 stb., 20-ig. (Ugyancsak 
10-ig már kellett tennünk az I. osztályban.) 
Ezután 20-ból elveszünk egyenként: 20—1=19; 
19 — 1 = 18 stb. Összeadunk 2-vel, 30-iw menve 
3-mal s 100-ig menve a többi számmal. Külö-
nös gond fordítandó a tízesek összeadására és 
kivonására. 

Ha így már jól megy minden gyermeknél, 
az összegezést és elvevést változatossá tehetjük 
a következőképen : 1 + 2 = 3 ; 3 + 2 = 5 ; 

5 + 2 = 7 stb.; vagy 2 + 3 + 3 = 8 ; vagv 1 + 6 = 7 ; 
7 + 6 = 1 3 . 

A tanuló maga húzogatván a golyókat, foly-
tonosan szemléltetve tanul s megtanulja, hogy 
pl. 7 + 6-ot így adhatjuk össze : előbb adunk 
hozzá hármat, hogy legyen belőle tíz, de még 
hozzá kell adni a másik rúdon hármat s lesz 
tíz és három =13. 

Tapasztalásból mondhatom, hogy a gyermekek 
örömmel csinálják, a tanítót nem fárasztja fölös-
legesen s a tanulókat folytonosan foglalkoztatja. 

A II. év végén, de főképen a III. év elején 
áttérek a szorzótábla tanítására, melynek eddigi 
eljárásommal megvetettem az alapját s most 
következik : hogy a szorzás és osztás alapját 
vessem meg, a szorzótábla tanításával. 

Eljárásom a következő: | | meg 11 az 4 
vonás. Hány helyen, vagy hány esomóban van 
kettő ? Két csomóban. Ha két helyen van kettő, 
ezt így is mondhatom, hogy kétszer van kettő. 
Mennyi kétszer kettő ? Négy. Húzok még két 
vonást : 11 11 | |. Hány helyen van most kettő ? 
Három helyen. Hogy mondjuk ezt röviden, hogy 
három helyen van kettő ? Háromszor kettő. 
Ha tudjuk, hogy 3 X 2 = 6, a 4 X 2 kettővel, 
t. i. a 4. csomóba eső kettővel lesz több. így 
gyakoroljuk a szorzótáblát a számológépen 
kettővel 20-ig, hárommal 30-ig stb. 

Ha nem tudja a gyermek, hogy 7 X 8 mennyi, 
talán tudja 4 X 8-at vagy 3 X 8-at s magában 
végiggondol ja, hogy 4 X 8 = 32, 5 X 8 = 4©, 
6 X 8 = 48 s rájön,"hogy 7 X 8 = 56. 

Ha nem tudja pillanatilag, hogy pl. 45-ben 
a 9 hányszor van meg. végiggondolja, hogy 
2 X 9 = 18, 3 X 9 = 27, 4 X 9 = 36, 5 X 9 = 45 
s megtalálja, hogy 45-ben 5-ször van meg a 9. 

Mindenesetre én is, miként Schön kartársain, 
türelemmel várom a feleletet, majd a gyakor-
lat megrövidíti pillanatnyivá a várakozási időt, 
a célt elérjük : tanítványaink nem találgatva, 
hanem tudatosan fognak számolni." 

* 

Bayer Mihály (Mágocs) így nyilatkozik : 
„A tanulónak az Egyszeregy a számtanban 

ugyanolyan eszköze, mint katonának háborúban 
a fegyver. Már nem gondolkodik azon, hogyan 
tanulta levenni a fegyvert válláról, hanem 
öntudatlanul is azokkal a sokszor gyakorolt 
fogásokkal kapja le, melyekkel rekruta-korában 
oly sokat kínozták. Az egész egy pillanat müve 
s már lövésre készen áll. Az Egyszeregy is 
fegyver, szükség esetén kéznél legyen. 

Ha tehát tanulónk egy példa kiszámításánál 
megakad, mert nem tudja az Egyszeregyet, 
mennyi időt pocsékolunk el, ha előbb ezt a 
létrát tartjuk oda, hogy másszék föl raj ta ? 
Hány tanulóval tudunk foglalkozni egy órán 
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át P Azt hiszem, nem sokkal. Nem mondom, 
hogy egyáltalában ne használja az ember, de 
óráról órára csak ezzel traktálni, nem volna 
célravezető. Azonban mértékkel alkalmazva, a 
gyermek is szívesen foglalkozik vele. 

Ami pedig a sarktételeket és tételeket illeti, 
hát igen nagy ambícióra, vasszorgalomra s óriási 
türelemre mutatnak, de alkalmazásuk hossza-
dalmasságánál fogva az Egyszeregy betanítá-
sára nem használhatók, különösen ebben a 
mai világban, mikor már mindenki automo-
bilon jár." 

Hozzászóltak még a kérdéshez Babies Jozéfa 
(Petrozsény) és Rónai Sámuel (Verbó). 

Ezek után az alábbiakban befejezésül közöl-
jük Schön József zárszavát. 

Az ifjúság és a szószerint való betanulás. 
„Minél fiatalabb az ember, tehát minél keve-

sebb tapasztalata van, annál korlátoltabb annak 
köre, amit (olvasással vagy szószerint való betanu-
lással) tapasztalatából mint világos képet meg-
mozgathat képzeletében ; azaz annál kevésbé he-
lyesen játszik a képzelőereje. A természet, a mű-
vészet és élet minden eseményéről csak halvány, 
ködös sejtelme van és lelke előtt nincsen semmi 
világos, igaz, élesen körülhatárolt kép. Azért 
hiábavaló követelés, hogy tőle elvárjuk, hogy 
a könyv nélkül való tanulásnál csak a képzelő-
erőt érvényesítse teljes tehetségében, a másik, 
a megtartás, úgyis adódik. De épen olyan 
visszás dolog, ha ezen fiatal, tapasztalatlan 
fejnek (a legtágabb és legszebb értelemben) 
a. könyv nélkül való tanulás gyakorlati meg-
könnyebbítéseiről egyáltalában semmit se mon-
dunk, használván az igen kényelmes kifogást : 
„ez egyéni". Az útbaigazítás ilyetén elhallga-
tása által ágyat vetünk a nyomtatott írás 
borzalmasan elteijedt képzeletének „megköny-
nyebbítés gyanánt" ; mert hogy a szellemnek 
kell valami út, amelyen az épen elsajátítandó 
bevándorolhasson, azért választ az ő naivitásá-
ban nagyon kényelmeset, simát, majdnem 
csábítót, mely azonban további előnyomulásá-
ban csalónak, hamisnak bizonyul; mert minél 
inkább öregszünk, annál inkább vesszük észre 
titkos bosszúsággal, hogy — lia ahelyett, hogy 
szélességben mentünk, inkább a mélységbe 
mentünk volna, azaz : ahelyett, hogy oly sok 
költeményt, inkább a felét, de helyesen tanultuk 
volna - bámulatosan sokkal többet tehettünk 
volna eszünk igazi képzéséért. 

Minekutána most, ahogy láttuk, úgyszólván 
magától az egészséges természettől, mely nem 
akarja, hogy az ifjú szellem már a valódi élet 
szigorú képzetképeivel erősen foglalatoskodjék 
(és azért állította a tapasztalat óceánját szel-

lem és élet, tudás és bírás közé), minthogy az 
ifjú főnek tilos, hogy tiszta képzetekben gon-
dolkozzék, amikor szószerint való könyvnélküli 
tanulást felmond vagy beemléz (és ennek követ-
keztében az ő sima, de ritkán egyoldalú esz-
közéhez nyúl, hogy a meztelen nyomtatványt 
elképzelje, amit oly ellaposítónak és minden 
mélyebb értelemképzés nélkül valónak ismer-
tünk meg, akkor kimondhatjuk az eddig oly 
szívesen kigúnyolt és kockáztatott állítást, hogy 
még a leglaposabb, külsőségekre támaszkodó 
mnemotechnika is nagyobb szolgálatot tesz 
azoknak a fiatal főknek, mint ama hallgatás 
és az „individuális" képességnek való átenge-
dés. Mert a legegyszerűbb mnemotechnika is 
más útat ismer, mint azt, hogy tanítványainak 
azt mondja: „Csak képzeljétek magatok előtt 
a nyomtatott sorokat . . . " 

Mindenesetre azt látjuk az eddig követett 
gondolatmenetből, hogy a fiatal fők legnagyobb 
részének adnunk kell valami technikai útba-
igazítást és csak azon fordul meg, hogy melyik 
a leggyakorlatibb, azaz hogy melyik képesíti 
leggyorsabban az öngondolkodásra és minden 
könyv nélkül való tanulás eszményére : a lélekben 
való tiszta képzelésre saját tapasztalatai segítsé-
gévél, önónmaga megfigyelései igénybevételével." 

Mindezeket Henry Eclwarcl Jost iratainak 
IV. kötetéből, mely az „ Emlékezetképzé^ -ről 
szól, írtam ki és az „Egyszeregy" hozzászólói-
nak minden további felelet mellőzésével becses 
figyelmébe ajánlom. 

(Budapest.) Schön József. 

— A Budapesti Tanítók Segélyegyesü-
lete a m. héten tartotta évi közgyűlését. 
A beteg Verédy Károly dr. kir. tanfelügyelő, 
elnök helyett Sántha Lajos másodelnök vezette 
a közgyűlést. Barcza Albin titkár beterjesz-
tette évi jelentését, melyből a következő ada-
tokat közöljük : az egyesületet Zichy Antal 
alapította, 1873-ban szerény eszközökkel; azóta 
fokozatosan fejlődött. Az elmúlt évben ösztön-
díjra 2200, segítségre 903 és temetésre 11.200 
koronát adott az egyesület. 1899-ben Verédy 
Károly kir. tanfelügyelő vette át az elnökséget 
s azóta az egyesület tagjainak száma 445-ről 
1055-re, vagyona pedig 45.200 koronáról 
194.6ól koronára emelkedett. A tagok temet-
kező - járulékát 400 koronáról 800 koronára 
emelték föl. A tisztújítás során a választás alá 
kerülő tisztségeket a következőkkel töltötték be : 
alelnökök lettek : Sántha Lajos és Hajnal Adolf, 
titkár Barcza Albin és ellenőr Nagy Lajos. Az 
igazgató-tanácsot kiegészítették a következőkkel: 
Kis Béla, Krammer Gusztáv, Mikolik Kálmán, 
Moussong Géza, Schnöller Lajos, Zettner Ede, 
Bardócz Pál, Faller Jenő és Rónts István. 
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Világi ember. 
Ha beáll az alkonyat, kiváltképen szombat 

estén, a kenderföldek felől, a kertek alatt egy a 
más után kiballagnak gazd'uramék az „ Alig-
várom " szőlőbe. Az esthomályban az arcok kive-
hetetlenek. A guba, avagy a vászontarisznya 
miatt-e, vagy mert talántán „este minden tehén 
fekete" : a kifelé igyekvőről nem lehessen tudni, 
Bököd Marci bácsi oskolagond'-e, úgy lehet azon-
ban Lebura Tamás bácsi, aki siet, ámbátor akadék 
neki az üres üvegekkel terhelt vászontarisznya, 
mitől úgy lépeget, mint a vízkóros ember. 

így hát aki kifelé megyen, ösmeretlen. 
Ha ki fiatal, legény vagy lyány találkozik 

szembe, 'csértessékkel köszön. Kap-e rá értel-
mes feleletet, nem-e ? . . . nem számít. A tisz-
tességnek elég vagyon téve — kvitt. Megy a 
ballagó, mert dolga van. 

Az est beálltával megnépesül a szőlőhegy. 
Azaz hogy a présházak. „Világ" gyúl ki itt is, 
ott is, meleget csinál a maga szűkös hajléká-
ban a három tégla közé a gazda, füst tódul 
ki a tenyérnyire nyitva hagyott nehéz pince-
ajtón. Mindenik gazda rakosgatja a présházban 
a hét folyamán hagyott rendetlenséget. 

így telik az idő. Aki előbb végez, a szom-
széd áttekint a komához: 

— Itt van kend? 
— Itt e'! 
— No én is. Szép „összeggel" (sokan!) 

vagyunk már kint. 
Közben a jövevény odaballag a tűzhöz, 

belemeríti pipáját a parázsba, megtortyogtatja 
a szopókát. Addig nem szólnak. 

Ide hallatszik az estharangszó. 
— Föl-szél lesz, koma. 
—• Ühüm — válaszol a szomszéd. 
Az Ave Máriát sziszegő hangon, és végszóúl 

„s Uram Jézus segélj meg, adjon Isten jó 
estét mindközönségesen" is elmondván, meg-
indul a társalgás. 

— Mondok — így a szomszéd — hát el-
temettük az öreg plébános urat is. 

— El a '! Vagy kár volt, hogy meghalt, 
vagy jobb volna, ha élne. 

Ihatnék a gazda. Gondolkozva lép egyet-
kettőt, aztán csak előveszi a vászonkorsót. 

— 'Csértessék ! 
— Mindörökké. 
— Kóstollva! 

— Nem ihatnék ! ? 
— Ne vesse meg a kínámat! 
— 'sten éltesse.. . Ejnye, mondok, itati ma-

gát a kend bora. 
— Csak amolyan „sillér". 
— Vagy 50 akó? 
— Vagy 55 . . . 
Nesz nélkül másik szomszéd is besurran, 

majd a harmadik . . . ötödik. Megtelik pipa-
füsttel, gőzzel a pinceszer, a pintes mind sű-
rűbben adódik kézről kézre. Nótába kezdenek. 
Az idő éjfélre, a fejek félre hajlanak. A kaka-
sok egyet szólnak, házról házra adva a han-
g o t . . . „Hallod-e ezt háznak ura, tizenkettőt 
vert az ó r a . . . ?" 

Akkor már Bököd Marci bácsi oskolagond' 
üdővizsgálásnak okából kinézett a pitarba. 

* 

Bököd Márton nemhiában volt a faluban 
helyettes bíró, képviselőtestületi tag, hegv-
előljáró, halottkém és mi egyéb egy személyben, 
annyi igaz, hogy mint oskolagond', mester uram-
nak néhanapján borsót tört az orra alá, úgy fog-
ván föl ez utóbbi hivatalát, hogy a mester uram-
nak is illik megtudni, nem ő az első ember a 
faluban, hanem a „pógár". Bököd, a paraszt-
arisztokrata igazi díszpéldánya, minden, a faluba 
beszármazott embert „jött-ment "-nek ta r to t t ; 
polgár előtte csak az „ős" volt, a zsellérnek 
nemhogy „jóg"-ot nem engedett, de sőt minden 
házatlan embert kinézett volna a faluból 

Ezért mondták róla polgártársai : „világi 
ember". A hivatalt mód fölött szerette, otthon 
pedig lyukas volt az istállója teteje, dugadült 
a kerítése, a szőlőben a gaz messziről elárulta, 
hogy ez Bököd uram gazdasága. 

Senkitől sem félt; úrnak, parasztnak egy-
aránt odamondta azt a rejtélyesnek tetszhető 
mondást: „én az ágtól távol esem, dehogyse 
megtanítson engem ! ha tartozom, lefizetem a 
kamatot, a derekát i s . . . " 

Akurátus ember volt, ha adni kellett a 
„köz"-nek, ha nem is a magáéból, de a köz-
vagyonból kinek-kinek a kidnkáló járandóságot. 

Ezen az emberen nem lehetett kifogni. Min-
díg úgy tüntette föl magát, mint a közvagyon 
leghívebb őre. Emiatt bentmaradt egy és 
más hivatalban ; ha egyet levettek róla, bek-
kínálta magát azonnal a másikba. 

* 
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Azon a mulatós szombati napon hordták be 
mester uram fa-járandóságát a falusi polgárok. 
Bököd, mint oskolagondnok, először az erdő-
ben rakatta ki darabszám, sajátmívű mérő-
vesszővel cirkalmozva körül a mester fáját , 
hogy, jaj, egy darab hosszabb ne legyen a 
másiknál, a kelleténél. És másodszor : a mester 
úr udvarában rakatta le az általa meghúzott 
léniába, hosszában, magasságban egyarányosan. 
Pedig itt ellenkezésbe jött második igazmon-
dásával: „kár a mércét kétszer is lecsapni, 
mikor egyszer is elég". 

Mester uramnak is kijutott az nap a gond-
ból. Épen mikor a Lábas András Gyurka fiát 
eszkápálta volna holmi szőlőb'íingérezés miatt, 
hirtelen eszébe jutott, hogy saját kis szőlejé-
ben a naspolya még szedetlenül maradt a fán. 
Holott ez a ritka delikatesz az öreg úrnak 
gyöngéje vala. Alig is várta, hogy elénekeljék 
a gyerekei: „Pásztortüzek égnek messze. . . " 
sietett ki az iskolából. Még azt is elfeledte, 
hogy a hízók így négy óra táj t az ő kegyes 
kezeiből várják a kijáró kukorica-porciót. Hiába 
szaladt utána kedvence, a „mitugrász", kopasz-
nyakú kakas, kárba veszett a pukelli; de sőt 
a Cifra nevű tehén is elbúsulhatott tehénfejé-
vel az elmaradt sóskenyér miatt. Ma nem jár t 
ki cukrnis se egyiknek, se másiknak. 

Mester úr sietett a szőlőbe. Máskor, ha 
sétájára indult, nagy íveket szokott kanya-
rítani kajmós botjával, meg-megállt a minden 
nap látott s ismert fű, fa, bokrok előtt ; föl-
fölnézett a tiszta égboltra, nagy tisztelője levén 
Élammarionnak, a tudós bölcselkedéséből merí-
tett hitet az élet bajlódásaira, vagy elnéze-
gette a cipekedő hangyát, a rézvörös sávban 
elterülő pohánka-vetést, gondolkozván az idő 
múlásáról. Ma nem barátkozott a természettel. 

Nagy léptekkel mérte az útat. Gyorsan for-
dult be a mesgye kapuján, meg sem állt a 
pince előtt, egyenesen a szőlő végében álló 
naspolyafához baktatott. 

Majd, hogy el nem kiáltotta magát. Kopa-
szon állt a drága fa. A naspolyát bizony le-
szüretelte más. 

Szíve megtelt keserűséggel. ~ Oo 
— Hát ezt érdemeltem én meg — mondá 

bánatosan. — Valaki irigyem van. Nem bántom 
meg zokszóval. . . majd megfizet neki az Isten. 

* 

A holdvilág keresztülszürődött az őszi 
ködön. A kertek alatt tarisznyás ember botor-
kált, nagyokat nyekkenve, ahogy egy-egy mélye-
désbe belelépett. Befordulhatott volna ugyan 
akármelyik portán a faluba, hanem, akarva 
vagy akaratlanul, a mester-funduson tetszett 
neki levágtatni. Körülnézett óvatosan az udvaron, 

aztán hirtelen elhatározással leemelt egy hasáb 
fát a ma behordott rakásból. 

Pár nap múlva furcsa esetről beszélgettek 
a faluban. Hogy a Bököd Marci bácsiéknál a 
kályha fölrobbant. Soha ilyent! Ki hallotta, 
hogy puskapor van a fában! S épen ez a 
darab Bököd uram kályhájában ég el. 

Mester uram füléhez is eljutott az eset. Az 
pedig nagyon megörült a hímek. Hiszen így 
megfogta a fatolvajt. Mert ő fúrt meg egy-két 
hasáb fá t s tett belé kevés puskaport, hogy 
így elejét vegye fája lábakelésének. 

Amint örömében megdörzsölte kezét, „meg-
állj kevély Bököd Márton, majd befütök én 
neked", motyogná, csak beesik az aj tó* az 
oskolagond : 

— Csúffá vagyok téve, nem vagyok Bököd 
Márton többé. Meghalok szégyenemben, meg! 
Mester úr, nem élek két napig. Bocsásson meg, 
a nyaspolya . . . az a hitvány v a c k o r . . . Csak 
arra kérem szeretettel, maga búcsúztasson el, 
ne küldje maga helyett a preceptort halotti 
tisztességemre. 

Azzal kitámolygott az ajtón. Nem halt meg, 
hanem lemult róla minden hivatal, nem „világi 
ember" többé. 

(Budapest.) Csáky Elek. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi közig, bizottságnak s valamennyi kir. 
tanfelügyelőnek. — 69.231/934. szám.) 

Mindgyakrabban merült föl szüksége annak, 
hogy döntenem kellett affólött, hogy az ártéri 
területben levő azon földek után, melyek a 
néptanítók javadalmához tartoznak, kit terheljen 
végeredményében a vízszabályozás költsége ? 

A m. kir. földmívelési miniszter úr ugyan 
közölte velem a m. kir. igazságügyi és pénz-
ügyi miniszter urak hozzájárulásával kiadott 
56.711/900. sz. elvi rendeletét, melyben az 
1885. évi XXIH. törvénycikk rendelkezéseit 
érvényre emelve megállapítja, hogy az ezen 
költségekre való törvényes igény tekintetéből 
a társulat mindenkor a föld tulajdonosával 
áll szemben, de kifejezetten hangsúlyozta, ami 
egyébként természetes is, hogy ezen rendel-
kezés a tulajdonos és egy harmadik között 
fönnforgó jogviszonyt egyáltalán nem érinti. 

Már pedig épen ezen jogviszony körül, t. i. 
a döntésem alá került esetekben az egyházak, 
mint tulajdonosok, és a tanítók, mint harmadik 
fél között fölmerült vitáskérdés volt az, mely 
irányítást, szabályozást igényelt és szükségessé 
tette egyfelől a kötelezettség kérdésének meg-
határozását és másfelől az áthárítás módjának, 
lehetőségének megállapítását. 
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Ennek biztosítása végett a m. kir. igazság-
ügyi miniszter úrral egyetértőleg a következő 
megállapodásra jutottam : 

A vízszabályozási költségeknek viselése kér-
désében általánosságban elfogadandónak tartom 
a m kir. földmívelési miniszter úrnak e kérdés-
ben a m. kir. pénzügyi és igazságügyi mi-
niszter urakkal egyetértőleg elfoglalt azon 
álláspontját, mely szerint a vízi társulatok 
által a társulati költségjárulékok helyesen és 
törvénynek megfelelően csakis az ártéri bir-
tokok tulajdonosaira vetendők ki, mindazonáltal, 
amint azt fölmerült esetek alkalmából 1062/884. 
és 3815/885. sz. határozataival a pénzügyi 
közigazgatási bíróság is kimondotta, a tulaj-
donosoknak fönnmarad azon joga, hogy a járu-
lékok visszatérítését magánjogi igényei alapján 
a haszonélvezőtől akár per útján is követel-
hesse, hogy tehát, bár a társulati járulékokat 
a társulatok csakis a tulajdonosoktól követel-
hetik, ezáltal egyáltalán nem érintetik az, hogy 
az egyház és tanító közti jogviszonyban az 
egyház mint tulajdonos, a tanítóval mint 
javadalmassal szemben fönnálló jogait meg-
felelő úton ne érvényesíthesse. 

Ami már most az egyháznak a tanítóval 
szemben a kérdéses járulékok viselése tekinte-
téből netán érvényesíteni kívánt ezen jogait 
illeti, azok törvényes alapon a községi és fele-
zeti iskolai tanítók fizetésének rendezésére 
vonatkozó 1893. évi XXVI. törvénycikk rendel-
kezéseinek szem előtt tartásával bírálhatók és 
landók el. 

Ezen törvény ugyanis 6-ik §-ában kifeje-
zetten akként intézkedik, hogy azon esetre, ha 
„a tanító fizetésének egy része földbirtok járan-
dóságaiból áll, azok értéke a tanítók törzs-
fizetésében való beszámítás végett a 1868. évi 
XXXVIII. törvénycikk 143. §-a alapján", azaz 
a termények árának 10 évi átlagát számítva 
„állapítandó meg". 

Abból pedig, hogy az 1868. évi XXXVIII. 
törvénycikk most hivatkozott és az 1893. évi 
XXVI. törvénycikk által a hitfelekezeti iskolák 
tanítóira is kiterjesztett 143. §-ának 2-ik bekez-
désében kategorikusan kijelenti, hogy „a ter-
mények mennyisége, egyszer meghatároztatván, 
alább nem szállíttathatik" ; 

Úgyszintén az 1893. évi XXVI. törvénycikk 
megjelölt 6. §-ának azon további rendelke-
zéséből, mely szerint „a föld mívelésére fordí-
tott költség és mindennemű adó levonása 
mellett a földbirtoknak csupán tiszta jövedelme 
számíttatik", kétségtelenül megállapítható, hogy 
bár a törvény nem zárta is ki lehetőségét 
annak, hogy a tanítói fizetés egy részét föld-
birtok jövedelme képezhesse, de mert ezen 
járulékok a tanító okmányszerűleg megálla-

pított és nyugdíjintézeti jogviszonya szempont-
jából is irányadó összfizetésének épp olyan hul-
lámzás alá nem eshető részét kell hogy 
képezzék, mint a készpénzbeli járulék, gondos-
kodott egyfelől arról, hogy a fizetésbe a föld-
birtoknak csupán tiszta jövedelme számíttassék és 
megállapította másfelől nagyon helyesen azt is, 
hogy ennekmérve önkényüleg meg nem változtat-
ható. Ugyanezen elvnek szerez azután teljes erély-
lyel érvényt az 1893. évi XXVI. törvénycikk 10. 
§-a, amidőn elrendeli, hogy „a tanítói fizetések 
eddig megállapított és az iskolafönntartók által 
saját anyagi forrásaikból kiszolgáltatott mennyi-
sége továbbra is csonkítatlanulkiszolgáltatandó". 

Kétségteleni'l következik tehát a mondot-
takból, hogy a tanítói javadalmi földekre ki-
vetett vízszabályozási járulékok viselése körül 
fölmerült vitás kérdéseknél a fönnt megjelölt 
törvényrendelkezések nemcsak figyelmen kívül 
nem hagyhatók, de egyenesen szem előtt tar-
tandók, s hogy azoknak helyes értelmezése 
szerint ezen költségeit a tanító szabályszerüleg 
megállapított javadalmát nem csökkenthetik. 

A vitás kérdés eldöntésénél ekkép a meg-
állapítva levő tanítói javadalom az irányadó, 
mert a leszállítás tilalmával szemben a tanító-
nak többletre való igényjogosultsága bizto-
sítva nincs. 

Vagyis, ha a vízszabályozás folytán a tanítók 
javadalmát képező földek hozadéka oly mérvű 
többletet ér el, hogy az eredetileg megálla-
pított tanítói fizetés mennyisége a jelzett költ-
ségeken fölül is érintetlenül marad : a föld 
tulajdonosát visszkereseti jog illeti meg ezen 
költségek erejéig. 

Jóllehet a mondottakban a fölmerülő vitás 
kérdések eldöntéséhez kellő támpontot nyúj-
tottam, az e címen fölmerülő igénykerese-
teknek lehetőleg elejét veendő, utasítom a 
Címet, hogy gondoskodjék affelől, hogy a vál-
tozás alá kerülő tanítói javadalmi jegyzőköny-
vekben, díjlevelekben a vízszabályozási járulék 
visszatérítésének kötelezettsége már eleve sza-
bályoztassék. 

Budapest, 1905 március hó 7-én. 
Berzeviczy Albert. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : báró Kemény 

Akosnénak és az elnöklete alatt álló Magyar 
Vöröskereszt-Egylet dicsőszentmártoni fiókja 
választmányának azon alkalomból, hogy a dicső-
szentmártoni állami tanintézetek szegény tanulói-
nak fölruházásáról 568 K adományával gondos-
kodott. 

Kinevezte: Latka József oki. tanítót a 
lindenfeldi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kvassay 
Margit oki. tanítónőt az aranyosgyéresi áll. el. 
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népisk.-hoz r. tanítónővé; Folkmanné Jaritz 
Irén és Palkó Margit oki. kisdedóvónőket a 
vágsellyei áll. kisdedóvodákhoz kisdedóvónőkké ; 
Kornfeind Gabriella oki. tanítónőt a csongrádi 
áll. el. népisk.-lioz r. tanítónővé ; Kalapis I rén 
oki. tanítónőt a kiskundorosmai áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé ; Kabdebó Ilona oki. 
óvónőt a nagybereznai áll. óvodához óvónővé ; 
Markhot Mária oki. tanítónőt a korlátkői áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Hunyadi 
Anna korlátkői áll. el. isk. tanítónőt a csejthei 
áll. el. isk.-hoz. 

Jóváhagyta: a Trencsénvármegyei általános 
tanítótestület alapszabályait f. é. 22.273. sz. a. ; 
a Belsősomogyi ev. ref. tanítóegyesület alap-
szabályait f. é. 8231. sz. a. 

Nyugdíjat utalványozott: Schranfz Janka 
mezővári áll. munkaképtelen óvónő részére évi 
360 K- t ; Kopetzky Antal szigetvári áll. el. 
isk. tanító részére évi 1220 K- t ; Vildfeuer 
Julia munkaképtelen r. kath. tanítónő részére 
évi 400 K - t ; özv. Csuppay Mártonné szül. 
Kindermann Erzsébet szentesi munkaképtelen 
közs. polg. isk. tanítónő részére évi 1380 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: néh. 
Tóth Imre nyug. nagyváradi közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Bihari Lídia részére évi 700 K-t ; 
néh. Frank Henrik német-szerbcsanádi áll. el. 
isk tanító özv., szül. Gilot Erzsébet részére évi 
640 K-t ; néh. Nagy Lajos rafajnaújfalusi 
nyug. er. ref. el. isk. tanító özv., szül. Sütő 
Rozália részére évi 300 K-t. 

Hatályon kívül helyezte : a Hivatalos Köz-
löny 1905. évi 6. számában közzétett és a klopo-
diai áll. el. iskolánál újonnan szervezett tanítói 
állásra hirdetett pályázat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A szemléltető népoktatás terén nagy 

érdemeket szerez az Uránia tudományos társa-
ság, mely fáradhatat lan és nagyérdemű elnöke : 
Molnár Viktor min. tanácsos elnöklete alatt 
a múlt héten tartotta évi közgyűlését. Az elnök 
megnyitó beszédéből a társulat az eddiginél 
nagyobb mértékben fogja folytatni a szemlél-
tető népoktatás terén eddig kifejtett hasznos 
munkálkodását. „Az Egyesület, mondotta az 
elnök, a gyakorlati életben a müveit és műve-
lődni vágyó ember számára legnagyobb jelentő-
séggel bíró tizenkét tudomány anyagát ága-
zatonként 12 —12 fölolvasásba összefoglalva, 
összesen 144 előadásban megíratja és vetítő-

képekkel fölszereli, kikölcsönzés céljából. A tizen-
két tudományág megválasztásában három fő-
szempont érvényesült. A legelső szempont volt 
a nemzeti irányú művelődés előtérbe helyezése. 
Ennek célját öt tudományág szolgálja. A máso-
dik szempont volt, hogy az általános művelt-
séghez tartozó ismeretekben tájékoztatást nyujt-
sunk és erre három tudományágat szemeltünk ki. 
Végül pedig oda törekedünk, hogy a gyakor-
latilag hasznosítható természettudományi és 
gazdasági irányú ismeréteket terjesszük. A ter-
vezett fölolvasások körülbelül 4 — 5 év alatt 
fognak elkészülni." Molnár Viktor elnöknek 
dr. Erődi Béla indítványára a közgyűlés köszö-
netet szavazott s óhajtandó volna, hogy az 
Urániát a tanítóság és az iskolák általánosan 
fölkarolják. 

— Lapunk mai számából tárgyhalmaz 
miatt a Tanítók Tanácsadója a jövő számra ma-
radván, az érdekelteket egy heti szíves türe-
lemre kérjük. 

— Rövid hírek. A helyesírás tanítása. 
Velősy Lipót fővárosi ig.-tanító Gyakorlatok 
a helyesírás és fogalmazás tanításához címen 
könyvet írt az elemi iskola összes osztályai 
számára. A könyv ára kötve két korona. Ter-
jedelme kilencvenhat lap. — Szünidei rajz-
tanfolyam lesz iparrajziskolai tanítók számára 
az idén Győrött, Kolozsvárt, Aradon és Szege-
den. A tanfolyamok július elején kezdődnek és 
hét hétig tartanak. A részletes program leg-
közelebb megjelenik. — Siketnéma gyermekek föl-
vétele. A siketnémák szegedi intézetébe 7 —10 
éves siketen született és későbben megsiketült 
gyermekek vétetnek föl. A fölvétel iránti kér-
vények mielőbb beküldendők. Bővebb fölvilágo-
sítást az intézet igazgatósága ad. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : 1. Eötvös-
alapra: Beney Antal (Kiskirályhegyes) 6 K ; 
Porúbec Győző (Barskovácsi) 22 K ; Ricingër 
Ignác, Forberg (1903. és 1904. évi tags, díja) 
6 K ; Mayer Eva, Szerb-Neuzina (tags, díja) 
3 K, (adomány) 3 K = 6 K. 2. Lakits Vendel 
síremlékére: Danninger József, Pozsony 3 K. 
Rendeltetési helyére küldtük. 

Tartalom : A fejlődés útján. Jánossy Gyula. — 
Állami segélyezés. Nagy Béla. — Tanítójelöltek szere-
peltetése. Szabó Elemér. — A rendről. Ember János. — 
Az „Egyszeregy". — Budapesti Tanítók Segélyegye-
sülete. — Szünóra : Világi ember. Csáky Elek. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. 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 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 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. Eíryéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KEK., ISKOLA-TÉR 3. 

lvéziratoltat nem actumlc vissza. 

A gyermek-koldusok. 
E tárgyról szóló cikkem épen elké-

szült, amikor Kelemen Gizella a Nép-
tanítók Lapja 10. számában ugyanily 
értelmű közleményével megelőzött. Jól 
esett, bogy ezt a kérdést a mi lapnnk 
fölvetette s igen üdvös dolog volna, ha 
nemcsak cikkezéssel, hanem további 
te t tekkel is igyekeznénk ez ügyben vala-
mit elkövetni s ezer meg ezer embert 
a hazának, a társadalomnak megmen-
teni. 

Bizonyos tekintetben igaza van a 
cikk írójának, hogy a gyermekek koldu-
lását direkt el kellene tiltani. Az össze-
sekre azonban ez nem alkalmazható. 
Azokkal, akik az egyes alkalmakat (a 
karácsonyi, újévi, farsangi, húsvéti szo-
kásokkal járó koldulásokat) fölhasznál-
ják arra, hogy némi pénzmagra tegye-
nek szert, a rendőrség s a társadalom 
könnyen végezhet; azokon azonban,akik 
a nyomortól, éhségtől ösztönözve kény-
telenek koldulni, a koldulás megtiltásá-
val nem segíthetünk. Hány árva gyer-
mek lézeng ide-oda, koldulással tengetve 
é le té t ; hány szegény gyermek jár ház-
ról házra, könyörögve egy kis kenyérért, 
kinek édesanyja vagy testvére a nyo-
mortól, éhségtől vagy éveken á t t a r tó 
betegségtől gyötörtetve valami kis 
vityillóban várja a gyermekei vagy 
testvérei által összekoldult kenyeret s 

hány lelkiismeretlen, tán egészséges, de 
részeges, munkakerülő, züllött szüle 
küldi gyermekét koldulni, sőt még ide-
gen árva gyermeket is fogad erre, 
hogy megélhetését ennek koldulásával 
biztosítsa! 

Ezek is munka, iskola nélkül, állandó 
nyomorban, romlott társaságban, leg-
parányibb nevelés nélkül, mint az erdei 
vadoncok nőnek föl. Gyermekkorukban 
megszokták a munkátlanságot s férfi-
kordkb&n- o t t látjuk őket ődöngeni az 
utcán? ly szemétdombokon vagy vala-
mely utcasarkon álldogálni. Minden 
városban láthatók ezek az alakok, néha 
— sajnos — elég nagy számban is. 

A szorosabb értelemben ve t t gyer-
mek-koldusokból válnak idővel a nap-
lopók, csavargók, betörők s a fegyhá-
zakban levő sok más bűnös. S midőn 
mi reggel munkánkba sietünk, teljes 
közönnyel, nembánomsággal tekintjük 
ezeket a fiatal és öreg csavargókat s 
úgy vesszük, mintha ennek tényleg így 
kellene lenni. A társadalom a maga 
embertelen közönyével, önzésével ön-
maga neveli a bűnösök mindinkább 
szaporodó nagy számát. Sajnos, még 
nem tűztük ki azt az elvet s annak 
jegyében még nem járunk : ha én dol-
gozom s erőmet, tehetségemet a haza javára 
érvényesítem, dolgozzék akkor minden egész-
séges ember ; munkátlan herét, naplopót nem 



•2 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 1 4 . SZÁM. 

tűrünk magunk között! Messze állunk még 
ettől s ehelyett inkább több és több 
fegyházat építünk. 

Keresztényi, hazafiúi, emberi köteles-
ségünk volna, hogy a nyomorban levő 
családok, a lelkiismeretlen, züllött szüle 
kolduló gyermekét a jövő munkás-
nemzedéknek megmentsük. Törvényt 
kellene létesíteni arra nézve, hogy a 
községi hatóságnak jogában álljon a 
koldulásra kényszerített gyermeket a 
szülőtől vagy esetleg gyámjától elvenni 
s a fölállítandó menedékházban elhe-
lyezni. A gyermekek koldulásának be-
tiltásával a további segítséget a társa-
dalom volna köteles megadni. Vessük 
el a közönyt, az embertelen önzést s 
adakozzunk a szegények s a koldus-
gyermekek számára! A társadalomból 
kivetett gyermek-koldusok fölnevelésére, 
elhelyezésére vessen ki az állam adót 
s állítson mennél több menedékházat. 
Szegény ember vagyok, csekély a fize-
tésem, de ha minden hónap elején az 
adóhivatalban az ily gyermekek föl-
nevelésére fizetésemből legalább egy ko-
ronát levonnának, az évi tizenkét ko-
ronát a legnagyobb örömmel áldoznám 
föl erre a nemes célra. Nem hiszem, 
találkoznék-e olyan ember széles ez 
országban, aki bevételének, fizetésének 
ezen csekély megadóztatása ellen állás-
pontot foglalna. Ha minden jobbmódú 
polgár ilyennemű adót fizetne, egy-
néhány év múlva az állam oly tekin-
télyes összeggel rendelkezhetnék, amely-
lyel azután ugyancsak hozzá lehetne 
látni a nemes munkához. A nagyszámú 
menedékház létesítésével oly hazafias 
te t te t követnénk el, amellyel úgy saját 
magunknak, valamint utódainknak is 
tartozunk. 

Fönt jelzett eszmém az önző társa-
dalomnak tán szokatlanul hangzik, az 
ügy azonban nem cikkezéssel, jóakarat-
tal, hanem a társadalom anyagi hozzá-
járulásával, támogatásával oldható csak 
meg. Nemcsak állami érdekünk, hanem 

felebaráti szeretetünk is azt sugallja 
nekünk. 

A magyar tanítóság halhatatlan ér-
demekre tenne szert a szociológia terén, 
ha a koldusgyermekeknek a haza szá-
mára való megmentési ügyét fönt vázolt 
irányban diadalra ju t ta tná s annak ér-
dekében mindent elkövetne. Figyelmébe 
ajánljuk ezt a M. T. 0. Ä-nak; kezdje 
meg a mozgalmat s tegye meg a szük-
séges lépéseket. 

A koldusadó életbeléptetésével egyre-
egyre nem nagy teher esnék s össze-
ségben mégis mily jótéteményt, üdvös 
s nagy dolgot teremthetnénk ! 

H:íny ártatlan gyermeki szív volna 
megmenthető, hány keserű könny volna 
fölszárítható s hazánk hány becsületes, 
derék, munkás polgárt nyerhetne, ha 
minden tehetősebb hazafi ehhez a mun-
kához legalább a fönti csekély áldoza-
tot meghozná! 

(Trencsén.J Dezső Lipót. 

A tanító fegyelmi jogának 
áthágása. 

Sok, sok idő telik még el addig — a Bün-
tetőtörvénykönyv negyedszázados fönnállása 
dacára is — míg tisztába jön az igazságszol-
gáltatás a tanító fegyelmi joga tekintetében, 
de mindinkább és inkább hajlik aííelé, hogy 
a tanítónak megadja a Büntetőtörvénykönyv 
(1878 : V. t.-c.) 313. §-ában körülírt fegyelmi 
jogot. 

Er re mutat a kir. Kúriának 1905. évi febr. 
1-én, 944. B. sz. a. hozott alábbi határozatá-
nak az indokolása, amely szerint az is ok volt 
a tanító elítélésére, mert „nem volt a sértett 
gyermek közvetlen fölebbvalója s hogy sértett 
nem is az iskolában tanúsította a fegyelmet 
sértő viselkedést". Ebből viszont az következik, 
hogyha a tanító közvetlen fölebbvalója lett 
volna a sértett gyermeknek s ha ez az iskolá-
ban tanúsította volna a sértő viselkedést : akkor 
a tanító fegyelmi jogának gyakorlatában kö-
vette volna el a tet tet s így büntetés alá nem 
esett volna. 

Különben az eset a következő : 
Egy népiskolai tanító, aki az első osztályt 

tanította, találkozott az utcán az ugyanazon 
népiskola IV-ik osztályába járó S. János tanuló-
val ; a gyermek, habár a tanítót ismerte, őt az 
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utcán szándékosan s lietykeségből nem köszön-
tötte. Másnap a tanító a saját (első) osztályába 
hívatta S. János tanulót s ott jobbról és bal-
ról, háromszor vagy négyszer fölpofozta és 
ezáltal rajta egy nap alatt gyógyult s orvosi 
látlelettel igazolt testi sértést ejtett, amiért a 
gyermek szülője kérte a tanítónak könnyű testi 
sértés miatt megbüntetését. 

A bíróság elítélte a tanítót könnyű testi 
sértés, vétségeért. 

A tanító védője semmiségi panaszt jelentett 
be s kérte a tanító fölmentését a Btkv 313. §-a 
alapján. A kir. Kúria azonban elutasította a 
semmiségi panaszt (ami másként azt teszi, hogy 
tehát meghagyta a marasztaló ítéletet teljes 
hatályában), mer t : 

„Nyilvánvaló, hogy a vádlott nem volt sér-
tettnek közvetlen fölebbvalója s hogy sértett 
tanuló a fegyelmet sértő viselkedését nem is 
az iskolában tanúsította, következésképp, midőn 
vádlott amiatt megfenyítette, ezt nem fegyelmi 
jogának gyakorlatában követte el." 

„Minthogy ezek szerint a vád alapjául szol-
gáló tett, figyelemmel a Btkv 301. §-ára, egy-
felől büntetendő cselekmény (könnyű testi sértés 
vétsége) tényálladékát megállapítja, másfelől 
pedig a Btkv 313. §-ára (fegyelmi jog gyakor-
lása közben elkövetett könnyű testi sértés vét-
sége nem büntethető) alapított büntethetőséget 
kizáró ok fönn nem forog : a törvényszék a 
Büntetőperrendtartás ( 1 8 9 6 : XXXIII . t . -c.) 
385. § 1. a) és c) pontjában foglalt kérdések-
ben a Btkv megfelelő rendelkezéseit nem alkal-
mazta tévesen : hivatalból figyelembe veendő 
semmiségi ok nem észleltetett." 

Látni való tehát ebből az ítéletből is, hogy 
mennyire óvatosan kell eljárnia a tanítónak a 
fegyelmi jog gyakorlásában és az ezen kérdés 
körül tapasztalt ingadozás mellett nem lehet 
biztos alapul venni a Btkv 313. §-át. 

Mindenesetre óhajtandó volna, hogy alkalmas 
helyen tegyék komoly megfontolás tárgyává a 
tanító fegyelmi jogának szabatos körvonalozását 
s lehetővé tegyék az iskolai rend fönntartását. 

(Budapest.) Ií. Nayy Sándor. 

Az alapítványok róL 
Nemesebb célnak aligha szolgálhatunk, mintha 

segédkezet nyujtunk egy-egy jótékony célra 
szolgáló alapítvány létrehozásához. 

Hála a jótékony társadalomnak, már szépen 
terjednek a jótékonyságot célzó intézmények, 
de tekintve az efnberáradatot, mely az azokban 
való részesülésért eseng, számuk még mindig 
nem elegendő. Van ugyan elég érdemes, ki az 
alapítványok áldásaiban részesül, de túlnyomó 
azok száma, kik reményvesztetten félreállanak 

s kénytelenek vágyaikkal, tehetségeikkel ellen-
kező pályát választani, mert szegények. 

Ha pedig mégis akad közöttük egynehány, 
ki e körülménnyel nem számolva, önerejéből 
előre törekszik, mily küzdelemteljes élet árán 
képes csak célhoz jutni, ha ugyan el nem 
bukik feleúton ! Az éjjelt is nappallá kell vál-
toztatnia, hogy kettős kötelességének, t. i. a 
tanulás lélekfeszítő munkájának s a megélhetés 
gondterhes küzdelmének megfelelhessen. S e 
lázas tevékenységének rendesen mi a vége? Az, 
hogy a testi erők cserbenhagyják, a szellem 
élénksége alászáll s már nem képes a vállaira 
nehezedő terhes munkának eleget tenni. Az ily 
egyén, belátva gyöngeségét, búskomorrá, elé-
gedetlenné lesz s ha már sehogysem bír a 
hozzá fűzött várakozásoknak megfelelni, pályát 
változtat. Az ú j pályán is azonban ritkán boldo-
gul, mert a lélek energiája kiveszett belőle, az 
élet unottá vált előtte s ő csak szaporítja 
korunk szomorú kinövéseit, az öngyilkosjelöltet, 
a különcködőt, avagy teljesen elzüllik. 

Belátja a társadalom is, hogy mily nagy 
veszélyben forog a tanulóifjúság s igyekszik is 
raj ta minden lehető módon segíteni. De külö-
nösen magáévá tette ez ügyet hazánk lelkes 
tanítósága s egyre másra gyűjti az e célt szol-
gáló alapítványokat. 

Ez alapítványok leginkább a Tanítók Háza 
megerősödését célozzák, hogy az még tágabb 
körben felelhessen meg azon lélekemelő szép 
munkájának, melyet már eddig is végez. Lehet-e 
gyönyörűbb, megindítóbb hivatást képzelni, 
mint kaput tárni, otthont adni a tanulóifjúság-
nak, hol minden anyagi gondtól menten, tisztán 
tanulmányainak szánhatja idejét ? Hol azonkívül 
a testét edző, lelkét nemesítő, az ifjúságnak 
oly szükséges szórakozásról is gondoskodva van. 

A Ferenc József Tanítók Háza, a tanítók 
buzgó munkálkodása dacára, jótéteményeiben 
csak korlátolt mértékben részesítheti ifjainkat, 
mert az e célra szolgáló alap még mindig nem 
elegendő. Nekünk tanítóknak tehát kötelessé-
günk e korlátokat lerontani akként, hogy ú j 
alapítványok létrehozásával növeljük azt a tőkét, 
melynek kamatjaiból szegény kartársaink tehet-
séges gyermekei a Tanítók Háza áldásaiban 
részesülnek. Létesítsünk tehát újabb alapít-
ványt ! 

Nem szükséges e célra anyagi áldozatot 
hoznunk, hanem csak erkölcsit, a következő 
módon : 

Mi tanítók legjobban tudjuk, hogy mily nagy 
tért hódított már az egész országban az if jú-
sági egyesület. A szülők önmaguk meggyőződ-
tek ez intézmény üdvös voltáról s nagyban 
segédkezet nyújtanak már nekünk az egyesüle-
tek fejlesztésében. Belátják, hogy a nemes 
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szórakozásra való szoktatás elvonja a serdülő 
gyermeksereget a vasárnapi zajos korcsmázás-
tól, a ledér társalgástól. Gyökerében oltjuk 
a fát, törzse, ágai már nemesek s nemes a 
gyümölcs is, melyet érlel. A mostani nemzedék 
fölnőve, önönmaga is ösztökéli majd gyermekét 
minden szépre, nemesre s jóra. 

Ez ifjúsági egyesületeket tartom hivatva 
arra, hogy szolgáljanak szent célunknak. Az 
ifjak segítsék előre az i f jakat ! 

És e terv igen könnyen életbe léptethető. 
Évenként kétszer-háromszor kötelessége az 
ifjúsági egyesületnek a nyilvánosság elé lépni 
s tanúságot adni arról, hogy mily hasznos, 
üdvös dologra, ténykedésre használta föl idejét. 
Ez előadások műsora fölolvasás, egy két ének-
szám, egy kis színdarab előadása, szavalatok 
s az ifjúsági ének- avagy zenekar által elő-
adott énekek avagy zenemüvek. Szerény kis 
belépti díj mellett meggyőződhetik a község 
bármely lakosa arról, hogy tényleg nemes 
szórakozással töltik el az i f jak és leányok az 
időt az egyesületi összejöveteleken. Az előadá-
sok rendesen az ifjúsági könyvtár gyarapítá-
sára, avagy más jótékony cél előmozdítására 
történnek, mert már zsenge korukban szoktas-
suk a gyermeket az adakozás szép erényére, 
a jótékonyság gyakorlására. 

Egy ily előadás tiszta jövedelmét, avagy 
jövedelmének felét szentelhetnők a Tanítók 
Háza javára, s ha egy ifjúsági egyesület pél-
dáját követve, az ország összes ifjúsági egye-
sületei így cselekednének, egy év leforgása alatt 
együtt volna az a tőke, melyet ez ú j alapít-
vány letevése kívánna. 

Az ifjúsági egyesületektől szép s elismerő 
cselekedet lenne az, ha ilyfajta közreműködés-
sel a velük foglalkozó vezetők, az őket irányító 
tanítók iránti szeretetüknek s hálájuknak ily-
fajta nyilvánulását adnák. S ez maradandóbb 
s áldásthozóbb megemlékezés volna, mint az 
a virágbokréta avagy babérkoszorú, mellyel 
ilyen alkalommal vezetőiket, a velük munkál-
kodó, körülöttük foglalatoskodó tanítókat meg-
örvendeztetni szokták. Ha azt a nagy árt tekint-
jük, melyet télen az élővirágért kell adni, 
hozzá számítva azt a hosszú, széles, nehéz 
selyemszalagot, mellyel át van kötve s végül 
még ha azt is figyelembe vesszük, hogy ez a 
tél folyamán kétszer-háromszor, vagyis minden 
előadáson a kiadási rovatban szerepel, úgy 
szinte már ebből is összehozhatnék azt a 
30—40 koronát, mely egy-egy ifjúsági egye-
sületre jutna, ha az országban levő összes ifjú-
sági egyesületek akcióba lépnének. 

Egy bizottságot kellene szerveznünk, mely 
ez eszmét magáévá téve, a beérkezendő pénz 
összegyűjtésével s megőrzésével foglalkoznék 

mindaddig, míg a szükséges 3—4000 korona 
együtt volna, hogy azután ugyanaz a bizottság 
átszármaztatná az összeget az Eötvös-alapnak.* 

S miután az ország összes ifjúsági egye-
sületeinek tevékenységéről van szó, ezek külön-
külön alapítványt nem tehetnének, ezt egy 
együttesen előre meghatározott név alatt kellene 
gyümölcsöztetni. Szerény nézetem s javaslatom 
tehát oda terjed, hogy tegyük le ezt az ala-
pítványt annak nevére, akinek a mindkét nem-
beli ifjúsági egyesületek jelenlegi színvonalukat 
köszönik. Tegyük le ezen alapítványt Halász 
Ferenc miniszteri tanácsos úr nevében. 

Adná az ég, hogy szavam ne volna pusztába 
kiáltó szó, hogy eszmém visszhangra találna 
az ország tanítóságának szívében s hogy minél 
hamarább s minél számosabban követnék a 
kispesti leányifjúsági egyesület példáját, kik 
fáradhatatlan vezetőjükkel egyetemben lelke-
sednek indítványomért s már a közel jövőben 
készek egy előadást e nemes cél érdekében 
rendezni. 

Adná az Isten, hogy egy sikeren buzdulva, 
tömegesen csatlakoznának a kispesti leányifjú-
sági egyesület ezirányú tevékenységéhez az 
ország többi, mindkét nembeli if júsági egye-
sületei s bár teljesednének a költő eme szavai, 
hogy: „az emberi szívnek boldogítóbb érzete 
nincs, mint boldogságot látni, melynek alkotói 
mi vagyunk". 

(Kispest.) Vörösváryné. 

Az írás tanítása az I. osztályban. 
E lapok egyik közelebbi számában Gságóly 

kartársunk a fönti címen értekezett. De mint-
hogy ő nem merítette ki a kérdést és tekintve, 
hogy az I-ső osztályosok írása alapvető mun-
kálkodásunknak igen fontos része, én is hozzá-
szólok e kérdéshez. 

Ám mielőtt hozzáfognék értekezésemhez, 
fölhívom t. kartársaimat, érdeklődjenek e szak-
kérdés iránt, mert az az irány, hogy tanügy-
politikai kérdések iránt igen nagy az érdek-
lődés, egyúttal nem zárja ki ezek érdekes és 
hasznos voltát,** másfelől mondhatom : még 
mindig van e kérdésben megvitatni, fejleszteni 
való és szükséges az irány megjelölése okáért 
az elvi megállapodás. 

Most tárgyamra térek és szíves olvasóim 
előtt a következő pontokban foglalt kérdésekre 

* Nem szükséges ehhez „bizottság" alakítása: az 
ifjúsági egyesületek vezetői küldjék be az összegeket 
az Eötvös-alap pénztárába, megjelölve a célt. Szerk. 

** Épen nem, sőt azt szeretnők, ha inkább tanítói 
tapasztalaton alapuló, gyakorlati szakcikkeket kapnánk, 
mint általános kérdésekkel foglalkozókat. Szerk. 
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adom meg a választ, illetve jelölöm meg állás-
pontomat : 

1. Tanítsunk-e tiniával írni az I-ső osztályban ? 
2. Ha igen, mikor vegye kezdetét a tintával 
való íratás? 3. Mi legyen az anyaga? 4. Tekint-
hető-e az írás az I-ső osztályban külön tárgy-
nak, t. i. szépírásnak és osztályozható-e külön ? 
avagy az olvasási tanjegy mellett még egy 
írási tanjegyet is adunk, mely nem a szép-
írást fejezi ki, de a gyermek írva-olvasási 
jártasságát, előmenetelét ? 5. Már a tintával 
való íratáskor vezényszóra írasson-e a tanító, 
avagy ütenyírási móddal ? 6. Minők legyenek a 
padok ? 

íme, ezek azok a kérdések, melyekre egyéni 
véleményemet elmondhatom azon tapasztalatok 
után, melyet Kolozsvárt, Bánffyhunyadon és 
Temesvárt szereztem 16 évi I-ső osztályos 
tanítóskodásom után. Korántsem fiatalítom ma-
gam a 16 évvel, de a többit azért nem emlí-
tem, mert más osztályokban szereztem azok 
folyamán tapasztalatokat. 

1. Tehát tanítsunk-e tintával írni az I-ső osz-
tályban ? Mikor fiatal ember voltam, az ilyen 
kérdésre hirtelen rávágtam az „igen" vagy 
„wem"-et és azután mondottam a miértjét, 
illetőleg bizonyítgattam. Most tárházamba nyú-
lok és a különféle érvek és tapasztalati tények 
elsorolása után önként olvasóim elébe fog hul-
lani véleményem, mint az érett dió. 

A temesvári iskolák egyik tantestülete ezelőtt 
5 évvel kimondotta, hogy az I-ső osztályban 
nem tanít többé tintával írni, mert ennek nincs 
sikere. Határozatát máig is betartja. 

Az indokolását nem ismerem, mert nem 
abban a városrészben tanítok, de úgy hi-
szem részben ebből állhatott : 

a) A gyermekek összemázolják az irkájukat, 
kezeiket, ruhájukat a tintával. A mázolt irká-
ban pedig az írás csúnya, ez a csúnyaság pedig 
a nézőközönségnek és szülőknek is visszatetsző 
és a tanítót ítélik meg ebből balul. 

b) A gyermek esztétikai érzését ez a követ-
kezmény, mely elkerülhetetlen, inkább rontja, 
semhogy fejlesztené. 

c) A tanhatóságok is inkább szépet várnak, 
semhogy beérnék azzal a gondolattal, hogy 
bizony az első fokon ez így megy, mert hiszen 
a kis gyermek még az evéssel is nagyon elkeni 
magát. 

d) Óriási vesződségtől lehet ezzel szabadulni 
és kell is, hiszen az is elég föladat a kis gyer-
meknek, hogy megtanulja a kis- és nagybetűket 
írni is, és azt is, hogy egy vonalban hogy 
írandók ezek vegyesen. Másfelől pedig a Il-ik 
osztályban ezt a tintával való íratást szépen 
be lehet vezetni. 

e) Gátló körülmény ebben a népes osztály 

és nagy föladat ezen a fokon palatáblára íratni, 
azután írónnal irkába, azután tintával, tollal 
szintén irkába. Es mindeniknek szépnek, jónak 
kell lenni. 

Ügy hiszem, körülbelül ez lehetett az indo-
kolás. 

Már most az a kérdés, hogy mi áll ezzel 
szemben ? 

Először is egy tanítótársunk azon véleménye, 
hogy ő már az első napon tollal és tintával 
kezdette a tanítást. A sikerről nem nyilatkozott 
és mástól sem hallottam erről semmit. 

Egy másik tanítótestület az én indítvá-
nyomra elvetette a palatáblát, egyenesen írón-
nal írat, irkába. Én diktandóban íratok, vagyis 
egyenlő nagyközű vonalozott füzetet használok. 
Azután mikor bevégeztük a kisbetűk tanítását, 
kezdünk tintával íratni. És mit tapasztalunk a 
sikert illetőleg? 

Ott, hol csak írónnal dolgoznak, az ered-
mény vegyes, de az irkák tisztasága előnyös-
nek látszik a módszerre. 

Ott, hol tintával íratnak, nézetem szerint 
bár sok a jűszok, a packa, a siker a haladás-
ban és a gyermek örömében látszik meg. 
Ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a kis gyermek-
nek valami csodálatos öröme van abban, hogy 
ő fekete betűket ír, hogy ő márt a tintába, 
már többé nem kell nyálazni az írónt, ő már 
arra van jogosítva, amit tanítója végez és írását 
jobban látja. Ebben az írásban már azt is látja, 
hogy az övé szebb, mint a társáé, avagy tisz-
tább, és ő ebben határozott haladást érez. 

Munka közben föl-fölkiált : „Ja j ! Packát 
ejtettem!" Nem egyszer látja, hogy egész igye-
kezete, összes munkája egy nagy csalódással 
végződik, t. i. akkor, midőn véletlenül végig-
húzza a friss soron az ujját, avagy a könyökét, 
és ezzel megsemmisült minden. Milyen jól esik 
könnyei közt ilyenkor hallani a tanító bíztató 
szavát: „Ne félj, ne búsulj, majd mást írsz, 
arra ügyelsz és azután jó lesz." "És ez sarkalja 
is. 0 itt már célt lát, igyekezetet, törekvést 
fejt ki. Versenyre kél társaival és a tanító 
bíráló szavai után ítéletet alkot önmagáról, 
erejéről és társairól. 

Es ebből a munkából azután viszen alapot a 
II- ik osztályba. 

Az az írónnal való írás olyan egyhangú 
neki, megy magától, nem kell vigyázni és 
rontja a szemét. 

És ez a tintával való íratás csakugyan 
egyéniségeket mutat föl. Látjuk, hogy míg 
akárhány gyönge tehetségű tanuló szépen, tisz-
tán ír, addig sok-sok jó tanuló, eszes gyermek 
mázol, küzd a formával, siet és piszkos mun-
káját még ő sem szereti. 

De jobbra' nem képes. Minek az előjele ez ? 
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Annak, hogy a tehetség kevésbé törődik a for-
mával és nincs is erre születve. Elválik már 
itt az ember az embertől s míg az egyik szép 
író, festő, rajzoló lesz, addig a másik tán alig 
olvasható írással ír egy híres művet. Ám az 
igaz, hogy a tintával írott, packás írásokból 
azt következteti a laikus és a nem tanítóbarát 
felügyelő is, hogy hanyagság és kötelesség-
mulasztás itt az ok, melyet meg kell torolni, 
ezért áll elő az a körülmény, hogy mit tegyen 
a tanító : írasson-e tintával, avagy nem ? 

Felelet: írasson, de az iskolaszék előtt csak 
az írónnal valót mutassa elő, esetleg a vizsgá-
lati írásokat, hogy baja ne legyen. Hogy a 
gyermek mázol, piszkol, az egészen természetes 
is, hiszen ha nem úgy tenne, akkor már a 
Il-ik osztályra nem is volna utalva, és termé-
szetes az is, hogy aki megnézi ezeket, az szé-
peket, tisztákat vár. 

Igen, mert az emberiség egy villanó gondo-
lattal átrepül azon a hosszú, rögös úton, me-
lyen haladt a művelődés és már sem nem látja 
a verejtéket azokon, kik hordották itt a köveket 
hozzá, sem nem emlékszik arra az izzó törek-
vésre, sem a esalódásra, mely érte ez úton a 
munkást. 

De ennek a bölcseletébe nem merülök bele. 
2. Mikor vegye kezdetét a tintával való 

íratás ? 
Az én egyéni nézetem szerint akkor, midőn 

már a kisbetűket befejezte. Mi — itt városon — 
már márciusban megkezdhetjük a tintával való 
íratást. Ahol kapcsolt osztályok vannak, illetve 
osztatlan az iskola, ott talán későbbre esik 
a kisbetűk bevégzése és így későbbre kell esnie 
a tintával való íratásnak. Sőt itt talán el is 
engedhető. 

Miért kezdjük akkor? Azért, mert akkor már 
a betűalakítás nehézségein túl vannak, tehát 
csak egy ú j dolog van előttük : a tollfogás és 
azzal való írás nagy, de örömteljes föladata. 

Mindennap látjuk, hogy ehhez kellene jó toll, 
jó irka, jó itatós és a padban megfelelő hely, 
hogy kényelmesen és az egészségi szabályok-
nak megfelelően végezhesse dolgát. 

Ám ezen kérdésekben csak törekednünk 
lehet egy ideális cél felé, de bevárni nem lehet 
az intézkedéseket, mert akkor talán nem fogunk 
íratni. Am én egészségileg azt tartom, hogy a 
tintaírás, jó nagyközű irkában, nem rontja úgy 
a szemet, mint a plajbászos írás. 

3. Mi legyen az írás anyaga? 
Nézetem szerint először elismételtetjük a 

tanult kisbetűket a könnyebben írhatóság sor-
rendjében és minden betűnek egy kis gyakor-
latot is íratunk (egy-két szót, melyben az 
illető betű fordul elő többször is és kapcsolva 
is más betűvel). 

Ez igényel egy pár hetet, mely alatt az 
olvasással sem megyünk tovább. Azután átme-
gyünk a nagybetűkre és itt ezeket csak tin-
tával íratjuk, többé nem térünk vissza a plaj-
bászhoz. Megjegyzem : ugyanazt a kisbetűt is 
íratom, melynek a nagybetűjét tanítom. P. o. 
v, V. Ebből úgy az olvasás, mint az írásra 
nézve óriási haszon származik. Ugyanis a kicsi 
betű emlékeztetője a nagynak. 

Az írásnál látja, hogy mely irányban halad 
tovább a nagy, mint a kiesi stb. A nagybetű-
ből először íratok egy-két sort. Ezt követi a 
nagybetű gyakorlata. Természetes, a nagybetű 
írási gyakorlata nem nagybetűkből áll, de sza-
vakból, melyekben az első betű az akkor taní-
tott nagybetű. Erről sokat lehetne írni, de az 
esetben talán, ha esetleg zárszóval kell élnem. 

4. Most jön az a kérdés: külön tárgy-e az 
írás az első osztályban és legyen-e külön tan-
jeSye? • it XT ' 

Ez valóban aktuális kérdés és sürgős. Nálunk, 
városon úgy kívánják, hogy ,szépírás" címen 
külön jegyet adjunk. Nézetem szerint ez nem 
helyes. A helyes az, hogy így osztályozzuk: 
olvasás-írás : 1 — 1. Avagy: 1—2. stb. és szép-
írás : 0. 

Miért ? Én azért kívánnám úgy az osztályo-
zást, mert az első osztályban a gyermek írását 
nem a szépség szerint szabad vizsgálnunk, de 
abból a szempontból, hogy le tudja-e írni a 
betűalakokat, össze tudja-e írni más betűkkel 
is, vagyis tud-e írni szavakat is? Végre tud-e 
emlékezetből írni betűket és szavakat, avagy 
csak másolni képes? Azaz előírás után írni? 
Itt szintén figyelembe veszem : tud-e úgy má-
solni, p. o. a könyvből is, tehát olyat, amit 
nem látott írni? 

Ha a gyermek képes ezekre, akkor írni is 
tud, nemcsak olvasni, de ezen esetben is tan-
jegye az olvasási jegy mellé írandó így : ol-
vasás-írás: 3 — 3. Avagy 1 — 1. stb. 

És én itt a szépírásnak tanjegyet egyáltalán 
nem adnék, hiszen itt nincs szépírási óra, itt 
nem is lehet, ezen a fokon szépet várni nem 
lehet, még tisztát sem, egy-két gyermeket 
kivéve. De nem lehet azért, mert az összes 
íratási gyakorlatozás mind abból a célból tör-
ténik, hogy vésődjék be a betű alakja és vé-
sődjék be az a mód is, mikép kell leírni egy 
ismert betűt. 

Régen sokan tudtak olvasni, de írni nem. 
Ez egy külön tudás, de a mai fölfogás sze-
rint: együvé tartozó. 

Ha mindent ki akarnánk meríteni, úgy meg 
kellene említenünk azt is : vájjon rajzoltassuk-e 
a nyomtatott betűket is a gyermekekkel? 

Mikor én a kolozsvári képzőben jártam, ott 
a gyakorló-iskolában a tanító rajzoltatta. Én 
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soha nagyobb gyermekörömet, kedvesebb fog-
lalkozást nem láttam az iskolában ennél. Es 
annyira híve és követője is vagyok, mikép ki-
mondanám az első osztályban a rajzolás köte-
lezettségét is, anyaga közt pedig föltétlenül 
ott kellene lennie a nyomtatott betűknek. 

Ha leírom azt is, hogy miért, akkor egy 
könyv lesz cikkemből. Azért, ha zárszóra leszek 
híva és erre is felelnem, esetleg védekeznem 
kell, akkor ott elmondom érveimet és tapasz-
talataimat. 

Mondja ki tehát elvileg a tanítói kar, hogy 
az I-ső osztályban nincs szépírás és úgy szép-
írási tanjegy sem lehet. 

5. Az.utolsó kérdésre térek, t. i. arra, hogy 
már a tintával való íratásnál : vezényszóra való 
írás, avagy ütenyírás alkalmaztassák-e ? 

Mi az a vezényszó és mi az az ütenyírás ? 
Vezényszóra íratom p. o. az „i" betűt. Azt 

mondom : alsó vonalra rá, most : jobbra, félre, 
föl a felső vonalig, most: raj ta le, az alsó 
vonalon kereken jobbra föl és vég. i. Most 
pont, felül jelölés. Ez a kalapja. 

Mi a vezényszó? Ez : i kettő, le kettő, vég 
kettő. Szóval: egy-kettő, egy-kettő stb. 

Kik írhatják ezt ? Felelet : szépírási órákon 
a 4-ik osztályosok. Az első osztályban nemcsak 
a tapasztalat, de a józan okosság is tiltakozik 
az ellen, hogy ütenyírást lehessen tanítani. 
Talán 4 — 5 gyermeknek lehetne, de 50-—60-
nak : soha. 

Tanítótársaimmal beszélgetek, midőn e soro-
kat írom, tehát föl vagyok mentve az alól, 
hogy a lehetetlenségét magyarázzam. 

Mi legyen hát ? Vezényszó ? Itt, midőn 
már ismerik a gyermekek a betűket, még 
vezényszó sem kell, csak néha, midőn magyará-
zatra van szükség. Elég ezen a fokon már 
az előírás és a tanulók részéről a figyelem-
mel való kísérése, amihez járul az a magya-
rázat, melyet akkor ad a tanító az egyesnek, 
midőn vizsgálja az írását, a dolgozatát. Ez 
azután elmaradhatatlan. 

6. Még a padokról egy szót ! 
Én azt hiszem, eljött az ideje kettőnek. Az 

egyik az, hogy a pad ülője fölemelhető és le-
szállítható legyen; a másik az, hogy minden 
gyermek külön üljön úgy, hogy közöttük eljár-
hasson a tanító. Éz nem ideálizmus, ez szük-
ségesség. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

(íyőzzöii a jobb! 
Régóta hangoztatom, hogy az egyszeregy 

szégyenfoltja a számtanításnak. Örömmel látom 
most, hogy a tanítóság is kezd már megbot-
ránkozni rajta. 

Csak az a kérdés, hogy mivel pótoljuk ? 
Vagyis, mit szorított eddig háttérbe az egyszer-
egy? Az értelmes szorzást. Ez az értelem 
munkája, az egyszeregy pedig az emléé. Tehát 
száműzzük az emlét? Szó sincs róla, sőt min-
den tudás és készség emlézést is igényel, — de 
van ész nélküli és értelmes emlézés. 

Hogy rövid legyek, röviden adom elő szor-
zásmódomat, melyet nem is tartok eredetinek, 
— de jónak igen. 

Valamint az eggyel való összeadás közös 
határt képez a számlálás és összeadás közt, 
úgy a 2-vel való szorzás az összeadás és szor-
zás összekötő láncszeme. 

Azért a kétszerezés-felezés helyet foglal úgy 
a számlálás (I. o.), mint az összeadás (II. o.) 
fokozatán. 

A 3-ik fokozat tehát már a 3-mal való 
szorzással kezdődik. 

Mindenütt szilárd alapról indulok ki s azér t 
nem alkalmazom a folytonos összeadást — mely 
nagyon is görbe út Rómába. 

Vezérkönyvem szerint (88. o.) „Eleinte az 
összeadásra kell támaszkodnunk, később oly 
szorzásmódot keresünk, mely a száraz egyszer-
egy mellőzésére vagy legalább megokolására 
vezethet". 

3-szorosnál az összeadásra támaszkodunk, 
amennyiben a kétszereshez adjuk a szorzandót : 

3-szor 4 az 2-szer 4-)-4 az 8-)-4 az 12, 
3-szor 5 az 2-szer 5—̂—5 az 10-j-5 az 15, 
3-szor 6 az 2-szer 6- |-6 az 12—f—6 az 18, 
3-szor 7 az 2-szer 7 + 7 az 1 4 + 7 az 21. 

Természetes, hogy amit így az egyesekkel 
végeztünk, azt a többi egységekkel is begya-
koroljuk, tehát 3-szor 40, vagyis 3-szor 4 tízes, 
úgy 3-szor 6 nikkel, vagy 3-szor 7 centi. 

3 után következik 10 mint szorzó. (104. o.) 
1. Tízzel szorozni annyi, mint tízszer össze-

adni; a szorzandó bármily egység (0'01, O'l , 
1, 10, 100), mindig tízegy (X) lesz az ered-
mény. 

Ha a szorzatot beváltjuk, nagyobb fokú 
egység vagy szám lesz az adott számból, mely-
nek helye balra van ezen szorzandótól, így lesz 
pl. 10-szer 0'03-ból 0'3, 10-szer 0'3-ból 3, 
10-szer 3-ból 30, 10-szer 30-ból 300. 

Ezekből látható, hogy tíz mint szorzó balra 
viszi a számot, anélkül, hogy az egyébként 
változnék. 

2. Osztásnál tudjuk, hogy előbb váltani kell 
az osztóval (mely most tíz), pl. 100 (1 százas)t 
addig nem oszthatunk, míg kellőleg föl nem 
váltottuk, tehát tíz tízes osztandó tízzel, az 
osztály 1 tízes ; úgy 10 tizedosztálya 1, s így 
tovább, tehát tízzel osztva, az osztandó szám 
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helyértéke csökken, tehát jobbra megy, anélkül, 
hogy az egyébként változnék. 

Ennélfogva 10 mint osztó jobbra viszi a 
számot. Így 600-nak tizedosztálya 60, 60-é 6, 
6-é 0-6, 0-6-é 0-06. 

Most jön a nehezebb szorzás, a) 9-cel. (114. o.) 
Nézzétek i t t a számgépen (fölhúzok 3 sort), 

hogy megtudjam, hány kng van e 3 soron, 
9-et 3 szór kellene összeadnom; de gondoljunk 
minden sorra még 1 kngot (a váltón elő-
húzok 3 kngot), 3-szor 10 az 30 ; hánnyal 
több a 3-szor 10 mint a 3-szor 9? Úgy-e, 
ezen 3-mal ; hogy tehát a 3-szor 10-ből legyen 
3-szor 9, »el kell venni ezen 3 - a t : 3-szor 9 az 
3-szor 10-ből 3. így haladunk egész 7-szer 
9-ig, mely = 7-szer 10-ből 7. 

Ha én neked 9 fillért akarok adni, azt két 
módon tehetem ; vagy leolvasok 9 fillért (a 
váltón), vagy adok 1 nikkelt (helytéren) és te 
visszaadsz 1 fillért. Melyik könnyebb mód ? 
Az utóbbi, mert csak 1-et kell olvasni, nem 
pedig 9-et. 

A méterrúdon úgy találom meg gyorsan a 9 
decimétert, ha 1 decimétert eltakarok. 

Az órán X-ből I (IX) jelöli a 9-et, mert 
ez egyszerűbb eljárás, mint 9 vonást vagy 
5 és 4 vonást húzni. 

így már lia 9-cel akarok szorozni 1-et , 
10-szer adom azt, lesz 1 tizes, melyből azon-
nal levonom az 1-et (számgépen) ; 

9-szer 2 az 10-szer 2-ből 2, 
9 szer 3 az 10-szer 3-ból 3, 
9-szer 9 az 10-szer 9-ből 9 s így tovább. 

A többire nézve előrebocsátom, hogy nálam 
az I-ső osztálytól kezdve folyton gyakorolja a 
gyermek, hogy 2-szer 2-szer 1 az = 4-szer 1 ; 
a tízes fele nem más, mint 5-ször 1; 2-szer 
3-szor 1 = 3-szor 2-szer 1 = 6-szor 1. 

Így aztán önként következik, hogy b) 4 
helyett 2-vel 2-szer, 3 helyett három ízben 
szorzunk-osztunk ; mit a balkézi mutatóujj 
három ízén tar tunk számon (mint poéták a 
verslábakat). 

c) Ötszörös a tízes fele, pl. 5-ször 7 az 70 
fele, 35 ; ötödosztály a kétszeresnek tizede, így 
4 5 : 5 = 90 tizede 9. 

d) 6-szor 6 az 2-szer 6 háromszor adva, 
6-szor 7 az 3-szor 7 kétszer adva, mert így 
könnyebb, mint megfordítva. 

e) 7-tel ugyan nehéz szorozni, de mivel csak 
önmagát szorozza : 7-szer 7 az 6-szor 7 - j - 7, 
6-szor 7 az 42 —j— 7 az 49 ; a gyermek hamar 
és jól megjegyzi az eredményt, többnyire, hogy 
elkerülje a hosszas levezetést. 

Ezekből áll a mondatolásra alkalmas szorzó-
tábla : 

9 5 4 8 6 1 
9r t| 90-S 50-5 40-4 80-8 60-6 \ 70-7 

5r 503 1 402 1 803 ! 60a 70a 
ár 2r2r 

8r 2r2r2r . . . 
fir 1 3r2r 1 2r3r 

7r 6r7-h7 

Ezentúl már „segíts magadon", t. i. ha bun-
kóján nem éred át a botot, fordíts ra j ta . 

Az előzmények alapján ez is könnyű : 7-szer 
5 az 70 fele, 8-szor 4 az 2-szer 2-szer 8, 
7-szer 8 az 2-szer 2-szer 2-szer 7, 7-szer 6 
az 3-szor 7 kétszer adva. 

Ez el tar that jó félévig s tovább gyakorlandó 
az osztás alkalmával, melyről, lia kell, máskor 
szólok. 

Látható, hogy az eljárás következetes, érte-
lem-fejlesztő. A szorzók így fejlődnek: 7 a 
7-ből, 6 a 3-ból és 2-ből, 3, 4 és 8 a 2-ből, 
5 és 9 a 10-ből, 2 az összeadásból. 

Szívesen fogadom a jobbat. Tudom, hogy 
könnyebb bírálni, mint javítani ; de azért mégis 
helytelennek tartom elméleti csomót kötni a 
kákára. 

(Zsámbolc.J J>r. Ében Mihály. 

= Az Uránia Bulgáriában. Sismanov dr. 
bolgár közoktatásügyi miniszter levelet intézett 
Molnár Viktor min. tanácsoshoz, az Uránia-
egyesület elnökéhez és fölkérte, hogy közölje 
vele az Uránia által életbeléptetett szemléltető 
népoktatás tervezetét, minthogy a bulgáriai 
népoktatási intézetekben a vetített képekkel való 
tanítást ama tanrendszer szerint akarják be-
vezetni, amelyet az Uránia tizenkét tudomány-
ágra vonatkozólag elkészíttetett és részben 
életbe is léptetett. Molnár Viktor elnök a 
legnagyobb készséggel bocsátotta rendelkezésre 
nemcsak a különböző tudományokból elkészí-
tett fölolvasásokat, hanem az ezekhez tartozó 
üvegképeket is, melyeket a bolgár miniszter 
örömmel fogadott és nyomban intézkedett, 
hogy a kapott fölolvasásokat bolgár nyelvre 
fordítsák. Ezek között főképen Magyarország 
tájképeinek, Budapestnek és a nagyobb vidéki 
városoknak képei keltettek nagy figyelmet, 
mint Magyarország földrajzának szemléltető 
eszközei, melyeket a jövő évben már a£ összes 
bolgár középiskolákban be fognak mutatni. 
Sismanov dr. cserében fölvételeket készíttetett 
Bulgária festői vidékeiről és azokat az Uránia 
színháznak Bulgáriáról előadandó darabja szá-
mára fölajánlotta. 

sCX^Oe 



Székelyföldön. 
Olvasom a Néptanítók Lapjában a székely-

földi üdülőhelyek multévi látogatottságáról 
szóló beszámolót s ennek nyomán fölájulnak 
emlékemben a mult nyári napok eseményei, 
amelyek az én első erdélyi utazásomhoz fűződ-
nek. Az elmúlt év tavaszán jelent meg a tan-
ügyi lapokban a fölhívás, mely az erdélyi 
üdülőhelyekre hívja föl a pihenést kereső 
tanítóság figyelmét. Kapóra jött ez nekünk, 
mert azt kutattuk épen feleségemmel, hogy 
hova is kellene mennünk a nyáron s hogy hol 
is találhatnánk üdülést és jó pihenést, hogy az 
igazán javulásunkra szolgáljon, de egyben 
erszényünknek is megfeleljen. Próbáltuk mi 
már erre is, arra is, de bizony a pihenés nap-
jait drágán kellett mindenütt megfizetnünk. 
Habár, hál1 Istennek, akad is már közülünk, 
aki 10 hónapi fáradság után megtakarított 
pár forintjával kellemesebb pihenést és szóra-
kozást is kereshet magának, attól azonban 
még nagyon távol vagyunk, az bizonyosan 
utópia, hogy egy tanítócsalád egy nyári üdü-
lésre százakat költhessen. A mi fürdőink pedig 
bizony mind egyformán drágák, de vannak 
aztán — drágábbak is. Mit keressen ezekben 
a szegény tanító, akire pedig sokszor ráférne 
egy kis nyári üdülés, egy kis jó hegyi levegő, 
hol elernyedt tüdejét a további küzdelemre 
megerősítheti, kedélyét fölfrissítheti. Nekünk, 
alföldi tanítóknak, van erre különösen szüksé-
günk, akiknek a természet szűken méri kin-
cseit, s akik ha ősztől tavaszig megraktuk 
tüdőnket az iskola porával, nyáron beülhetünk 
pihenni a szobába, mert reggel 8-tól este 7-ig 
a szabadban való tartózkodás nem sok kelle-
mességgel szolgál. 

Tehát az erdélyi üdülőhelyek ajánlata bíz-
tató volt, s mi csakhamar ki is kerestünk egy 
megfelelőnek látszó helyet, amellett maradtunk, 
megtettük a nagy útat és nem is bántuk meg, 
hogy Erdővidéket kerestük föl. Mi Erdélyben 
sohasem voltunk s így a vidék szépségei kár-
pótoltak a hosszá út fáradalmaiért. Mint alföldi 
ember, talán sohasem tudnám megszokni a 
hegyes vidéken való állandó tartózkodást, de 
az Alföld forró nyarát mily örömest cserélem 
föl a hegyes vidék kellemesebb, enyhébb ég-
aljával, melynek egyéb szépségei is gyönyör-
ködtetnek, a fásult kedélyt is fölüdítik. Külö-

nösen két dolog hiányzik nálunk az Alföldön, 
mely hiány is különösen nyáron válik érezhe-
tővé azokra nézve, kik házakba vannak szo-
rítva, t. i. a jó levegő és a jó víz hiánya, a 
jó egészség fönnmaradásának eme két főkelléke. 
Ezt keressük mi, amidőn nyáron itthagyjuk a 
mégis csak kényelmesebb otthont, s ezt fizet-
jük meg — bár ingyen kapható — amidőn 
máshova megyünk a kedélyünket és egészsé-
günket orvosolni. Hanem abban a két kellékben 
aztán dúskálkat az, aki az Erdővidéket meg-
látogatja, hol is valamely kis faluban — immár 
tapasztalatból mondhatom — nem sokkal élhet 
drágábban, mint odahaza. Aztán a jó egészsé-
get itt igazán ingyen osztogatják ; nem volt 
abban a faluban — ahol voltam — ember-
emlékezet óta soha járványos betegség, a kole-
rát is csak nevéről ismerik, elkerülte az e 
vidéket akkor is, amikor az Alföldön valóság-
gal dühöngött. 

Persze ne világfürdőt keressen az, aki ide 
jön, hanem egy csöndes kis falut, eredeti ma-
gyar néppel, ahol igazán pihenésnek szentel-
hetők a napok. Szórakozás dolgában akkor 
teheti magának valaki kellemesebbé a nyara-
lást, ha a szórakozást részben — hogy úgy 
mondjam — magával hozza, t. i. ha egy-két 
család megbeszélés alapján egy közös helyet 
választ ki magának a tartózkodásra. Egyéb-
iránt a tanító mindenütt talál magának egy 
magához hasonló társat, egy jó kartársat, aki 
az igazi otthonosság megteremtésében szíves 
segítséget nyújt, az órák unalmát segít elűzni, 
elkalauzol stb. E tekintetben is kellemesen 
emlékezem vissza erdélyi tartózkodásunkra. 

Mennyi rengeteg impresszió raktározódott el 
lelkemben, mind megannyi emlék ! Az út és 
vidék változatos alakulásai, történelmi emlékek, 
idegen népek szokásaikkal, sajátosságaikkal, 
a természeti szépségek, melyek közül egy is 
elég, hogy gondolatokat ébresszen, lelkünket 
az egyforma, mindennapi gondolkozás köréből 
kiragadja. A látottaknak az ismert viszonyok-
kal való egybevetése, elmélkedés, az appercep-
ció, mind mily alkalmasak a látókör szélesbí-
tésére : mily könnyű módja az ismeretszerzésnek 
a közvetlen tapasztalat, mely különösen a 
tanítóra nézve fontos. Igazán kívánatos volna, 
hogy minden tanító a személyes tapasztalat 
közvetlenségével ismerhetné meg hazánk jelleg-
zetesebb vidékeit, hogy az iskolában szerzett 
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tanultságát ezáltal meggyökeresítvén, tapaszta-
latainak tárházából meríthetne az oktatás al-
kalmával. 

Még egy szempontot kell tekintetbe venni, 
ha a Székelyföldről van szó. Voltam mái-
hazánk más részében, igen szép vidéken, 
hol a természet szintén igazi szépségeit tár ja 
a szemlélő elé, és mégis hiányzott nekem a 
környezetből valami, amit az ottlakó jó német 
nép nem adhatott meg, hiányzott, hogy úgy 
mondjam, a magyar levegő, a magyar ssó, a 
magyar dal, amit mi Alföldiek nem nélkülöz-
hetünk. Fontos ez nekünk, különösen, ha hosz-
szabb időt töltünk valamely helyen. Azért 
említem pedig ezt, mert mindezt megtaláltam 
a Székelyföldön, ahol egyben egy eredeti, szor-
galmas, jó magyar nép tanulmányozására is 
alkalom nyílt előttem, sőt igazi érdekességei 
is voltak számomra, ki őket eddig csak hírből 
ismertem. 

Nem a reklámot akarják ezen soraim szol-
gálni — bár nem írhatná senki rovásomra, 
ha azért fogtam volna a tollat kezembe — 
hanem, hogy ösztönzésére szolgáljak azoknak, 
akik, mint magam is. sokáig haboznak, válo-
gatnak, keresgélnek, míg egy maguknak, illetve 
pénztárcájuknak megfelelő nyaraló, üdülőhelyet 
kiválasztanak. Szólván erről, kívánatos volna, 
hogy a kormány segítségére volna az egészsé-
gét kereső tanítónak, s úgy neki, mint családja 
tagjainak féljegyet adna ily utazásra. Segítene 
ezzel a tanítón, aki talán másként nem is 
indulhat hosszabb útra, de támogatná egyben 
az üdülőhelyek vidékén élő népet is. Van ennek 
a kérdésnek szociális oldala is! 

Kartársak! Aki nyári üdülőhelyet keres, 
menjen a Székelyföldre ! 

(Törökbecse.) Lind Gyula. 

I roda ion ; . 
Nasztavno gradivo íz magyarszkog jezika za 

I. i II. razred szrp. narodvik osznovnih skola po 
nacsinu „neposzrednoszti" po magyarszkom izradio i za 
nase skole udeszio lirszta Maletas/.i ucsitely. Cena 
1 k. 60 fill U JTovom Szadu stamparija szrpszke 
knyizsare bratye M. Popovitya 1904. 

Magyarul : A magyar nyelv anyaga szerb népisko-
lák I. és II. osztálya számára a közvetlen módszer 
szerint, magyar mintára ; a mi iskoláink részére ren-
dezte Maletaski Keresztély, tanító. Ara 1 kor. 60 fill. 
Újvidék stb. 

E 10 ívre terjedő füzet kiegészítéséül ugyanott és 
ugyanattól a szerzőtől megjelent még egy második, 
5 íves tüzet is, mely a III. osztálynak szánt anyagot 
foglalja magában. A két füzet tehát egy munka. 

A címből csak annyi érdekel bennünket, hogy 
ezt a könyvet „u Novom Szadu" nyomták. 
Magyarországon van ugyan törvény, mely a 
helynevekről szól, de ez épen csak arra jó, 

hogy legyen. Megtartani csak az tart ja meg, 
aki akarja. Hogy pedig szerb nemzetiségű 
tanítóinknál ez az akarat hiányzik, bizonyítja 
ez a két füzet is, melyre Újvidék helyett „Novo 
Szad"-ot nyomtak. 

A füzet vezérkönyvnek készült a tanító 
kezébe. Ne csodálkozzunk tehát, hogy elejétől 
végig szerb nyelven adja utasításait, ékes bizony-
ságául annak, hogy szerb nemzetiségű honfi-
és kartársaink, kevés kivétellel, még ma, 26 
évvel az 1879 : XVIII. t.-c. megalkotása után 
sem bírják a magyar nyelvet tanítóképességgel. 
Hogy mennyire nem bízott a szerző kartársai 
magyar nyelvtudásában, mi sem bizonyítja 
jobban az első füzethez csatolt szótárnál, mely 
az összes szavakat abban a formában adja, 
amely formában az egyes leckékben előfordul-
nak. (Ad, adj', adnak, adni, adta stb. Az „ásót"-
féle alakoknál még azt is szükségesnek találta 
megjegyezni, hogy ezek a 4. [tárgy-] eset 
alakjai.) Milyen lehet az eredmény ily tanító 
iskolájában a magyar nyelvből Y Azonban ne 
feszegessük e kérdést, tegyük föl, hogy az 
„öregebbek" kedvéért még mindig szükség van 
erre. Nézzük inkább : hogyan, mit és mennyit 
akar elsajátíttatni a szerző az I., II. és III. 
osztályos iskolásgyermekkel a magyar nyelvből ? 

Vizsgáljuk először a hogyant. I t t egészen 
helyes úton já r a szerző : az anyamódszert 
követi. Láttat, cselekedtet, éreztet, és amit a 
gyermek észrevett, azt minden közvetítő nyelv 
nélkül magyarul nevezi meg. Magam is nyolc 
évig foglalkozván idegenajkúak tanításával, 
tudom, hogy a népiskolában egyedül e módszer 
segítségéve] érhetünk el sikert. Az út tehát, 
amelyen halad, egészen helyes. I t t egyedül az 
ellen a szájba rágó eljárás ellen volna kifogá-
som, amellyel tanítótársainak utasítást ad. 
Elvégre is az az ember, aki tanítói oklevelet 
tudott szerezni, csak nem lehet annyira rövid 
emlékezetű, hogy leckéről leckére, mi több : 
tárgyról tárgyra ugyanazt az utasítást ismételni 
kelljen előtte. Ismerem én szerb nemzetiségű 
kartársaimat olyan értelmes embereknek, hogy 
azok egy példa után is el tudnak igazodni! 
E folytonos ismétlések helyett inkább a magyar 
és szerb kiejtés, szókötés stb. közötti különb-
ségekről vagy arról kellett volna beszélnie a 
szerzőnek, miképen szoktatandók a szerb gyer-
mekek azon hangok kiejtésére, melyek az ő 
nyelvükben nincsenek meg stb. Igaz ugyan, 
hogy erről Göndör Károly és tár,-uinak „Út-
mutató a magyar nyelv tanításához a direkt 
módszer alapján" című könyve sem ad útmuta-
tást ; a szerző pedig híven, mondhatnám, szol-
gailag követte e könyvet eljárásban, beosztás-
ban és — hibáiban egyaránt, csupán a mennyi-
ség tekintetében tért el mintájától. 
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Áttérve már most a mit és mennyit kér-
désre, nem adhatunk kielégítő feleletet, nem 
különösen a mennyit kérdésre. Hogy miért, 
kitűnik az alábbiakból. 

Az I. osztály anyagát 7, a II. és III. osz-
tályét 9—9, mindhárom osztály anyagát tehát 
25 leckében nyújt ja a szerző. Az első hét lecke 
anyaga fölosztható két részre: oly szavakra, 
melyeket csak megértenie és olyanokra, melye-
ket reprodukálnia is kell a gyermeknek. A csak 
megértendők közé sorozom a néhány kérdést 
és rendtartási parancsot, a reprodukálandók 
közé azokat a szavakat, melyekkel a gyer-
mekek a kérdésekre felelni fognak. Összeszám-
lálván ezeket, úgy találtam, hogy az első év 
végén 91, szóval is ki í rva: kilencvenegy szó 
áll az I. osztályt végzett gyermek rendelkezé-
sére, hogy gondolatait magyarul kifejezhesse, 
föltéve természetesen, bogy a tanítás egyetlen 
szavát sem felejtette el ! Érdekes volna kiszá-
mítani, bogy e 7 hónapra szánt anyagból 
mennyi esik egy-egy napra. A szerző mintája : 
Göndör és társainak Útmutatója, magában az 
első osztályban is jóval többet kíván végeztetni 
és tapasztalásból tudom, hogy többet is lehet 
végezni egy év alatt, mint amennyit az előttünk 
fekvő két füzet az 1—III. osztály számára, 
tehát 3 évre kiszab. Ez az anyag nevetségesen 
kevés. Legfényesebben igazolja ezen állításomat 
a következő tény: 19 (tizenkilenc) hónapos 
korában összeírván Zoltán fiam szókincsét, talál-
tam, hogy ez áll 273 főnévből, 123 igéből, 
17 melléknévből, 37 határozó szó, névmás és 
egyéb beszédrészből. A 19 hónapos gyermek 
szókincse eszerint tehát 450 szóból állott. Meg-
jegyzem, hogy itt csupán a szótöveket vettem 
számba. A ragozás következtében előálló alak-
változásokat teljesen figyelmen kívül hagytam. 
Igen valószínű, hogy ez a szójegyzék nem volt 
teljes. Távol legyen tőlem, hogy egy magyar 
anyanyelvű gyermeket, ha még oly kicsi is, 
párhuzamba állítsak egy idegenajkúval ; csak 
azt akarom mondani, hogy kis fiam még most, 
28 hónapos korában is, távol áll szókincs tekin-
tetében attól a mértéktől, amelyet egy az 
anyamódszer szellemében tanított III. osztályos 
gyermektől joggal megkívánhatunk, pedig a 
fiú ma jóval több szóval rendelkezik, mint 
amennyit az előttünk fekvő két füzet a magyar-
ból felölel. 

Még csak egy-két megjegyzést akarok e 
munkához fűzni. A sok sajtóhibát és az itt-ott 
előforduló magyartalanságokat, amilyenek: Mi-
ből van asztal ? Asztal fából van (ehelyett : 
az asztal), — részben a szedőnek tudom be. 
A földllni! leülni! könyvet becsukni! és több 
efféle németességet pedig a mintául használt 
Göndör-féle Útmutatónak rovom föl, ahonnan 

a szerző jóhiszeműleg vette át azokat, nem 
gondolván meg, hogy Göndörék főképen német 
anyanyelvű gyermekeket tar tot tak szem előtt. 
Azt azonban már a szerző rovására írom, hogy 
a földolgozandó magyarnyelvi anyagot nem az 
illető osztály anyagából merítette. Pl. a III. 
osztálynak szánt részben a szülőföldről, föld-
rajzi élőismeretekről stb.-ről szó sincs. A ma-
gyar föld, a magyar nemzet iránti szeretet 
fölkeltése és ápolása is vajmi kevés figyelem-
ben részesült. „Kevés figyelmet" mondtam, nem 
akarván a „semmi" szót használni, nehogy 
igazságtalansággal vádoltassam. A „templom" 
című fejezetben szó esik ugyanis a zászlóról 
és itt — becsületére legyen modva a szerző-
nek ! — a magyar zászló három színének Szemlél-
tetése megelőzi a szerb zászlót. A hazáról pedig 
annyiból esik szó, hogy függelékül ott találjuk 
e négy sort : 

„Beh szép az én magyar hazám, 
Hejh, szeretem is igazán ! 
Megbecsülöm, el nem hagyom, 
Érte él [ejtem is áldozom." 

Ezzel aztán ki is van merítve az egész ma-
gyar nemzeti nevelés ! 

Még csak egyet. A fölhasznált versek (költe-
ményeknek nem nevezhetők) a magyar gyermek-
vers-irodalom kőkorszakából valók és leg-
kevésbé sem alkalmasak arra, hogy idegen 
ajkúakkal a magyar nyelv zengzetességét meg-
éreztessük vagy épen a magyar versmondást 
megkedveltessük. Hát még a tartalmuk ! Egy 
kótára szedett szakácskönyv fordult meg egy-
szer a kezemben, ezt jut tat ták eszembe. Külön-
ben ezek is Göndörék rovására mennek ! 

Mindezeket pedig nem azért mondtam el, 
hogy a szerzőt elkedvetlenítsem, munkásságát 
kisebbítsem. A szerző a haladás szolgálatában 
áll s ha messze mögötte marad is a mi kívá-
nalmainknak, szándéka becsületes, nemes. A 
helyes útat a szerző már megtalálta ; reméljük, 
hogy az újabb sorozatnál vagy egy újabb ki-
adásnál a mennyiségre is megtalálja a helyes 
mértéket és a gyermek lelkének megfelelőbb 
anyagot nyújt. 

(Budapest.) Székely Károly. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelő-
ség! kirendeltségnek. — 23.182. sz.) 

Az államkincstár fontos érdekei fűződnek 
ahhoz, hogy az állami kisdedóvodák, állami 
elemi iskolák költségvetései ezen állami nép-
oktatási intézetek céljaira szolgáló összes jöve-
delmeket és ezen intézetek valódi szükségle-
teit föltüntessék, hogy az államkincstár minden 
fölösleges kiadástól megóvassék. 
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Más oldalról viszont a népiskolai helyes és 
jó igazgatás érdekei azt követelik, hogy a 
költségvetések megállapítását közbevetett intéz-
kedések ne gátolják, mert a költségvetésben 
megállapított hiányok kiutalványozásának kése-
delmes volta a tanítás rendes menetét is gyak-
ran megzavarja. 

Ez okból az 1899. évi 40.505. sz. alatt kelt 
rendelettel kiadott Utasítás és az 1901. évi 
32.055. sz.a. kiadott Gondnoksági Utasítás 22. §-a 
kiegészítéseképen a következőket rendelem: 

1. A kir. tanfelügyelő az állami iskolai 
gondnokságok, felügyelő-bizottságok által meg-
állapított állami óvodai és elemi iskolai költ-
ségvetéseket, melyek hozzá minden évben 
szeptember hó 15-ig beterjesztendők, nem a 
törvényhatósági közig, bizottságok utján, hanem 
közvetlenül mutatja be a vallás- és közokt. 
minisztérium számvevőségéhez és pedig, lia a 
költségvetés a minisztérium által öt évről öt 
évre megállapított költségvetéstől lényegesebb 
eltérést mutat, az 1899. évi 40.505. számú 
rendelettel kiadott Utasítás I. része II. pontja 
értelmeben esetről esetre fölterjeszti, ellenkező 
esetben azonban maga megállapítja és jóvá-
hagyva visszaküldi az iskola gondnokságának, 
óvoda felügyelő - bizottságának. Ötévenként 
azonban a költségvetést újból való megállapí-
tás végett a miniszteri számvevőséghez, köz-
vetlenül mindenesetre beküldi. 

2. Mindkét esetben a kir. tanfelügyelő az 
állami kisdedóvoda, áll. elemi iskola (ideértve 
a gazd. ism.-iskolákat is) költségvetését köte-
les, felelősség mellett, tételről tételre, érdemben 
átvizsgálni, tehát úgy a fedezeti, valamint a 
szükségleti tételeket az intézet szervezése alkal-
mából megállapított helyi jövedelmi források 
leggondosabb számbavételével, és a kiadási té-
telekre nézve a fönnálló szabályok és rendel-
kezések szigorú szemmeltartásával ellenőrizni 
és a szükséghez képest helyesbíteni, illetőleg 
a hiányzó fedezeti tételeket beállítani, a fölös-
leges szükségleti tételeket törülni, szükséghez 
képest a hiányosan összeállított költségvetést 
pótlás végett visszaküldeni. 

3. A költségvetések érdemben való fölül-
vizsgálatánál ügyeljen a kir. tanfelügyelő a 
következőkre : 

a) Ugy a fedezet, valamint a szükséglet 
tételeit okmányokkal igazolva kell a gondnok-
ságnak, felügyelő-bizottságnak a költségvetésbe 
beállítani. 

b) A fedezeti tételek közül az állami óvoda 
állami elemi iskola céljaira szolgáló alapvagyon 
jövedelem-összegét igazoló ellennyugtával, a 
3Yo-os kisdedóvodai és az 5%-os iskolai pót-
adót az állami egyenes adók kimutatásával, 
a tandíjat és fölvételi díjat, mely jövedelmek 

egymástól elkülönítve mutatandók ki, a fölvé-
teli napló kivonatával és a tandíj alól való 
fölmentésre vonatkozó kir. tanfelügyelői rende-
lettel kell igazolni, egyéb iskolai járulékokat 
az állami kisdedóvoda, állami elemi iskola 
szervezésére vonatkozó szervező rendelet, köte-
lező nyilatkozat vagy szerződés idevágó pont-
jainak kivonatával kell igazolni és az állami 
intézetek törzskönyvi adataival egybevetve meg-
állapítani. 

c) Azon intézetek költségvetésein, melyeknek 
helyi járulékaiból bizonyos tételek, 3%-os 
kisdedóvodai, 5°/o-os iskolai pótadó, tandíj-
váltság vagy évi hozzájárulás az intézet építési 
költségeinek törlesztésére a politikai vagy hit-
községnek a törlesztés tartamára visszabocsát-
tattak, ez a körülmény a költségvetés külső 
lapján a törlesztési évi részlettel együtt föl-
jegyzendő, azon időpontok megjelölésével, 
melyben a törlesztés kezdődött és amelyben a 
törlesztés lejár. 

Ha az évi járulék nem egészen, hanem annak 
csak egy része engedtetett vissza az előbbi 
bekezdésben említett célra, akkor a vissza-
engedett járulék levonása után fönnmaradó 
összeg a fedezeti részben előirányzandó. 

d) A szükségleti részben személyi járandó-
ságok címén csak a hitoktatói díjakat és a 
szolgatartásra szükséges díjat lehet fölvenni, 
továbbá olyan kivételes természetű tanítói járu-
lékokat, mint pl. tanítói fajárandóság- vagy 
kertilletmény-váltság, hitoktatási díj, amit a 
tanító, óvónő részére a szervezésből, szerződés-
ből vagy kötelező nyilatkozatból kifolyólag a 
község, hitközség köteles a tanítónak szolgál-
tatni ; ily esetekben azonban szigorúan ügyelni 
kell, hogy e tételek a födözeti részen is elő-
irányoztassanak. 

A hitoktatói díjak előirányzásánál az illető 
felekezethez tartozó növendékek ízámának ki-
mutatása, a heti órák számának kimutatásával, 
mindig mellékelendő. (L. Gondnoksági Utasítás 
22. § 1. pont.) 

Ha a különböző osztályokba járó ugyanazon 
vallású növendékek száma kevés, azok osztály-
összevonással tanítandók, úgy, hogy egy-egy 
órán legalább 40 tanuló nyerjen oktatást, és 
ez a körülmény is kimutatandó. 

Állami elemi népiskoláknál faluhelyen egy-egy 
heti óra után 30, várasi helyen 40 korona 
hitoktatói díj vehető föl. 

Kézimunka-tanítónő részére tiszteletdíjat csak 
azon esetben lehet előirányozni, ha az érdekelt 
tanítónő heti 34 órát tanít a kézimunkán kívül, 
ekkor is csak úgy, ha a kézimunka-tanítási 
tiszteletdíj a gazdasági ismétlő-iskola költség-
vetésében előirányozható nem volt, továbbá 
osztatlan (egy tanítóval bíró) népiskolánál akkor, 
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ha a kézimunka tanítása felől legalább 30 
leánygyermek részére külön gondoskodni lehet. 
A kézimunka-tanításért heti egy-egy óra után 
30, nagyobb létszám mellett 40 korona irá-
nyozható elő. e) A fölvételi díjak terhére elő-
irányzandó szükségletek külön mellékleten pon-
tosan részletezendők. Ezen mellékleten pontosan 
fölsorolandók a fölvételi díjak terhére minisz-
teri engedéllyel történt könyvmegrendelések, és 
amennyiben az ilyen megrendelésekre részlet-
fizetések történnek, pontosan megemlítendő 
tételenként a részletek lejártának ideje. Ügyel-
jen e tételnél a kir. tanfelügyelő arra, hogy 
szigorúan megtartassanak, egyfelől az 1901. évi 
32.055. sz. a. kelt rendelettel kiadott Gond-
noksági Utasítás 22. § 6. pontjának azon 
rendelkezése, hogy szaklapok és ifjúsági és 
tanító-könyvtár szervezésére 300 koronánál 
nagyobb összeg le nem köthető, továbbá, hogy 
az ifjúsági iskolai könyvtárak beszerzési költ-
ségeinek beállításánál az 1904. évi 5284. ein. 
sz. rendelet megtartassék. 

f ) A szolgatartási költségekre tantermenként 
80 korona maximális összeg vehető föl az áll. 
el. iskoláknál. 

g) Az iskola fűtésére a szükséges tüzelő-
anyag mennyiségét, ha arról a község, hitköz-
ség vagy érdekeltség nem köteles gondoskodni, 
a gondnokság a helyi és éghajlati viszonyok 
szerint, a tantermek nagysága és légürtartalma 
arányában állapítja meg, evégből a tantermek 
és fütendő helyiségek légűrtartalmát föltüntető 
kimutatás és a tüzelőanyagok piaci árát igazoló 
helyhatósági bizonyítvány mindenkor csatolandó. 

h) Az iskolai fölszerelés, a tanszerek beszer-
zése, bútorozási költségek a rendes iskolai költ-
ségvetés keretébe nem vehetők föl, ezeket, a 
helyreállítási költségekkel együtt, amennyiben 
ez utóbbiak engedélyezése nem esnék a tan-
felügyelőség hatáskörébe, mindig külön kell 
kérelmezni. 

i) Ugy a fűtési és világítási, valamint a 
kisebb tatarozási költségek elbírálásánál ügyel-
jen a tanfelügyelőség arra, hogy vájjon a köz-
ség, hitközség vagy egyéb érdekeltség ezek 
szolgáltatását nem vállalta-e magára, és ehhez 
képest e tételek esetleg törlendők. 

Yégiil fölhívom a tanfelügyelőséget, utasítsa 
az állami óvodák felügyelő bizottságait és az 
áll. el. iskolák gondnokságait, hogy a költség-
vetésnek megállapított kereteit mindenkor szi-
gorúan tartsák be és előleges engedély nélkül, 
utólagos jóváhagyás reményében túlköltekezé-
seket ne tegyenek, mert a tiílkiadásokért a 
felügyelő-bizottság, gondnokság anyagi felelős-
séggel tartozik. 

Budapest, 1905 március hó 18-án. 
Berzeviczy Albert. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : Mayer ff y József 

és neje, szül. OUik Emiliának, akik a hódmező-
vásárhelyi ág. ev. isk. és tanítói lakás költsé-
geire 24.000 koronát adományoztak; Mandel 
Dezső részvénytársasági igazgatónak és a veze-
tése alatt működő részvénytársaságnak a nyír-
bátori áll. el. iskola szegény tanulói részére 
adományozott 600 koronáért. 

Kinevezte: JDobrosi Lajos oki. tanítót a 
belényessonkolyosi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá ; Sváb György oki. tanítót a nagy-
brezsnyicei áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá ; 
Bagothai Andor oki. tanítót a mikefalvi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Katricsné Heimer 
Karolin oki. tanítónőt az ilonczai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Késmárki 
Anna szucsáki áll. óvónőt a marosillyei állami 
óvóhoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Sztojkovics Mladen orlováti közs. isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Sugár Bernát 
tápiószelei munkaképtelen izr. el. isk. tanító 
részére évi 640 K-t ; Iritz Gizella aradi el. 
isk. munkaképtelen tanítónő részére évi 520 K-t ; 
Benkö István kecskeméti munkaképtelen közs. 
el. isk. tanító részére évi 1400 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Funke Károly temesvári nyug. volt közs. 
tanító özv., szül. Blaskovits Erzsébet részére 
évi 627 K 80 f - t ; néh. Goldstein Jakab 
kalocsai izr. el. isk. tanító özv., szül. László 
Róza és Margit nevű kiskorú árvája részére 
709 K 33 f - t ; néh. Vulpe Mihály zsadányi g. 
kel. román el. isk. tanító özv., szül. Fung a 
Éva részére évi 588 K és 50 f-t, József és 
Perzsida nevű kiskorú árvái részére egyenként 
98 K 08 f-t, együtt 196 K 16 f-t, mindössze 
784 K 66 f - t ; néh. Chiminecz Gergely saári 
nyug. g. kath. tanító özv., szül. Fáczkán Anna 
részére évi 300 K-t ; néhai Gi;uka Sándor 
markoveczi nyug. g. kath. román el. iskolai 
tanító özv., szül. Russu Kornélia részére évi 
355 K-t ; néh. Szögedi (Roth) Endre szegedi 
áll. polg. isk. s.-tanító özv., szül. Rainer Anna 
részére évi 400 K-t ; néh. Csermák Flórián 
abádszalóki r. kath. kántortanító özv., szül. 
Dutkai Anna részére 379 K- t ; néh. Schwarcz 
Jakab beszterczebányai nyug. izr. el. isk. tanító 
özv., szül. Fleck Ottilia részére évi 640 K-t, 
Irma nevű kisk. árvája részére pedig 106 K 66 f-t . 

Engedélyezte : Wolkenberg Gyula és Martin 
Gyula székesfővárosi tanítók által szerkesztett 
számolóállványt a hivatalos bírálat alapján az 
elemi népiskolák első osztályaiban való haszná-
latra az 1905. évi 6788. sz. a. kelt rendelettel. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
M. T. Ha idejében folyamodott 600 K fizeté-

sének fölemeléseért és be tudta bizonyítani, 
hogy mind, ami 600 K-n fölül van, szintén ki-
zárólag tanítói jövedelem, akkor lehetetlen, hogy 
43 évi szolgálata után 600 K-val nyugdíjazzák. — 
B. K. Valószínűnek tartjuk, hogy helyesen 
számítottak önnek 670 K nyugdíjat, mert mint 
protestáns tanító, az 1870. év előtti szolgálatával 
nincs igénye nyugdíjra. Talán 34 éve se kerek 
szám, hanem hiányzik belőle valamennyi idő, 
amit beszámítottak. Ha ön azt hiszi, hogy nem 
helyes, folyamodjék a közoktatásügyi minisz-
tériumhoz nyugdíjigénye helyesbítéseért. — 
Állatni 1.1. A tanítónőképzőbe az óvónőképezde 
2-éves folyamának elvégzése után szokták rend-
szerint fölvenni az óvóképzőből átlépőket. Ha 
szükséges, folyamodjék a min.-hoz. Lehet, hogy 
az első évi bizonyítvány alapján is megengedik 
az átlépést, fölvételi vizsgálat alapján. A tan-
tárgyi különbözetből mindenesetre vizsgálatot 
kell tenni. 2. Nincs róla tudomásunk, hogy mos-
tanában menedékházi tanfolyamot nyitnának. — 
F. J . 1. Polgári iskolai képesítés ügyében for-
duljon dr. Kiss Áron igazgatóhoz, Budapest, 
I. ker., Győri-út 15. 2. Az iskolafönntartó saját 
jövedelmei keretében tartozik fölállítani a gazda-
sági ismétlő iskolát, ha egyébként ahhoz meg-
vannak a kellő föltételek. Önöknél talán alsó-
fokú ipariskola fölállítására van szükség ? — 
T. J . Hadapródisk.-ba való fölvételekre vonatkozó 
pályázati hirdetések, amelyekben a kedvezmé-
nyekről szoktak szólni, mostanában várhatók. — 
Gy. J . Y. 1. Kérjen a földmívelésügyi miniszter-
től; hogy megadják-e: mi azt előre nem 
tudjuk megmondani. 2. A továbbképző tan-
folyamokról még nem kaptunk értesítést. — 
S. G. Nem ismerünk olyan hírlapokat. — 
P. I). O-Sz-M. Erővel nem lehet kötelezni az 
egyházi főhatóságot arra, hogy az ön tanítói 
földjének természetben való megmunkálása 
helyett készpénzt fizessen. Csakis úgy lehetne 
ezt elérni, ha az iskolafönntartó hitközség vezető-
embereinek jóakaratát meg tudná nyerni. — 
R. R. X. tanító. Ön egy (német nyelven ki-
állított !) díjlevél aláírásával elfogadta a próba-
évet s ennélfogva a szerződésnek köteles magát 
alávetni. — M. N. Hogy a jövő iskolai évben 
hol szerveznek új állami iskolákat : olvasható 
volt lapunkban. Pályázatot csak ritkán írnak 
ki, mivel sok az előjegyzés. Ha pályázatra 
bocsátanak valamely állást, az a mi lapunk-
ban is megjelenik. — T. E. Címezze csak 
általában a földtnívelési minisztériumra. — 
A. J . Mezőgyán. A tanítói nyugdíj megállapí-
tásánál, mint azt már többször közöltük, a 
tanítói föld jövedelmét kataszteri érték szerint 

veszik föl, melynek kiszámításánál annak ide-
jén a földnek 10 évi átlagban biztosan vár-
ható jövedelmét vették figyelembe. Ha a meg-
állapítás ideje óta értéknövekedés állott volna 
be, az 1893. évi 38.072. sz. a. kelt miniszteri 
rendelet értelmében, megfelelő okmányok be-
mutatása mellett, módjában áll nyugdíjigényé-
nek emelését kérni. — R. L. Priszlop. Az 
állami tanítószemélyzet fizetését is szabályozó 
1904. évi I. t.-c. határozott rendelkezéseinél 
fogva drágasági pótlék engedélyezése iránt föl-
terjesztett kérelmük kedvező elintézést nem 
nyerhet. A XI. és X. fizetési osztályba sorozott 
és Budapesten alkalmazásban levő családos 
állami tisztviselőknek biztosított drágasági pót-
lék az állami tanítókra ki nem terjesztetett. — 
N. J. Ilonca. A királyi tanfelügyelőség 
okvetetlenül miniszteri rendeletre függesztette 
föl az államsegély ki utalványozását. — 
Sz. E. Gyarak. Yéglegesítését az iskolafönn-
tartónál szorgalmazhatja. Hogy illetményeinek 
kiszolgáltatása mellett, mint véglegesen meg 
nem választott tanító, szabadságot nyerjen, az 
kizárólag az isk.-fönntartó jóindulatától függ. — 
X. Gödöllő. Ha az állami elemi iskola mellett 
fönnálló hitfelekezeti iskola szükséget pótol, 
vagyis, ha az állami iskola kellő benépesítése 
mellett a hitfelekezeti iskola is elégséges számú 
tanulóval rendelkezik, az utóbbi részére enge-
délyezett államsegélyt nem vonják meg. — 
U. K. Liebling. 1. Ha egyéves önkéntesi szol-
gálatra megy, állásáról nem köteles lemondani. 

2. Közös megegyezés az iskolafönntartóval. 
3. A tanító államköltséges is lehet. — 
A. L. Karánsebes. A határőrvidéki alap-
ból hirdetett ösztöndíjra vonatkozó kérvények 
még nem érkeztek föl a minisztériumba. — 
B. E. Ha eddig a község volt köteles a tanító O o 
és iskola részére a tűzifát az iskolaépület udva-
rára szállítani, akkor ne engedjék, hogy ezt 
most megszüntessék. Folyamodni kell a köz-
ségi képviselőtestülethez s ha az elutasí-
taná, a vármegyei közigazgatási bizottsághoz. — 
K. F. Miután iskolájuk leégett, sürgősen meg 
kell tenni az intézkedést az újraépítés iránt. 
Ha e tekintetben hanyagság mutatkoznék, je-
lentse be az esetet a kir. tanfelügyelőnek. Addig 
kényszerűségből még 3 csoportban is kénytelen 
ön tanítani 150 tankötelest, miután egyszerre 
a kibérelt parasztház szobájában nem fér el 
több 50-nél. Azt is sürgesse az isk.-fönntartó-
nál, hogy béreljen, ha lehet, nagyobb szállást. — 
K. F. Szabály szerint a különbözetet a nyugdíj-
alap részére meg kell fizetni. Megpróbálhatja 
méltányosságból kérni, hogy legalább felét 
engedjék el. Nem sok reménye lehet. — 
P. M. Ne szedje és a maga költségén ne 
szedesse tovább a szülőktől a terménybeli fize-
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test. Szedje be a hitközség és önnek Vt évi 
részletekben adja át. Az 1903. évi 23. t.-c. 
értelmében, különösen az arra vonatkozó végre-
hajtási utasítás szerint, föltétlenül az iskola-
fönntartónak kötelessége, hogy a terménybeli 
fizetés beszedéséről gondoskodjék. A tanítói 
föld mellett levő fa az iskola tulajdona. —• 
B. J. T. 40 évi szolgálat után 600 koroná-
nál kevesebb nyugdíjat senki sem kaphat. 
Ha az állam az Országos Tanítói Nyugdíj-
alapból nem adhatná meg, mint r. kath. kántor-
tanítónak a hiányzó részt a „ratio educationis" 
szerint az 1870-ik év előtti szolgálatok után 
az iskolafönntartó tartoznék megfizetni. — 
B. G. Követelni nem követelheti, mert hiszen 
önként beleegyezett az egyévi próbaévbe. Ezt 
kár volt tennie. 1905 július havában azonban 
letelik az az egy esztendő, ha akkor működése 
ellen törvényszerű kifogás nem merül föl, tar-
toznak önt állásában véglegesíteni. Ha nem 
tennék, panaszolja be őket a kir. tanfelügyelő-
ség útján a közigazgatási bizottságnál. — 
K. Z. Ha már hivatalból elrendelték a kor-
pótlék után járó nyugdíjjárulék befizetését, 
akkor ennek a korpótléknak nyugdíjigénnyé 
való beszámításáért nem kell folyamodni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A miniszter elismerése. Kopetzky Antal 

szigetvári áll. el. isk. tanító 25 évi szolgálat 
után, önhibáján kívül, betegség miatt nyug-
díjaztatván, hozzája a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a következő elismerő levelet 
intézte: „Értesültem arról a buzgó és sikeres 
tevékenységről, mellyel Tanító Ur hivatását 
szolgálta s arról a sokoldalú munkásságról is, 
melyet a közélet számos terén kifejtett. Nyuga-
lomba vonulása alkalmából, 25 éves példás 
működéséért, fogadja Tanító Ur őszinte elis-
merésemet. Budapest, 1905. évi március 25-én. 
Berzeviczy. " 

— A Budapesti Tantestület igazgató-
tanácsa március 30-án élénk részvétel mellett 
látogatott ülést tartott. Trajtler Károly nagy 
figyelemmel hallgatott elnöki megnyitójában 
röviden utalt a tantestületi működésben beállott 
szünetelés okaira s főbb vonásaiban vázolván 
az elnökség munkaprogramját, abbeli reményé-
nek adott kifejezést, hogy a fővárosi tanítóság 
békés egyetértésben fog munkálkodni. Az el-
nöki megnyitó kitűnő benyomást tett s Trajtler 
elnököt zajosan megéljenezték. Napirend előtti 
fölszólalásban Bursics Ernő utalt arra, hogy 
a tantestület megbízása már lejárt, mire rövid 

eszmecsere után elhatározták, hogy a tisztikar 
még a f. hóban tartandó rendkívüli közgyű-
léstől megbízása meghosszabbítását fogja kérni. 
Ezt a kérdést egyesek már előzőleg szerették 
volna a sajtóban ütközőponttá tenni, ez a 
törekvés azonban meghiusult. Trajtler elnök 
azután kijelentette, hogy a hivatalos tanító-
testület szoros kapcsolatban fog állni a fő-
városi ügyosztállyal (úgy, mint ahogy az 
lapunkban is fejtegetve volt), amit örömmel 
vettek tudomásul. A napirendre áttérvén, fog-
lalkoztak a körök elé terjesztendő kérdésekkel 
s első sorban az egyhuzamban való tanítással. 
A mellette szóló érveket Sturz György v.-tanító, 
az ellene szólókat Sretvizer Lajos igazgató-
tanító adta elő nagyon érdekesen. Elhatározták, 
hogy e kérdéssel kapcsolatban Ágotái igaz-
gatónak a heti óraszám csökkentésére vonatkozó 
indítványát is kiadják a köröknek. Következett 
a második kérdés napirendre tűzése : Helyesel-
hető-e a tankönyvek illusztrálása ? Álmási János 
mellette érvelt, Schön József ellene. Az igaz-
gató-tanács mindkét előadó tételeit tárgya-
lás céljából szintén kiadta a ker. köröknek. Élénk 
és tanulságos vitára adott alkalmat a ker. 
körök részére kiutalt 50—50 koronás pályadíj 
kérdése is. A díjat a legjobban sikerült tanítási 
óra bemutatója viszi el. Az igazgató-tanács az 
eredeti tervezeten csak annyit változtatott, 
hogy a bíráló-bizottság jogosítva legyen a pá-
lyázó rendes tanítási óráját előre való bejelen-
tés nélkül meglátogatni. Az elnök ezután az 
igazgató-tanács helyeslése mellett előadja, hogy 
a fővárosi lakásviszonyok kedvezőtlen alakulása 
folytán gondoskodni kell a lakbérügynek meg-
felelő megoldásáról. Erre a célra a legközelebb 
egybehívandó hivatalos konferenciákon Mous-
song Géza és Székely Károly fognak javas-
latokat előterjeszteni. Nagy ágyelemmel hall-
gatta meg és helyesléssel fogadta az igazgató-
tanács az elnöknek ama bejelentését is, hogy 
egy pedagógiai tudományos havi folyóirat ki-
adására vonatkozólag a tárgyalások megindul-
tak. Az ülés az elnök éltetésével véget ért. 
Konstatáljuk a jelenvolt 80 — 90 igazgató-
tanácsi tag amaz egyhangú véleményét, hogy 
a tantestület működése kedvező auspiciumok 
mellett indult meg s hogy az elnökség munka-
programja mindenkit kielégíthet. 

— Leányegyesület Beregszászban. A 
beregszászi I. sz. állami népiskola tanítóegyesü-
lete a jó erkölcs, a vallásos és hazafias érzelem, a 
jó magyar háziasszonyi erények ápolása és a 
hasznos ismeretek terjesztése céljából e hó folya-
mán leányegyesületet alakított azon növendék-
leányok számára, akik már a tanköteles koron 
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túl vannak és nincsen alkalmuk arra, hogy 
magukat tovább képezzék. Az alakuló gyűlés 
iránt kiváló érdeklődés nyilvánult. Megjelent 
azon a tantestület teljes számmal, sok egyesü-
leti tag és nagyszámú hallgatóság. Az egye-
sület célját Serly Ferenc állami népiskolai 
icrazcrató ismertette behatóan és lelkes buzdí-ts o 
tására az egyesület mindjárt megalakult. Majd 
tárgyalták az alapszabály tervezetét, melyet 
változtatás nélkül elfogadtak. A tervezet sze-
rint tagsági díj nincs az egyesületben, a belépés 
költség nélkül jár. A heti összejöveteleket 
vasárnap délutánonként tartják, az istenitisztelet 
után, az áll. népiskola egyik nagyobb termében 
és a tagok szellemi szórakozásáról a tantestület 
tagjai fölváltva gondoskodnak. Az egyesület 
ügyeit a tisztikar és a választmány intézi. Az 
egyesület elnöke Serly Ferenc igazgató; pénztá-
rosa: Nagy Lajos; könyvtárosa: Hallás Bor:ála ; 
jegyzője : Szálai Julia, tantestületi tagok. Az 
egyesületi élet már megindult s a „Beregvár-
megyei magyar közművelődési egyesület" 100 
korona segélyt adott az egyesület céljaira. A 
tantestület és Beregszász város közönsége a 
legnagyobb reménnyel van az egyesület föl-
virágzása iránt. 

— A katholikus iskolaügyi tanács múlt 
heti ülésén bejelentették, hogy a hercegprímás 
az elhunyt dr. Steinberger Ferenc helyébe 
egyházi elnökké dr. Jordán Károly szaniszlói 
apátplébánost nevezte ki, aki a gyűlésen meg 
is jelent és megnyitó beszédet is mondott. 
Ugyanezen a gyűlésen elfogadtak egy javas-
latot a katholikus tanítók szövetségéről, amely 
szerint a járások és megyék tanítóinak és iskolai 
hatóságainak képviselete Budapesten egyetemes 
és képviseleti gyűlést tart. 

— Jutaloindí jak. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Bukovinszky Anna holló-
házai, Fábián Károly tövisi, Szász György 
sajkasgyörgyei, Wladimir Endre beregbárdosi, 
Sebestyén József besztercei, Sziráky Béla kis-
jenői, Gödri Márton derestyei, Kacsinkáné 
Horváth Jolán nagylaki, Fazekas József és 
Michelich Endre fiumei, Lechnitzky István 
nagyrőcei, Buriánné Lux Emilia előpataki, 
Doby Antal kudléczi, TJngár Károly govasdiai, 
Papné Muradin Katalin hosszúasszói, Földvári 
Lajos bodonkúti, Munteánné Posch Mária 
orsovai, Lengyel Romuald liptóújvári, Schichta 
Dezső tiszaveresmarti, Eresei Miklós magyar-
fülpösi, Kovács Bálint segesvári, Kormos János 
málnapataki, Sidoné Quincz Vilma pancsovai, 

Tihanyi Gusztáv budafoki, Lasztokay Margit 
kisszebeni, Fazekas Lajos hagymásláposi, Neher 
Vilma nagyszebeni, Bozán Péterné szászsebesi, 
]ti finger Ignác forbergi, Páljf'y János kékesi, 
Zsigmond Pál mezőkapusi, Kühn Lajos szerb-
nagyszentmiklósi, Pataki Dávid baáni, Lehoczky 
Anna túrócszentmártoni, Siménfálvy Szabolcs 
nagytarnai, Sostaric Elek horváthásosi, Fekete 
Géza ganicai és Barta János töketerebesi állami, 
Kövendi József siklói, Gubitza Kálmán monostor-
szegi, Tapfer Mihály ajtósfalvai, Negiüics János 
szúnyogszéki, Dalea Miksa zsupai és Gratz 
Emil malduri községi, Kraiger Károly kisidai, 
G rig ely János árvaváraljai, Javorszkyné Trinksz 
Berta nagyugróci, Rákost y Ferenc beéli, 
Pucliardt Győző börzsönyi, Dingha Hona tar-
jáni, Mihalicska Ilona szklabonyai, Zachár 
Ágoston felsővesztenicei, Halmos Róza buda-
jenői, Schmak Alajos lozomói, Podszedli Mátyás 
budaméri. Kunder Menyhért boldogasszonyfai, 
Engelits György küllői, Horváth Mihály marai, 
Incze Mária nagykikindai, Galóczy Zsigmond 
tuchinai, Hafner Ede tobaji, Békefi Antal 
romándi, Heckenast János erdősfai, Hergolt 
Adolf beszterczebányai és Filip Péter nagy-
falui róm. kath., Dáncsa Kornél nyirmezői, 
Popovics János borhalmi, Voin Vidor zsil-
korojesdi, Pogány Endre huszti, Simon János 
nyárádbálintfalvai, Kába Ágoston nagybozintai, 
Boczán Viktor alsókarnacsi és Orosz Mihály 
márki gör. kath., Andron György ugrai gör. 
kel., Popesku Muczius szabadhelyi és Tomin 
György kövesd i gör. kel. román, Lombos Albert 
bolmányi, Teutsch Mihály brassói, Pongrátz 
István tótbáuhegyesi, Szlatinszky Endre klenóczi, 
Mathesz Sándor zurányi, Krajcsovics István 
assakürti, Posch Károly grinádi, Ulreich Gyula 
borbolyai és Schäfer Mihály kistormás! ág. 
hitv. ev., Medriczky Gyula zólyomradványi 
vármegyei, végre Csongvay Dénes kissebesi, 
egyesületi elemi iskolai tanító, illetve tanítónő 
részére a magyar nyelv sikeres oktatásában 
tanúsított kitűnő buzgalmuk elismeréseül egyen-
ként egyszáz korona jutalomdíjat engedélyezett. 

— Halálozások. Török János komlóskeresz-
tesi tanító élete 26-ik évében, rövid szenvedés 
után, március hó 27-én elhunyt. — Kovács 
György makói (tanyai) állami iskolai tanító, 
életének 65-ik évében, március 26-án elhunyt. 
Áldás emlékükre! 

Tartalom : A gyermek-koldusok. Dezső Lipót. — 
A tanító fegyelmi jogának áthágása,. K. Nagy 
Sándor. — Az alapítványokról. Vörösváryné. — Az 
írás tanítása az I. osztályban. Mező Bániéi. — Győz-
zön a jobb ! Dr. Ében Mihály. — Az Uránia Bulgáriá-
ban. — Szünóra : Székelyföldön. Lind Gyula. — 
Irodalom. Székely Károly. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KBOLOPP ALPEÉD. 

Mezőgazdaságimk érdekében. 
A „Gazdasági Ismétlő lskolá"-ba írván, 

csakis a kisgazdák viszonyait mérlegelem s 
nagyon természetes, ha épen azt akarom fel-
tüntetni, hogy a néptanító mennyiben lehet 
hatással a kisbirtokos gazdálkodási rendszeré-
nek tökéletesítésére. Ezúttal nem azt kívánom, 
hogy a tanító szakszerű s gyakorlati utasítást 
adjon a gazdának, hanem oda akarok utalni, hogy 
különösen a gazdasági ismétlő iskola tanítója 
— ha a felnőttek között s ifjusági egyesület-
ben nem teheti — akkor legalább az ismétlő 
iskola utolsó évfolyamában ismertesse meg a 
növendékekkel azon intézményeket, melyek 
hivatva vannak az okszerű gazdálkodásnak 
lendületet adni. Tudvalévő, hogy földmívelés-
ügyi kormányunk az utolsó évtizedben igen 
sok hasznos és üdvös intézményt létesített 
hazánkban. Agrárkulturánk — gazdáink álta-
lános intelligenciájához képest — úgyszólván 
rohamos fejlődést mutat. Nem szabad azonban 
elhallgatnunk, hogy ezek a gazdasági intéz-
mények bizonyos el nem háríthátó okok miatt 
— végeredményükben — nem kielégítő mér-
tékben tanúsítják a megalakításnál kitűzött 
intenciót. Hogy egyébre ne hivatkozzam, csak 
a földmíves-iskolák kétéves tanfolyamát emlí-
tem. Ezekből az iskolákból kikerülő ifjaknak 
egy tekintélyes száma nem telepszik meg a 
falujában, hogy szerzett gazdasági ismereteit 
otthon értékesítse s hogy apja meg a család 
többi tagjai s a falu népe tőle tanuljon, hanem 
valamelyik nagyobb birtokon állást keres. *) 
így van ez a vincellér-iskolát végzett ifjak-
kal is. 

A legnagyobb baj az, hogy tudatlanság és 
tájékozatlanság miatt ezren és ezren nem 
veszik igénybe a közhasznú és ingyenes gaz-

*) Ez természetes dolog, mert ha saját birtoka 
nines, kénytelen állást keresni. Eképen ügyes munka-
vezetőkre, béresgázdákra stb. tesz szert a gazda-
közönség. lív. 

dasági intézményeket. Hogy példát mond-
hassak, csak azt a kérdést vetem föl : vájjon 
hány község létezik Magyarországon, ahol hírét 
sem hallották az ingyenes gazdasági kísérleti 
állomásoknak ? Bizonyára nagyon sok helyen 
ismeretlenek a vetőmagvizsgáló, rovartani, tej-
kísérleti, gazdasági gépkísérleti stb. állomások. 
Hát azt tudja-e minden falusi kisgazda, hogy 
felnőtt fia részére esetleg nyitva áll a föld-
míves-iskolákkal kapcsolatban levő kéthónapos 
téli gazdasági tanfolyam, ahol a növényterme-
lésen, állattenyésztésen kívül különféle házi 
ipart is tanulhat ? Avagy ismeretes-e általá-
nosan a zsámbéki 10-hónapos szőlőmunkás-
tanfolyam, amely szintén ingyenes, illetőleg 
államsegélyes ? Manapság már az alföldi homoki 
szőlőmívelés napról-napra nagyobb tért hódít 
s jövedelmezővé válik. Bűn tehát, ha elmulaszt-
juk a szakszerű szőlőmívelés elsajátítására az 
alkalmat fölhasználni. Minthogy pedig a kor-
mánynak az okszerű gazdálkodás emelésére 
fordított áldozata — a tudatlanságból szár-
mazó közönyösség miatt — nem hozhatja meg 
a kellő sikert, kívánatos, hogy legalább a 
tanító ne legyen indolens, hanem tartsa lelki-
ismeretbeli kötelezettségének, hogy népét, mely-
nek környezetében él, megisiflertesse a hasznos 
és olcsó, esetleg teljesen ingyenes közgazda-
sági intézményekkel, amelyek közül egynehányat 
itt fölsorolni jónak látok. A fölsorolásnál nem 
bocsátkozom a részletekbe, mert ezen lap 
olvasói azokat úgyis ismerik, avagy ha valaki 
nem ismerné, úgy a nm. földmívelésügyi 
minisztérium könyvkiadói osztályának szíves-
ségéből ezekre vonatkozólag olyan bő adatokat 
nyerhet, amelyek egy cikk szűk keretébe föl 
nem vehetők. A fentebi) említett intézményeken 
kívül bátorkodom a t. kartársak becses figyel-
mét még a következőkre fölhívni: 

1. Az alsó- és középfokú állami vincellér-
iskolák, amelyekben esetleges ingyenes kiképez-
tetést nyerhetnek katonaviselt egyének, illetőleg 
16 éves ifjak. 
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2. A kertészeti tanintézetekkel kapcsolatos 
kertészsegédek tanfolyama, mely egy évig tart 
s ingyenes, fölvétetnek 17—22 éves ifjak. 

3. A 11 hónapig tartó kertmunkás-iskolák 
20—28 éves egyének részére, kik munkájuk 
fejében ingyenes oktatásban és ellátásban része-
sülnek. 

4. A tejgazdasági iskola Sárváron, ahol szin-
tén fölvétetnek ingyenesen 17 évesnél idősebb 

'ifjak s a tanfolyam 4 72 hónapig tart. 
5. A gödöllői állami baromfi-tenyésztő iskola, 

melyben 8 hónapon át képeztetnek szakszerű 
munkások és munkásnők, kik ingyenes ellátást 
és csekély havibért élveznek. 

6. Az erdőőri két évfolyamú szakiskolák, 
melyekbe államköltségen is fölvétetnek 17—35 
éves egyének. Igaz, hogy az erdészet egy külön-
természetű gazdasági ág, de szociális szempont-
ból nem lehet kisjelentőségű, ha az alföld 
népének fiai egy olyan foglalkozást tanulnak, 
amely nekik megélhetést nyújthat s nem kény-
telenek a családban az amúgy is visszaeső 
vagyont szétforgácsolni. 

7. Az előbbinek értelmében felemlíthető a 
kassai vízmesteri iskola, mely két évfolyamú, és 
fölvétetnek 18 évet betöltött ifjak, akik közül 
többen államköltségen képeztetnek s az iskola 
befejezése után elhelyezésükről is gondos-
kodnak. 

Ezzel kapcsolatban lehet felemlíteni a talaj-
javítási és vízszabályozási kedvezményes kölcsö-
nöket, miket a földmívelésügyi minisztériumhoz 
beterjesztett s bélyegtelen iratokkal ellátott 
kérvényre a „Magyar földhitelintézet" ad. Ez 
sok elkeseredésnek veheti elejét. 

8. A szőlőfelújítási olcsó és kedvezményes 
kölcsönt a törvényhozás megbízásából a buda-
pesti „Magyar Agrár- és Járadékbank" adja 
olyan tisztességes gazdáknak, akik a filloxera 
által kipusztított szőlőket akarják fölújítani. 
Mennyi parlagon heverő tőke nyerhetne életet, 
ha valamennyi érdekelt ezt az intézményt 
ismerné? Ezzel kapcsolatban lehet fölemlíteni 
az állami szőlőtelepeket, amilyen az országban 
40 van s hivatásuk, hogy a szőlőbhtokosoknak 
— tisztességes árban — különféle fajtájú 
európai s amerikai szőlővesszőket s ojtványokat 
juttassaríak. A megrendeléssel az illetékes kerü-

leti szőlészeti felügyelőhöz kell fordulni. Ugyajm-
csak e helyen kell rámutatnom az állami kísér-
leti mintaszőlőkre is, ahol (a zemplénmegyei: 
hegyaljában öt helyen van) bárki szíves-
útbaigazítást nyerhet a szőlőmívelésre vonat-
kozólag. 

9. A fatenyésztés fokozására nézve az állami 
faiskolákat lehet igénybe venni s a gyümölcs 
földolgozására és értékesítésére szolgáló esz-
közök kikölcsönzését és adományozását — gazda-
köröknek és egyéb testületeknek — a föld-
mívelésügyi minisztérium engedélyezi. A kopár 
és futóhomok-területek befásítására az állam 
— a területek adómentességén kívül — ingyen-
csemeték kiosztásáról gondoskodik. 

10. A gazdasági munkás- és cselédsegély-
pénztár sok bajnak és bánatnak vehetné elejét 
s azon kellemes tudat, hogy a tag anyagilag 
sem juthat a tönk szélére, az okszerűbb gaz-
dálkodásra nagyobb kedvet adhat a gazdának. 

11. A kisbirtokosok tanulmányi kirándulása 
a legközelebbi földmíves-iskolákba vagy egyéb 
állami gazdasági telepekre. A kirándulók költ-
sége részben vagy egészen megtéríttetik. Az 
ilyen kirándulások, ahol a gazda a helyes keze-
lésről személyesen meggyőződhetik, az általános 
gazdasági ügynek sokat használhatnak. Hisz 
szomorúan tapasztalhatjuk, hogy a magyar 
gazda elméleti előadásokból nem igen akar 
tanulni. Neki legjobb tanulás : a látás. Ez utóbb 
hangoztatott tapasztalatból kifolyólag teszek 
említést a paraszt-mintagazdaságokról. 

12. Paraszt-mintagazdaság létesítésében sze-
rénységem is eljárt, miért is ezzel az intézmény-
nyel szándékozom kissé tovább foglalkozni. 
Hogy az okszerűbb gazdálkodás az egész vonalon 
megvalósulhasson, e tekintetben a paraszt-minta-
gazdaságok óriási horderővel bírnak. Bárcsak 
minden nagyobb földmívelő-községben lehetne 
egy ilyent létesíteni! Sajnos azonban, hogy ez 
csak óhaj maradhat, mert — financiális szem-
pontból — az államkormányzat minden vár-
megye területén csak 2—4 mintagazdaságot 
engedélyezhet, mert egy-egynek a támogatá-
sára 2—5 ezer koronát áldoz a földmívelés-
ügyi minisztérium. 

Minthogy azonban a mintagazdaság enge-
délyezésére a megbízatás öt évig tart s hihetőleg 
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ezen intézmény egyhamar nem fog megszűnni, 
az öt év lejártával ugyanazon törvényhatóság 
területén más-mál> községek is nyerhetnek 
paraszt-mintagazdaságot, így hát a tanító ügy-
buzgósága is hozzájárulhat, hogy esetleg az ő 
községében is valamelyik kisgazda birtoka 
paraszt-mintagazdasággá átalakíttassék. Rend-
szerint 20—30 kat. holdas, egy tagban levő 
kisbirtok alakíttatik át mintagazdasággá s 
célja bebizonyítani azt, hogy kisebb földbirto-
kon is lehet belterjesen s többoldalúlag gazdál-
kodni s hogy a község és környékbeli gazdák 
személyesen győződhessenek meg a belterjes 
gazdálkodás előnyeiről s ennek utánzására annál 
is inkább kedvet kap a kisgazda, mert a 

, mintagazdaságnak ajándékozott tökéletesebb 
gazdasági eszközöket — kikölcsönzésk ipen — 
bármelyik gazda használhatja. Egészen új és 
eleven közgazdasági élet fejlődik egy olyan 
községben, ahol mintagazdaság van. A minta-
gazdának ajándékozott gazdasági folyóiratok és 
könyvek terjesztetnek s a gyakorlattal pár-
huzamban szerezhetnek meggyőződést a gazda-
sági elmélet igazságairól, amely elöl rideg elő-
ítélettel zárkózott el a magyar gazda. Ott, 
ahol az illetékes gazdasági egyesület élén tevé-
keny ember áll, elegendő, ha mintagazdaság 
létesítése végett az okokat ide előterjesztjük. 
Ilyen indokok lehetnek a kisgazdák konzervatív 
felfogása, olvasáshiány, a mintaszerűbb nagy-
birtokoktól való elszigetelés, szociálizmus, egy-
oldalú gazdálkodás, a föld termőerejének 
rohamos kihasználása, helytelen vetésforgó 
alkalmazása, az állattenyésztés elhanyagolása, 
stb. Természetesen jóelőre kell kiszemelni a 
megfelelő gazdát és földterületet, hogy a ki-
küldött szakértők e tekintetben kifogást ne 
találjanak. 

Ezen cikkemmel csak vázlatos képet akar-
tam nyújtani, hogy az okszerű gazdálkodás 
emelése érdekében ilyen irányban is foglalkoz-
hatunk a néppel. Ha valaki, úgy mi tanítók 
vagyunk leginkább hivatva arra, hogy a népet, 
amellyel közvetlen érintkezésben állunk, oktas-
suk, tanítsuk s akkor missziónknak, melyet 
hivatásunk nekünk kijelölt, férfiasan teszünk 
eleget. 

(Solt.) Fodor Ignác. 

Háziipari tanfolyam 
a dereeskei szaktanítós gazdasági ismétlő 

iskolánál. 
A f. év telén már második ízben rendezett 

háziipari tanfolyamot a dereeskei gazd. ismétlő 
iskola szaktanítója, Géher Lajos. A tanfolyam 
január hó 9-én kezdődött és egyhuzamban, 
megszakítás nélkül tartott február hó 19-éig. 
A tanfolyamon az iskola 156 fiúnövendéke 
vett részt. Azonban nemcsak a tanulók, hanem 
a kisgazdák közül is többen vettek részt. Így 
Derecskéről 12, a szomszédos Tépe községből 8, 
vagyis mindösszesen a két községből húsz 
kisgazda vett részt olyanformán, hogy hétfőn, 
kedden és szerdán d. u. 1—4-ig, valamint pén-
tek d. e. 8—12-ig a kisgazdák; csütörtökön 
és szombaton d. e. 8—12-ig és pénteken d. u. 
1—4-ig az ismétlő iskolai növendékek foglal-
koztak öt csoportban. 

A tanfolyamon Géher Lajos szaktanító veze-
tése mellett 5 mester tanította a különféle 
munkaágakat, és pedig a kosárfonó-mester : 
különféle kosarak, baromfiszállítók stb. készí-
tését 8—10 résztvevőnek egyszerre; a seprű-
kötő-mester : szoba- és ruhaseprűk készítését 
3—4-nek; kefekötő-mester: különféle szőr- és 
sikárlókefék előállítását egyszerre 5—6 növen-
déknek; a bognármester 2 — 3 növendékkel, 
míg a szalmafonó-mester egyszerre 10 —15 
növendékkel foglalkozott. Természetes, hogy az 
ilyen célszerű beosztás lehetővé tette a sikeres 
oktatást. A tanfolyam tartama alatt átlag 
minden órán 35 —40 résztvevő volt jelen, mert 
az ismétlő iskolás növendékek nagy része akkor 
is elment a tanfolyamra, amikor nem volt 
kötelező. 

Mivel az iskolának még nincsen munkaterme, 
a községi járványkórházat rendezték be a tan-
folyam céljaira. 

A hat hétig tartó tanfolyamon készítettek 
149 darab nagy seprűt, miből a készítőknek 
a tanfolyam végén jutalomkép kiosztatott 45 
darab ; 49 darab ruhaseprűt, ebből kiosztatott 
23 darab ; 144 darab különféle sikárlókefét, 
amelyből kiosztatott 34 darab ; 109 darab 
bekenő kefét, melyből kiosztásra került 38 
darab ; 40 darab ló- és fényesítő kefét, mely-
ből kiosztottak 19 darabot ; 79 darab gazda-
sági kosarat, ebből kiosztásra került 40 darab; 
39 darab szőlőszállító kosarat, kiosztásra került 
10 darab ; 25 darab másféle kosarat, kiosztásra 
került 10 darab; 33 darab szalma-lábtörlőt, 
kiosztásra került 23 darab ; 39 darab más 
szalmamunkát, kiosztásra került 25 darab ; 
53 darab bognármunkát, kiosztásra került 4 
darab. Készült még : evőeszköz-kosár 9, tojás-
tartó 8, díszkosár 15, faiskolai jelzőtábla 212 

1 4 * 
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darab, kaptár 3, gereblye 7, kis szék 9, asztal 2, 
fogas 2, lóca 6, saroglya 2, kaskötő deszka 10, 
stb. stb. 

A tanfolyamhoz helyiséget a község adott, úgy-
szintén takarítást, fűtést, fuvarozást, szalmát, 
barna fűzvesszőt, cirkot, szerszámot, eszközöket 
stb. A mesterek munkadíjára, deszkafélék és más 
anyagok beszerzésére a iöldmívelésügyi minisz-
ter 500 koronát engedélyezett. 

A háziipar iránt igen nagy érdeklődés mu-
tatkozott, úgyannyira, hogy naponként 8—10 
látogatója volt nemcsak a kisbirtokosok osz-
tályából, hanem az intelligencia tagjai közül, 
sőt a más, szomszédos idegen községekből is. 

Az előállított tárgyakból a szaktanító febr. 
24—26-ig a városházán ingyenes kiállítást 
rendezett, melyet tizenkét közeli községben 
közhírré tettek. Ennek meg is volt az ered-
ménye, mert három nap alatt kerekszámban 
mintegy kilencezer látogató tekintette meg a 
kiállítást, vagyis naponként átlag háromezer 
ember. Különösen 24-én oly sok látogató volt, 
hogy naphosszat a máskülönben elég tágas 
termek túlságosan is zsúfolva voltak ; 25-én 
pedig a különböző iskolák növendékei látogat-
ták meg. 

Egy persely is volt kitéve, melybe a láto-
gatóktól begyült összesen 10 korona 82 fillér. 
Ezen összeg a szorgalmas tanulók megjutal-
mazására fordíttatott. így kapott 7 tanuló 
1—1 koronát, 8 tanuló pedig 50—50 fillért. 

A jutalomdíjak és a készített tárgyakból a 
jutalomdíjak február 27., 28. és március 1-én 
osztattak ki osztályonként a növendékeknek. 
A megmaradt tárgyak részint az iskola házi 
ipari gyűjteményébe kerülnek, részint az iskola 
szükségleteire fordíttatnak, a még azután fenn-
maradó rész pedig az iskola javára eladatik. 

A kiállítást február 25-én a vármegyeház 
tanfelügyelője is meglátogatta és teljes meg-
elégedését nyilvánította. 

Tagadhatatlan, hogy a derecskei önálló 
szaktanítós gazdasági ism. iskolának ez már 
másodízben rendezett háziipari tanfolyama, a 
hozzáfűzött legmesszebb menő igényeket is 
kielégítette. Általában csín, ízlés, takarékosság, 
gazdaságosság és változatosság jellemzik az 
ezernél többre menő tárgyakat. Tagadhatatlan 
az is, hogy az egész tanfolyam tervezése, szak-
szerű vezetése, a kiállítás sikere, nemkülön-
ben a nagyfokú érdeklődés felkeltése Geliér 
Lajos gazdasági szaktanítónak érdeme. 

Úgy tudjuk, hogy nevezett szaktanítónak a 
minisztérium ezen sikeres működéséért elisme-
rését fogja nyilvánítani, amiről annak idején 
külön is tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. 

Alakítsunk gazdaköröket ! 
Ha a magyar földmível$iép jelenlegi gazda-

sági helyzetét összehasonlítjuk annak 20 — 25 
év előtti állapotával, könnyen láthatjuk azt, 
hogy mi okozta ennek a népnek lassú elszegé-
nyedését. Míg egyfelől a múltban kevesebb volt 
a rárakott teher, addig viszont többoldalúlag 
tudta erejét érvényesíteni úgy, hogy szinte az 
egész évben talált magának foglalkozást. Amint 
a tél fagya miatt abbahagyta a mezei mun-
kát, a nagy erdőségekben kereshetett munkát, 
vagy pedig — a cséplőgépek híján — egész 
tavaszig részért csépelhetett az uraság szérűjé-
ben. De nemcsak a férfiak dolgozhattak, kijárt 
a munka az asszonyoknak is : ők t. i. télen át 
dolgozták föl azt a sok kendert meg lent, amit 
földjük megtermett. Merő ellentétet képeznek 
ezekkel a jelen állapotok. A földmíves kényszer * 
kiadásai szaporodtak, munkája megkevesbedett. 
A cséplési munkákat pár hét alatt elvégzi a 
gép ; az erdőségek eltűnnek s vele együtt 
a nép téli munkája is — kivált a magyar vi-
dékeken — megsz'.lnt, vagy annyira meg-
csappant, hogy róla inkább csak az ország-
széleken lehet szó ; túlnyomó részben megszűnt 
a szövés-fonás is, ami viszont nemcsak azért 
baj, mert egész vidék asszonyai majdnem tét-
lenül töltik a téli napokat, hanem azért is, 
mert a nép mindjobban rákap arra a szokásra, 
hogy még a vászonneműeket is, amiért addig 
pénzt nem kellett kiadni, a boltokban vásárolja 
meg drága pénzért. Ha még hozzávesszük azt 
a sok csapást, amelyek az állati és növényi 
betegségek által a gazdanépet érték: megvan 
vázlatban a kép, amely a mai magyar gazda-
társadalom, de kivált a kisbirtokos nyomorú-
ságos és veszélyes helyzetét föltünteti. Nyo-
morúságos helyzete annál könnyebben elképzel-
hető, ha elgondoljuk, hogy hazánk sajátságos 
időjárása még azt a túlnyomólag egyoldalú 
szemtermelést is — amely manapság, sajnos, 
még igen sok helyen divatozik — veszélyez-
teti; hogy pedig veszélyes is ez a helyzet, azt 
bővebben magyarázni fölösleges, elég, ha csak 
a mind erősbfokú kivándorlásra és a szocialis-
mus hódításaira gondolunk. 

A mai gazdasági bajok kifejlődésével nem 
tartott lépést az a törekvés, amely a nép el-
szegényedésével szemben annak a megerősítését 
célozta volna. A kisgazdák elszegényedése már 
meglehetősen kezdetét vette, amikor hazánkban 
az első kísérletek történtek szövetkezetek ala-
kítására. Ha pedig azt a fejlődést tekintjük, 
ami az első szövetkezet megalakításától nap-
jainkig történt, összehasonlítva azt más nép, 
pl. a német népnek ezirányú fejlődésével, be 
kell vallanunk, hogy Magyarországon a szö-
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vetkezeti eszme térfoglalása messze mögötte 
maradt annak, amit e téren Németországban 
tapasztaltunk. Sőt nemcsak mögötte maradt, 
hanem, ami még rosszabb, számos vidéken 
maga a szövetkezeti eszme is kompromittáltatott 
azáltal, hogy a szövetkezet tönkrement. Ez 
pedig csakis úgy történhetett, hogy az alapítók 
nem számolva a helyi körülményekkel és nem 
számolva a nép szellemi képességeivel sem, 
nyakra-főre akarták az egyik községet ezzel, 
a másikat meg másfajta szövetkezettel boldo-
gítani — akárhányszor minden előkészület 
nélkül. Elfeledték főleg azt, hogy pl. anyagi 
kulturát lehetetlen fejleszteni a szellemi kul-
túrának teljes mellőzésével. Nem elég t. i. 
valamely szervezetet csupán megalkotni, hanem 
szükséges az is, hogy az a szervezet egyfelől 
közszükséget pótoljon, másrészt, hogy pl. azzal 
a szövetkezettel, annak a céljaival minden tag 
tisztában is legyen. 

A szövetkezetek az anyagi megerősödést 
célozván, reájuk ez országban nagy szükség 
van, tehát szükséget is pótolnak, de a szövet-
kezet azért még önmagában nem szünteti meg 
a bajokat, annál kevésbbé, ha vele élni nem 
tudunk. 

Hazánkban a szövetkezeti eszmének lassú 
fejlődését és terjedését indokolja az a körül-
mény, hogy — nem számítva az utóbbi éveket 
— jobbára hitel- és fogyasztási szövetkezetek 
létesítésére törekedtek. Ezek közül pl. a fogyasz-
tási szövetkezet olyan bonyolult szövevényű, 
annyi sok előismeretet, tudást igényel, hogy 
cseppet sem csodálkozhatunk azon, ha közülök 
sok megbukik. Már biztosabb jövőt jósolhatunk 
az értékesítő szövetkezeteknek. A nép hamar 
beletanul, rövideden hasznát látja, ügyes szer-
vezés mellett szemlátomást erősíti a falu népét. 
Terjedésük is gyorsabb, mint más szövetke-
zeteké ; elég, ha £&ak a tejszövetkezetekre 
utalok. 

De még az értékesítési szövetkezeteket is meg 
kell előzniük az ú. n. gazdaköröknek. Belátták 
ezt irányadó helyen is, ezért van, hogy a 
Magyar Gazdaszövetség újabban főleg falusi 
gazdakörök szervezésére törekszik. A gazdakör 
melegágya a gazdasági eszméknek. Ott kell 
elhinteni a csiraképes magvakat, ott kell fej-
leszteni a gyenge palántát ; s ha az már any-
nyira erősödött, hogy nem árthat neki sem a 
szél, sem a fagy, onnét kell azt átültetni a 
szabadba. A jól vezetett gazdakörnek különös 
nevelői fontossága van. Ma a népnek egyedüli 
szórakozó helye a korcsma. Ha baja van, ott 
keres orvosságot ; ha elad valamit, pénzének 
egy részét ott költi el, ha meg nincs pénze, 
ott csinálja az adósságot ; szóval, örömének, 
bajának ott ad kifejezést. A gazdakör a fejlődni 

képes népnek jövő korcsmája. Nem szedi ez 
el a nép garasait, — ellenkezőleg, mindig ad 
valamit. A szegényedő paraszttal nem áll szóba 
senki: a gazdakörrel igen; egyes ember baját 
legfeljebb a falubeli ismeri: egy egész gazda-
kör kívánságait meglátják a nálánál hatalma-
sabb szervezetek ; segítségére siet a megyei 
gazdasági egyesület s illetőleg maga a Magyar 
Gazdaszövetség. Ezen szervek közvetítésével 
nyerhet a falu a kormánytól ingyen, vagy 
olcsó vetőmagot, megjavíthatja állatállományát; 
a Magyar Gazdaszövetség jelöli meg az olcsó 
beszerzési forrásokat s mutatja meg az érté-
kesítésnek legjövedelmezőbb útait; ingyen küld 
le időnként egy-egy szakembert, aki a népet 
oktatja s a megváltozott életkörülményekre 
való tekintettel átvezeti a népet más, jövedel-
mezőbb foglalkozásra, vagy a meglevő foglal-
kozásnemeket az intenzív gazdasági kultúra 
szolgálatába átvezeti ; alakít értékesítő szövet-
kezeteket, kioktatja a népiét valamely, a vidék-
nek megfelelő háziiparra s gondoskodik a kész 
árucikkek piacáról; ellátja újságokkal; a gaz-
daság különböző ágait tárgyaló hasznos olvas-
mányok nyújtásával pedig megveti a falusi 
gazdakör könyvtárának alapját. 

Ezen falusi gazdakörök alapításában tevékeny 
részt szoktak venni a megyei gazdasági egye-
sületek. Ezek mintegy a közvetítő fórumot 
képezik a falusi gazdakörök és a Magyar 
Gazdaszövetség között. A megyei gazdasági 
egyesületbe küldi ki a falusi gazdakör időről 
időre a maga 2 bizalmi emberét. A megyei 
gazdasági egyesületek gyűlései felfogják a falusi 
gazdakörök panaszait, vágyait s vagy maguk 
orvosolják, illetőleg elégítik ki azokat, vagy 
pedig a náluknál sokkalta hatalmasabb Magyar 
Gazdaszövetség elé juttatják azokat. A falusiak-
nak tehát úgyszólván semmibe sem kerül gaz-
dasági bajaiknak orvoslása s jövedelmeik foko-
zása ; ez inkább csak egy kis utánjárást, jó-
akaratot igényel. Az ország legnagyobb részé-
ben azonban a nép ezt ma még nem tudja. 
Ezért nem is szabad arra várni, hogy a nép 
idővel maga is rájöjjön a mondott erőforrások 
igénybevételére. Ritkán, kivételesen egyik-
másik falu megfigyeli egy-egy fejlődő község 
okos intézményeit s követi is annak példáját, 
ámde tudjuk, hogy ez csak szórványos jelenség 
s egyenesen erre várakozni annyit tenne, mint 
számtalan vidéknek lassú vagy gyorsabb menetű 
pusztulását tétlenséggel elősegíteni. Krisztus 
vallásának is megvoltak és megvannak a maga 
apostolai : a gazdák tömörítésének eszméje is 
megkívánja a maga apostolait. Es lehet-e itt 
másokra gondolni, mint a falusi tanítókra és 
lelkészekre, mint akik a nép közt és a néppel 
élve, a népet legjobban is isinerik ? ! 
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Koppant sok ma már az a munka, amit úgy 
a kormány, mint a társadalom a tanítóktól 
megkíván. Ennek a munkatömegnek lelkiisme-
retes elvégzését teljes joggal azonban csak úgy 
volna szabad óhajtani, ha a tanító-világ telje-
sen mentesíttetnék az anyagi gondoktól. Es 
mégis, habár e vágy egyhamar nem is talál 
teljes kielégítésre, szabad-e feltennünk, hogy 
nem akadna a magyar tanító-világból száz meg 
száz apostol — akik talán részesei is a nép 
szegénységének — s akik az előre lefizetett 
jutalom nélkül is ne vállalnák magukra azt a 
körültekintő és talán hálásnak sem mondható 
munkát, amellyel a népet tömöríteni s ezáltal 
közvetlenül annak bajait orvosolni tudnák. 
Meg van annak a módja, hogy miként férkőz-
hetni a nép érzés- és gondolatvilágához s mi-
ként hozhatjuk őket egy kitűzött cél — jelen-
leg a falusi gazdakör — felé. Ezt a módot a 
falusi tanító ismeri leginkább. 

Ha bővebb tájékozódást kívánnak a falusi 
gazdakörök szervezését illetőleg, forduljanak 
bizalommal a Magyar Gazdaszövetség titkári 
hivatalához (Budapest, IX., Üllői-út, Köztelek). 

(Nagy szentmiklós.) Var y a Jenő. 

Tavaszi munkák a szőlőben. 
Amint a hó, „a holt föld téli szemfedője", 

szertefoszlott, a talaj fölengedett, megszikkadt 
s a tavaszi napsugarak bíztató melege ú j 
reményekkel tölti el a szorgalmas gazda kebe-
lét, megkezdődik a munka a szántóföldön, kelt-
ben, szőlőben egyaránt. 

Amidőn a tavaszi munkákról a szőlőben 
akarok szólani, nem azon munkákat értem, 
amelyek a szó szoros értelmében vett tavasz 
ideje alatt (márc. "21.—jún. 21.) végzendők, 
mert ilyen meteorologiai szempontból való 
csoportosítása a munkáknak amellett, hogy 
mesterkélt, szinte lehetetlen is, hanem értem 
azon munkákat, amelyek a közéletben általá-
ban tavasznak nevezett időszakban végeztet-
nek, tehát körülbelül március közepétől május 
közepéig. 

Minthogy e sorok megjelenésekor a szőlőbeli 
legelső tavaszi munkák már javában folyamat-
ban vannak, sőt be is végeztettek, feltéve, 
hogy az időjárás ilyen kedvező marad, mint 
most, a fősúlyt inkább az április havi s az 
azután következő munkákra fektetem. 

A legelső tavaszi munka a szőlő nyitása, 
mikor is a télre befedett tőkéről a föld ismét 
lehúzatik s az úgynevezett bakhátak készíttet-
nek, vagy ahol a tőke'nkénti betakarást alkal-
mazzák, a föld az egyes tőkékről lehúzva, 
egyenletesen elteregettetik. A télen át istálló-

trágyával megtrágyázott sorközök trágyája 
ugyanekkor a tőkékről lehúzott földdel alá-
takartatik. Ellenben ahol a műtrágyázás van 
alkalmazásban, mint pl. a homoki szőlőkben, 
ott a trágyázás a nyitás után történik. Cser-
hátú javaslata szerint a szuperfoszfát és káli-
trágya úgy adatik a szőlőnek, hogy nyitás 
alkalmával a földet a tőkékről jobbra és balra 
20—25 cm szélességben elhúzzuk, körülbelül 
8—10 cm-nyi mély árkot készítünk, amelybe 
a nevezett trágyaféléket beszórjuk és azután 
alátakarjuk. A chilisalétromot csak a metszés 
után adjuk és pedig elszórás után mélyen alá-
kapálva. Hogyha a foszforsavat Thomassalak 
alakjában adjuk, akkor ősszel, a fedés előtt 
szórandó az el, mikor is a bekapálás felesleges. 
Ugyanez áll a szuperfoszfátra és kálira is 
akkor, ha ősszel adjuk a szőlőnek. 

A szőlősgazdák március 19-ét, József nap-
ját, tartják a nyitás megkezdésének norma-
napjául. Hogy e nap nem lehet mindig mérv-
adó, magától értetődik. 

Nyitás után néhány napra következik a 
szőlő egy másik igen fontos munkája: a met-
szés. Főidőszaka általában április hó első fele. 
A metszés módját a különféle mívelósmódok 
határozzák meg, mindazonáltal vannak itt is 
egyes szempontok, amelyeket figyelmen kívül 
hagynunk nem szabad. Így : minél erősebb 
valamely tőke, annál több csapot lehet azon 
hagyni; a vastag venyige hosszabbra met-
szendő, mint a vékonyabb, inert előbbinél a 
termőrügyek • följebb kezdődnek ; az egész 
vékony venyige legföljebb egyszemes csapra 
metszendő; törekedjünk arra, hogy a csapok 
a tőke körül egyenlően legyenek elosztva s az 
utolsó rügy a tökétől kifelé nézzen. A metszést 
néhol görbe késekkel, hazánkban a? ónban leg-
általánosabban az úgynevezett francia kertész-
ollókkal végzik. (Darabja -A kor. 60 fill.) 

Magának a metszésnek keresztülvitele úgy 
történjék, hogy az utolsónak meghagyni szán-
dékolt rügy fölött mintegy 2 cm-nyi csonkot 
hagyjunk, a metszési lap ferde legyen és a 
rügytől ellejtsen. E metszési móddal ellen-
kezőleg egy Dezeimeris nevű francia azt ajánlja, 
hogy az utolsónak meghagyni szándékolt rügy 
fölötti első rügynél, az úgynevezett diaphragmá-
nál messük meg a venyigét. E metszési módját 
Dezeimeris azzal támogatja, hogy a rendes 
metszésnél sok a tápanyag-veszteség, a könnye-
zés nagyobb mérvű, minek következtében a 
tőkék meggyöngülnek, a csapok könnyen 
elszáradhatnak, a paraziták jó fészket találnak 
a bélben stb., holott az ő eljárásánál a 
diaphragma mintegy védőfedelet képez s az 
említett káros következmények nem fordulhat-
nak elő. Dezeimeris metszési módja az első 
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pillanatban nagyon is elfogadhatónak látszik, 
azonban komolyabban gondolkozva fölötte, 
csakhamar azon meggyőződésre jutunk, hogy 
érvei vajmi kevés súllyal bírnak. Ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy eljárása mennyivel lassítja a 
metszés munkáját, mert bajos egyszerre meg-
találni a diaphragmât, néha öt-hatszor is kell 
metszeni, míg azt megtaláljuk ; hogy a tőke 
a csonkoktól, melyeket csak a jövő tavasszal 
szabad lemetszeni, ágas-bogas lesz, csúnya 
külsőt nyer, — már ezek miatt sem ajánlatos e 
metszési módot követni. Ami a könnyezést 
illeti, hogy az Dezeimeris módja mellett cse-
kélyebb volna, erre nézve a Franciaországban, 
Montpellierben tett kísérletek bebizonyították, 
hogy az épen olyan mérvű, mint a közön-
séges metszésnél. Magától értetődik, hogy a 
diaphragma nem tarthatja vissza a könnyezést, 
mert hiszen akkor hogyan kerülhetne följebb 
és följebb a tápnedv — egész a vitorláig, ha 
a diaphragmák megakadályoznák a nedvkerin-
gést ? A különbség csak épen abban nyilvánul, 
hogy utóbbi esetben valamivel később indul 
.meg a könnyezés. Ez természetes is, mert a 
nedvnek az utóbbi esetben nagyobb útat kell 
megtennie, mint a közönséges metszésnél, míg 
a csap végét eléri. A tavaszi könnyezés külön-
ben a szőlő, tulajdonságaihoz tartozik, néha 
már a metszés előtt könnyezik a tőke, a rügyek 
tájékán. Egy tőke körülbelül 0'25 litert köny-
nyezik, minek anyaga főleg víz s csak csekély 
mennyiségű organicus és ásványi anyagok. 

1 liter könnyben circa 0'7 gr. ásványi anyag 
van, ami tehát 4 tőkére oszlik el s e csekélység 
is a talajra csurog, tehát nem vész kárba. 
Hogv a könnyezés a tőkét gyengítené, nem 
áll, mert a kicsurgó tápnedvet a tőke még 
úgy sem használhatja föl, ez csak akkor állana, 
ha már lombozata kifeslett volna. Azon érv, 
hogy a csapok, a közönséges metszést alkal-
mazva, könnyen elszáradhatnak, alig vehető 
tekintetbe, hiszen azért hagyunk a rügy fölött 
2 cm-nyi csonkot, mely teljesen elég, különben 
is a nedvkeringés tavasszal bő és így a rügy 
elszáradásától félnünk nincs okunk. Epen azon 
érve bír valami csekély erővel, hogy a parazita-
gombák és rovarok támadásai ellen az így 
megmetszett tőke jobban van védve. A rova-
rok petéiket ugyanis nem rakhatják oly köny-
nyen a diapliragmára, másrészt pedig a bél 
átázásától első alkalmával és ennek következ-
tében a parazita-gombáknak e helyeken való 
föllépésétől nem kell tartanunk, mert tudjuk, 
hogy a diaphragmánál a bél megszakad. Mind-
ezek azonban oly csekély előnyök, amelyek 
miatt korántsem leszünk hajlándók a különben 
is jóval költségesebb eljárást követnünk. 

Egy kissé tán hosszasabban foglalkoztam 

Dezeimeris metszési módjával, de tettem ezt 
azért, mivel sok érdekes eszmecserére adott 
alkalmat, másrészt pedig azért, hogy kitűnjék 
az, miszerint nem minden újonnan föltalált és 
ajánlott dolog jó s anélkül, hogy komolyabban 
gondolkoznánk fölötte, azt vakon mindjárt 
követnünk is kellene. 

A metszés alkalmával nyert venyigéket min-
den második sorban 2—2 méternyi távolsá-
gokban gyűjtsük össze kisebb rakásokba, 
ahonnan azokat az útakra ki vihetjük s ott 
kisebb kévékbe összekötve, valamely üres 
helyen kazalba rakhatjuk. Megszáradva tüzelő-
anyagnak, avagy megszecskázva a compost 
készítéséhez használhatjuk föl. Ha azonban a 
venyigéken a peronospora nevű gomba lépett 
volna föl, a venyigék azonnal megsemmisíten-
dők, vagy pedig 24 órán át re'zgálicoldatban 
pácolandók. 

Feleljünk most azon kérdésre, hogy mikor 
messiink : ősszel-e vagy tavasszal ? 

A déli fekvésű országokban, ahol a telek 
gyengék s így a téli erős fagyoktól tartani 
nem kell, a metszés bátran végezhető ősszel. 
Ellenben az északibb fekvésű országokban, 
hová hazánkat is sorolhatjuk, a tavaszi metszés 
alkalmazása lesz helyénvaló. Az őszi metszés-
nek ezen helyeken ugyanis több káros követ-
kezménye lehet. Megtörténhetik, hogy a 
nagyon erős fagyok következtében a már meg-
metszett tőke rügyei elfagynak s így tönkre van 
téve az egész termés, holott a meg nem met-
szett tőkén — dacára a fagynak — még 
mindig találunk olyan rügyeket, illetve szár-
részletet, melyek nem fagytak el s így még 
mindig módunkban van olyan metszést alkal-
maznunk, hogy termésünk legyen. Kárt tehet-
nek a szőlőben télen át a hónyomás, valamint 
az emberek és állatok a télen át való ottjárás 
által is, mely kárt a tavaszi metszéssel az 
előbbi esethez hasonlóan még mindig sikerül 

~ o 
elhárítanunk. Ezek alapján tehát a tavaszi 
metszés ajánlható. Megjegyzem itt, hogy 
hazánkban Aradhegyalján s Erdélyben, ahol 
az úgynevezett ménesi karikás vagy pedig a 
Fekete-féle kétkarikás művelésmód dívik, a 
karikát tőben még ősszel lefűrészelik, a többi 
venyigét csak tavasszal metszik meg, ezt tehát 
részleges őszi metszésnek nevezhetjük. Teszik ezt 
azért még ősszel, hogy a fedés munkája könv-
nyebb legyen, másrészt pedig, hogy tavasszal 
a metszés gyorsabban haladjon. 

A metszéssel egybe lehet kötni mindjárt a 
harmadgyökerezést is. Ezen harmadgyökereket 
a fejről le kell szedni és pedig úgy, hogy kis 
kézi kapával vagy vakoló kanállal a tőke körül 
a földet néhány cm-nyi mélységben elkaparjuk. 
Tudjuk ugyanis, hogy a harmadgyökerek csak 
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nyűgei a szőlőnek s ha nagyon kifejlődnek, 
akkor a tőkét gyengítik. A szőlőnek legalsó 
gyökerei, melyek a dugvány legalsó rügyéből 
fejlődtek, a talpgyökerek, melyek néha 10 
méternyi mélységbe is lehatolnak, a legfonto-
sabbak, mert a talajnak azon rétegében vannak, 
hol mindig van nedvesség, tehát a tőkét a 
kiszáradástól óvják. Azon gyökerek, melyek a 
a dugvány felsőbb rügyeiből, valamint az ízek 
repedéseiből, az ott képződött callusból fejlőd-
nek az oldal- vagy tápszívó-gyökerek, melyek 
a talaj azon rétegében terjednek szét, melyben 
a legtöbb tápanyag van. Ha azonban a talaj 
kiszárad, akkor ezek nem működhetnek, hanem 
a fenntartás egyedül a talpgyökerekre van 
bízva. A harmadgyökerek azok, melyek leg-
fölül, a föld felszínénél fejlődnek. Vannak még 
az úgynevezett adventiv gyökerek is (léggyö-
kerek) a föld felett, nedves, árnyékos helyen, 
ezek természetesen semmi fontossággal nem 
bírván, eltávolítandók. A harmadgyökerek, ha 
erősen kifejlődnek, akkor a többi, fontosabb 
gyökerek visszafejlődnek. Minthogy azonban 
ezek csak a felszínben terjednek szét, csak 
gyengén táplálhatják a tőkét, emellett száraz-
ság esetén a talaj felső része száradván ki 
legelőbb, épen semminemű szolgálatot nem 
tesznek. Ezenkívül folytonos megsérüléseknek 
is vannak kitéve. 

A harmadgyökereket tehát minden további 
késlekedés nélkül el kell távolítanunk és ezt 
nemcsak tavasszal tegyük, de nyáron át is, 
valahányszor csak észrevesszük, hogy valamelyik 
tőkén erősen kifejlődtek ismét. A harmad-
gyökereket csakis azon esetben hagyjuk meg, 
hogyha olyan szőlőtalajunk van, amely alsó 
rétegében tápszegény, avagy nagyon vizenyős, 
vagy például Vj méternyi mélyen már kavicsos. 
Ilyenkor kívánatos, hogy a harmadgyökerek 
erősen kifejlődjenek, mert a tőke táplálása 
ezek hivatása lesz. Noha vannak eljárásmódok, 
melyek által az ilyen területeket is fölhasznál-
hatjuk a szőlőtelepítésre, pl. a rövidebb dug-
ványok alkalmazása, a dugványok ferdén vagy 
vízszintesen való ültetése által, az ilyen terü-
leteket ritkán fogunk szőlővel beültetni, hanem 
pl. konyhakerti növények alá használjuk, melyek 
nem hatolnak olyan mélyre gyökereikkel a 
talajba. 

Metszés után következik a karók beverése 
ott, ahol azokat télre kiszedik. A karó mindig 
a tőke északi oldalára verendő be, hogy a 
tő ié t az északi szelektől védje, másrészt pedig, 
hogy a déli napsugarakat föl ne fogja. 

A karókat nem mindenütt szadik ki télre, 
ami különben nagyon helyes eljárás. A karókat 
azért szokták télire kihúzni, hogy azok — már 
az illetők véleménye szerint — a földben el 

ne romoljanak. Ez azonban téves nézet, mert 
a karó a földben, ha kellően konzerválva van : 
pl. a földbe verendő részének megszenesítése 
vagy forró kátrányba mártása, vagy rézgálic-
oldattal való impregnálása által sokkal keve-
sebbet romlik, mint épen a kiszedése és be-
verése által. A karókihúzók, könnyebbség 
kedvéért, össze-vissza rángatják a karókat, 
így számtalan eltörik belőlük, nemkülönben 
sok karó eltörhet, szétrepedhet a beverés 
alkalmával is. Emellett, ha a karókat télre 
nem viszik száraz helyre, fedél alá, hanem 
vagy két, a sorokkal keresztbe fektetett karóra 
vagy pedig négy karóból készített kereszt-
bakokra fektetik, az egész télen át a hólé, 
nedvesség áztatja azokat s így felette meg-
romlanak. A karók kihúzása télre legfeljebb olyan 
helyeken indokolt, ahol a nagy hófúvások sok 
karót eltörnek, avagy a karólopástól kell fél-
nünk, mint pl. faszegény vidéken. Ha azonban 
a karókat kiszedjük, akkor tartsuk mindig 
főprincipiumként, hogy védett, fedett • helyen 
legyenek elraktározva. 

A karók beverése után, ha szálvesszős mü-
velésmódokat űzünk, a szálvesszőket kikötjük ; 
a bújtás, döntés munkája megkezdhető, nem-
különben a dugványoknak a szőlőiskolába való 
ki ültetése, a sima vesszők előgyökereztetése. 
A fás oltásokat rendesen március végén kezdik 
meg, és e munka folyik egész május elejéig, 
közepéig. 

Április hó közepén vagy végén, szóval a 
metszés után, itt az első kapálás ideje. Az első 
kapálás mélyen, mintegy 8—10 cm-nyire történ-
jék. E kapálással az sl célunk, hogy a talajt, 
melyet á metszés, karók beverése alkalmával 
összetiportunk, felporhanyítsuk ; hógy a talaj 
felmelegedését elősegítsük ; hogy a téli nedves-
séget az alsóbb rétegekben, megbolygatván a 
talaj capillaritását (liajszálcsövességét), a későbbi 
szárazabb idők idejére konzerváljuk; célunk 
továbbá még a gyomok irtása is. Az első 
kapálás igen fontos munka a szőlőben, azért 
erre különös figyelmet kell fordítanunk. A ned-
ves talajok, valamint az árnyékos helyek kapá-
lását mindig későbbre halasszuk el, hogy jobban 
kiszáradjanak, mert tudjuk, hogy a sok ned-
vesség a szőlőnek kárára van. 

A kapálásra különféle alakú kapák használ-
tatnak. A munkás, mert legkönnyebb, a szív-
alakú kapával szeret leginkább dolgozni, azon-
ban ilyen kapa munkája korántsem olyan jó, 
mint pl. a csapott végűé, vagy még inkább a 
téglányalakúé (a kapa alsó élét a téglány 
rövi :ebb oldala képezi). Nehéz talajokra az 
úgynevezett villa-kapa való. 

A phylloxera vastatíix ellen való egyik irtási 
mód, mint tudjuk, a szénkénegezés v. gyérítő 
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eljárás, melyet évről évre kell alkalmaznunk, 
ha tiszta európai — tehát nem ojtvány — 
szőlőinket fenntartani akarjuk. A szénkénege-
zést minden évben egyszer szoktuk végezni. 
Legjobb idő erre a vegetaezió szünetelése, így 
tavasszal, lombfeslés előtt és ősszel, lombhullás 
után. Egyes esetekben azonban részint az idő-
járás, részint a talaj kedvezőtlen volta nem 
engedi sem ősszel, sem tavasszal a szénkénege-
zés elvégzését. Mert pl. ha esős idő van, vagy 
a talaj nagyon nedves, akkor a szénkénegezés 
kárbaveszett volna, mivel a hajszálcsövek telve 
vízzel és így a szénkéneggőzök nem terjedhet-
nek szét a talajban és nein ölhetik meg a 
phylloxerát. Ilyenkor legjobb idő a virágzás 
előtti és a bogyó növekedésének ideje. Virág-
záskor vagy a bogyó puhulásának idején szén-
kénegezni káros, mert a tőke különben is meg-
érzi mindig a szénkénegezést, ilyen fontos idő-
ben pedig kétszeresen megérezné azt, ami a 
termésre csökkentő befolyással lenne. 

Ha kedvezők az időjárási és talajviszonyok) 
vagyis szép meleg idők járnak, a talaj nem 
nagyon nedves, akkor bátran szénkénegezhetünk 
tavasszal, és pedig a metszés után és első 
kapálás előtt. A szénkénegezés után két 
hétig ne bolygassuk a talajt, csak két hét 
után kezdjük meg az első kapálást, ellenkező 
esetben a talajt fellazítván, a szénkéneggőzök 
a földből kipárolognának. 

Április hó végén van a szőlőültetés ideje is, 
ha ú j szőlőt telepítünk, még május közepén is. 

Az első kapálás után, hacsak szőlőt nem 
ültetünk, úgy május hó közepéig szünetel a 
munka, azért is a következő munkákról egy 
másik közleményben iogok annak idején szólani. 
Most még csak egy fontos dologról akarok 
megemlékezni: t. i. a késői fagyokról, melyek 
normanapjaiul rendesen május 12-13-14-ét, a 
fagyos szentek napjait tekintik szőlészeink s 
általában a gazdák. 

Számos évi, azt lehet mondani századokon 
nyugvó tapasztalás szerint e napokon, illetőleg 
e napok körül, éjjelre a hőmérsék 2—4 fokkal 
szokott hazánkban a fagypont alá szállani. 
A lehűlés mértéke attól függ, hogy milyen 
hideg levegőt hoznak a szelek. A harmat dérré 
fagy a növényeken s feloldódván, hőt von el a 
növénytől s így az még jobban lehűl, elfagy. 
Sokszor elfagynak az összes lombozat s hajtások. 

A késői fagyok ellen óvóintézkedéseket kell 
alkalmaznunk. Ahol gyakran, mondjuk minden 
évben kárt tesznek, ajánlatos későn hajtó fajtá-
kat ültetni, ajánlatos a metszést minél későbbre 
halasztani, míg a tőke magától könnyezni kezd 
(a rügyek körül) s a metszés hosszabb csapokra 
történjék. Ezek által a vegetáció előrehaladását 

késleltetjük s minthogy a legfelsőbb rügyek 
hajtanak ki legelőbb, az alsókat, melyekre 
szükségünk van, ilyen módon megvédjük. Há t -
ránya azonban e védekezési eljárásnak, hogy a 
fagyok elmultával újból kell metszeni. Ezek 
volnának az indirekt védekezési módok. A 
direkt védekezés vagy a tőke betakarása pl. 
szalmával, tengerihajjal, papírral stb.. vagy a 
füstölés. A füstölőanyagok különfélék lehetnek. 
Legegyszerűbb füstölő eljárás az, hogy mintegy 
40—50 -ölre egy-egy füstfészket rakunk 
(rőzse, levél, venyige stb. kátránnyal leöntve s 
meggyújtva) s a füst egész éjjel át gerjesz-
tetik, míg a hőmérő ismét a fagypont fölé 
emelkedett. 

A kritikus napokat szerencsésen kiállva, 
hozzáfoghatunk az első permetezéshez, majd a 
válogatáshoz s a többi következő munkákhoz, 
melyekről azonban annak idején lesz szó. 

(Magyaróvár.) Kaufmann Gyula. 

A gyümölcsfák ültetéséről. 
„Ki mint vet, úgy arat", mondja a földmíves. 

„Ki mint ültet, úgy szüretel", mondhatja bátran 
a kertész, mert valóban csak akkor, lia 
gyümölcsfáinkat jól ültettük el, várhatjuk azok 
megeredését és így a jó termést, jó aratást, 
szüretet. 

A gyümölcsfák s egyáltalában a fák ültetése 
egyike a legkönnyebb, de egyúttal a legtöbb 
gondosságot és pontosságot követelő mun-
káknak. 

Sokan, kik nem igen értenek a fák ülteté-
séhez, nagyon meggondolatlanul végzik azt. 
Ha megrendelt fáikat megkapják, elvermelik, 
vagy a csomagban hagyják; ültetés előtt 
előszedik, gyökérzetüknek kevésbé megfelelő 
gödröt ásnak ; gyökerüket jól-rosszul meg-
metszik, vagy nem is metszik meg ; a fá t 
azután beleállítják a gödörbe, nem nézve azt, 
hogyan áll a fa a gödörben és milyen mélyen, 
a gödörből kikerült földet a gyökerekre 
húzzák, a fát ide-oda mozgatják, a földet 
erősen megtapossák és hogy a látszatnak 
éljenek, kissé megöntözik. Az ily elültetés után 
azt várják, hogy a fák megeredjenek. Azok 
természetesen nem erednek meg, vagy ha meg 
is erednek, nem sokára elpusztulnak, olyankor 
aztán szidják, kárhoztatják a szállítót, ahelyett, 
hogy magukban keresnék a hibát. 

A gyümölcsfák ültetésénél fontos és tekin-
tetbe veendő : az éghajlat, a talaj, az elültetni 
szándékozott gyümölcsfák, a fák térszükséglete, 
az elültetés ideje és annak elvégzése. 

Az éghajlatot és a talajt nem tudjuk meg-
választani a fákhoz, azért a fákkal, azok 
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nemeivel, fajtáival kell az éghajlathoz és a 
talajhoz alkalmazkodni. Olyan gyümölcsnemeket, 
gyümölcsfákat ültessünk, melyek az illető 
éghajlat és talaj mellett a legjobban díszlenek 
és teremnek. Mindazonáltal megemlíthető, hogy 
mérsékelten nedves, homokos agyag vagy 
agyagos homoktalajon minden gyümölcsfa 
sikeresen ültethető ; száraz, kötött, köves agyag-
talajon jól díszlik még a körte, cseresznye, 
kajszínbarack, őszibarack, naspolya, berkenye, 
mandula ; agyagos, homokos, nedves talajon 
még él a birs, alma, szilva. 

Kiíiltetésre a legmegfelelőbb a magunk-
nevelte fákat használnunk, de ha kénytelenek 
vagyunk hozatni, olyan faiskolából rendeljük 
meg azokat, melynek talaja, éghajlata közelítőleg 
megegyezik a mienkével ; mert ha pl. homokos 
talajból kikerült fát agyagos, kötött talajba 
ültetünk, az ott meglehetősen díszlik, míg 
gyökerei a fölporhanyított és megjavított föld-
ben vannak ; de ha gyökerei a kötött talajhoz 
érnek, növekedésükben megállanak, táplálékot 
nem képesek fölvenni ; a fa ennek következtében 
fejlődésében akadályozva lesz, levelei idő előtt 
lehullanak, a fa sinlődik, végre elpusztul. 
Viszont, ha kötött talajban nevelt fát kapunk 
és azt laza talajba ültetjük, ott igen szépen 
fog fejlődni, lombja dús lesz, erős, hosszú 
hajtásokat hoz, azonban ezek nem érnek ki 
és az ilyeneken több a levél, mint a termő 
rügy. Az ilyen gyümölcsfák nehezen és későn 
fordulnak termőre. 

Célszerű tehát vagy magunknak nevelni a 
fákat, vagy a mi vidékünkkel megegyező helyről 
hozatni azokat, vagy pedig a talajt előkészíteni 
úgy, hogy abban az említett esetek ne fordul-
janak elő, ne legyen a talaj nagyon homokos, 
sem pedig túlkötött. 

Ültetésre 4—6-éves gyümölcsfa ajánlatos, 
amely egészséges, sem koronáját, sem pedig 
gyökérzetét penészgomba, vagy állati ellenség 
nem bántja, a koronának megfelelő gyökérzette] 
bír, törzse 4 - 5 cm. átmérőjű. 

Hogy a gyümölcsfák kellően növekedhes-
senek, elegendő alaposságot kapjanak, megfelelő 
távolságra kell azokat egymástól elültetni. 
A gyümölcsfáknak egymástól való távolsága 
függ a fii természetétől és a talaj minőségétől ; 
így a bogyós gyümölcsűeket 60—150 cm.-re 
ültethetjük; a törpe fáknak 2—3 méter, a 
gúlafáknak, birsnek, naspolyának, mogyorónak 
3—4 méter távolságra van szüksége; féltörzsü 
meggy, szilva, kajszínbarack, őszibarack, man-
dula 5—9 m. távolságot igényel, magastörzsü 
alma, körte, cseresznyefa tápdús talajon 
10 —15 m. ; soványabb talajon 8—10 m., 
szántóföldeken, legelőkön 20—30 m.-nyire 
ültethető. 

A gyümölcsfák ültetési időszaka a vegetáció 
megálltával annak megindultáig tart. Ültet-
hetjük a fákat ősszel vagy tavasszal. 

Az őszi ültetéshez akkor foghatunk, amikor 
a nedvkeringés lassúdni kezd, a rügyek tökéle-
tesen ki vannak fejlődve s a levelek sárgulnak. 
Ez az időszak október közepétől, úgy november 
közepéig tart; ha szép az idő, akkor később 
is ültethetünk ; de amikor már fagy, ne ültes-
sünk, mert az elültetett fa sokat fog szenvedni 
a fagytól. •—• Tavasszal akkor kezdjük meg az 
ültetést, ha a fagy már fölengedett, a talaj 
munkálható. Ez időszak a vegetáció megindul-
táig tart. 

Hogy mikor ültessünk, ősszel-e vagy tavasszal, 
azt a körülmények, az éghajlat és az határozza 
meg, hogy az ültetésre szánt fa kiállja-e a 
téli hideget vagy nem. 

Ha van időnk, ősszel ültetünk, különösen 
akkor, ha a talaj középkötött, az éghajlat 
nem zord és a' telet kiálló gyümölcsnemek és 
fajták állanak rendelkezésünkre; különben pedig 
mindenkor tavasszal ültessünk. Ősszel csont-
héjas és kopáncsos fákat ne ültessünk, mert 
ezek sokat szenvednek a téli fagytól. Előnye 
lehet az őszi ültetésnek, ha azt korán végezzük, 
hogy még új hajszálgyökerek képződhetnek a 
tél beálltáig s így tavasszal, ha áttelelt a gyü-
mölcsfa, erő.s fejlődésnek fog az indulni. Ilyen-
kor az őszi vermelést takaríthatjuk meg. 

A tavaszi ültetés a természetnek legmegfele-
lőbb ; az elültetett fát nem félthetjük a fagytól, 
az elültetés után a fa nemsokára fejlődésnek 
indul. 

A gyümölcsfákat forgatott vagy nemforga-
tott talajba ültetjük, gödörbe vagy halomba 
(zsombékba). Halomba akkor ültetünk s ott, 
ahol a víz árja magas, az altalaj nagyon kavi-
csos : más esetben azonban mindig södörbe O C T 
ültetünk. A gödröt f i j-m. területben készít-
jük forgatott talajban, mindig alakban, 
nem forgatott talajban azonban nngvobbra 
áshatjuk. Ha a gödröt oly helyen ássuk, ahol 
már volt gyümölcsfa, de elpusztult : minden ott 
talált gyökeret ki kell szedni, nehogy a gyökér-
penész az odaültetett egészséges gyümölcsfa 
gyökereit ellepje. 

Halmos ültetésnél a felső termékeny földet 
összehányjuk egy halomba, melynek alapja 
3—4 -m. magassága 1 in. legyen; vagy 
négyszögletben vagy domborúan készítjük el 
a halmot. Ilyen helyeken sekélyen gyökerező 
gyümölcsnemüket tenyészthetünk sikeresen. 

Az ültetést rendes sorokban hármas vagy 
négyes kötésben végezzük. Hármas kötésnél 
3 fa egy egyenoldalú háromszöget alkot, míg 
négyes kötésnél 4 fa egy négyszögletet képez. 

Akár ősszel, akár tavasszal végezzük i» az 
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ültetést, a gödröket az ültetést megelőzőleg 
az őszi ültetéshez szeptember elején, a tavaszi 
ültetéshez már ősszel készítjük el. 

A gödörből kikerült földet a gödör szélére 
két rakásba hányjuk, a felső és az alsó réte-
get külön-külön rakásba, hogy ültetéskor a 
gyökerekhez kerüljön a tápanyagokban gazda-
gabb felső talaj. E korai előkészítésénél a 
gödröknél, különösen az ősszel ásott gödrök-
nél az a cél, hogy az abból kikerülő földet a 
levegő átjárja, télen megfagyjon ; tavasszal 
kiengedve omlóvá váljék s így a gyümölcsfa 
gyökerei porhanyó földbe kerüljenek. 

Ültetés előtt egy héttel a gödrök kéthar-
mad részét földdel hűzzuk be, hogy az az 
ültetésig lesüppedjen s így elejét vegyük a 
föld későbbi besüppedésének s evvel együtt az 
elültetett fa lejebb esésének. Ha a gödröket 
ültetés előtt ássuk meg, akkor azokat félig 
behányjuk földdel és egyenletesen megtapos-
suk, hogy itt ezáltal vegyük elejét a föjdsüp-
pedésnek. Ha a föld kötött , ültetés alkalmá-
val komposzt-földet, homokot keverhetünk a 
gödörből kikerült földhöz, hogy így kissé 
lazább legyen. 

A gyümölcsfákat az ültetésre elő kell készí-
teni. Ez abban áll, hogy a gyökeret rövidre 
vagy hosszúra metszük és pedig lia a talaj 
laza, a gyökereket rövidebbre, ha kötött, hosz-
szabbra metszük. A rossz, sérült gyökereket 
az egészséges részig metszük el. A hajszál-
gyökerek közül csak a sérülteket és hosszúkat 
metszük meg. A metszést minden esetben kéz-
zel végezzük és pedig úgy, hogy a metszési 
lap sima legyen és belülről kifelé álljon. Az 
így megmetszett gyökérzet egy képzelt kört 
alkosson. 

A fa koronáját őszi ültetés alkalmával nem 
bántjuk, annak metszését tavaszra hagyjak, 
tavasszal aztán az éves vesszők 2A-át eltávo-
lítjuk. Célszerűbb volna a koronametszést az 
ültetést követő második év tavaszán meyrmet-' O 
széni. így első évben az elültetett fa gyengén 
hajtana, tápanyagát gyökerezésre fordítaná s 
így jól meggyökeresedve a következő tavasz-
S7al, ha a koronát visszametsszük, a fa igen 
szépen fog növekedni. 

Ha a gyökereket megmetszettük, hogy a 
metszési lapok a levegőn ki ne száradjanak, 
szarvasmarhatrágya-, föld- és vízhabarékba 
mártjuk és ültetésig benne hagyjuk. Ezen 
eljárásnak az az előnye is van,. ha a pép nem 
volt nagyon ritka, hogy az elültetett fa 
gyökerei közt nem marad annyi hézag és a 
penészgombák felléptét még jobban megakadá-
lyozhatjuk. 

Ültetéshez két egyénre van szükségünk, hogy 
az jól elvégezhető legyen. A gyümölcsfát a 

gödörbe állítva megnézzük, milyen mélyen vagy 
magasan áll az. A határt, mely a gyökérnyakon 
igen észrevehető, az szabja meg, hogy az illető 
fa mily mélyen volt azelőtt a földben. Ha 
mélyebben van a gödörben, földet szórunk a 
gyökérzet alá, ha pedig magasabban, akkor 
földet veszünk ki. Ha ez megtörtént, kapával 
földet szórunk a gyökerekre, jobbra kissé moz-
gatjuk a fát, hogy a föld a gyökerek közét 
kitöltse. Ezután a fa tövét megtapossuk és 
akár ősszel, akár pedig tavasszal történjék az 
ültetés, az elültetett fát beiszapoljuk, hogy a 
víz a földet a gyökerekhez mossa. Végül, ha 
a vizet elitta a föld, a gödröt behúzzuk és 10 
cm. magasan tányért készítünk a fa körül. 

(Munkács.) Magyar György. 

Baromfitenyésztés. 
Vidéki t. kartársaim becses figyelmét — 

önzetlen kollegiális szempontból kívánom a 
baromfitenyésztésre — mint jelentős mellék-
foglalkozásra — fölhívni. Több falusi tanító 
fizetése : búza, gabona, föld és pénz s ez utóbbi 
rendesen legkevesebb. Hogy a gabonában mily 
mértékben van az ocsu, azt csaknem kivétel 
nélkül — sajnosan ugyan — tapasztalhatjuk, 
melynek úgyszólva semmi értéke nincs, sőt a' 
szemétdombra is kerülhet, no de oda ne kerül-
jön. Hát nem verejtékes fáradsággal szerzett 
fizetésünk az ? Értékesítsük. Reménylem, az 
alábbi kimutatásom elegendő fölvilágosítást 
nyújt az ocsu értékesítésére s egyben a baromfi-
tenyésztéssel való foglalkozásra is. 

1904. évben a tyúkállományom 40 db volt, 
3 kakassal. A naponkénti tojáshozamról a jel-
zett év március 26-tól az év végéig rendes 
naplót vezettem. 

A havonkénti tojáshozamot az alábbiakban 
mutatom be : 

1904 március hónap 26—3l-ig 86 db tyúktojás, 
1904 április ., . . . . 415 „ 
1904 május „ . . . 434 „ „ 
1904 június „ . . . . 324 „ 
1901 július ,, . . . . 348 „ „ 
1904 augusztus „ . . . . 383 „ „ 
1904 szept, „ . . . . 230 ., 
1904 október „ . . . . 89 ,, 
1904 november , , . . . . 38 „ „ 
1904 december „ . . . . 123 _ ,, 

összesen 2470 db 

tyúktojást kaptam 9 hónap és (> nap alatt ' 
Tyúktojást eladtam 1904. évi január .r>-től 
augusztus 11-ig, 1491 darabot, 46 frt 07 krért. 

Kacsatojást eladtam január 19-től június 23-ig 
673 darabot 57 fr t 21 krért, összesen 103 f r t 
28 kr.. 

Evi tartás 40 f r t és az ocsu. Haszon 
63 f r t 28 kr s ezenkívül még zsír, hús, tojás 
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éh toll, arai a fennmaradt pénzzel egyenlő, sőt 
több is. Tenyész- és növendékállataim száma 
a mult évben 170 db volt, melyből tenyész-
állatok — tyúk és kacsa — folyó évre 48 db, 
122 darabot pedig 8 tagból álló családommal 
a legjobb étvággyal -elfogyasztottuk. 

Azon t. kartársaimnak, kik baromfitenyész-
téssel behatóbban óhajtanak foglalkozni, ajánl-
hatom a „Szárnyasaink" és a „Baromfitenyész-
tés" című szaklapokat, valamint a baromfi-
tenyésztés irodalmának utolsó termékeit. 

(Kórösladány.) Lengyel Károly. 

Az is megkívánja a magáét. 
(Beszélgetések a burgonyatermelésről.) 

Több gazda egy csoportban összeverődve a 
tavalyi gyenge termésről beszélgetett. 

— Bizony sovány egy esztendő volt az a 
tavalyi — fölsóhajtott Mezei János — mikor 
még az a hitvány krumpli sem termett. Máskor 
télen bővelkedünk benne, még az állatoknak 
is kijut belőle ; most bár csak magunknak 
volna ; olyan becse van, mint a gesztenyének, 
vagy a iliónak. De már nem egyszer forgattam 
fejemben azt a kérdést, hogy miért van az 
uraságnak mindig jobb krumplitermése, mint 
nekünk kisgazdáknak ? 

— Arra már én is gondoltam és csodál-
kozom rajta, — beleszólt Markos József és 
utána mások is. 

— Pedig nincs abban semmi boszorkány-
ság! — megszólalt valaki hátuk mögött. 

Arra fordultak, hát az uraság ispánja volt. 
Röstelkedve jó napot kívántak az ispánnak, 
hogy kihallgatta őket. 

— Adjon Isten jó napot és ez évben jó 
termést mindenkinek, még a burgonyából, 
vagy amint maguk mondják a krumpliból is, 
nemcsak épen az uraságnak. ' 

— De ispán űr csak nem neheztelt meg 
azért, amit imént mondtam P - kérdezte 
Mezei. 

— Dehogy, sőt inkább örülök, hogy meg-
hallottam, legalább megadhatom rá a választ ; 
bebizonyítom, hogy amint imént mondtam, 
nincs abban semmi boszorkányság, ha az 
uraságnak jobb termése volt. mint másoknak. 

Visszatérek Mezei gazda szavaira, aki azt 
mondta, hogy még az a hitvány krumpli sem 
adott kielégítő termést. No, lám ! így nem 
egv ember okoskodik. Azt tartja, hogy a 
burgonyának akármilyen földdel, akármilyen 
munkával meg kell elégednie, hogv az is egvre 
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megy, akármilyen gumókat ültetünk el. Pedig 
higyjék el, hogy a burgonyának is meg kell 
adni a magáét, úgy a földben, mint a magban 
és a munkában is. S mindezt egv kis igye-

kezettel mások is megtehetik, nemcsak az 
uraság. 

Ugy-e arra gazdauram ék nem gondolnak, 
hogy az uraság hogyan készíti elő a burgo-
nyának szánt földet. Mi már őszkor mélyen 
megforgatjuk a burgonya alá a földet, nem-
csak azért, hogy a tavaszi szántás után annál 
porhanyóbb földbe kerüljön a mag, hanem 
azon oknál fogva is, hogy a két szántással 
kiirtsiík a gyomot, hogy ne szedje el a 
burgonyától a táplálékot és hogy a föld rneg-
mívele'se : a kapálás, töltögetés annál gyorsabban 
menjen. A gazda uramék — már bocsássák 
meg, hogy őszintén kimondom a szót! — a 
burgonyának csak egyszeri, ültetés előtti szán-
tást adnak, amivel a gyomoknak csak kedvez-
nek, mert magjaikat szépen a föld alá juttatják, 
hogy annál bujábban keljenek ki. 

Talán arra sem ügyeltek, hogy az uraság 
micsoda földbe ülteti a burgonyát. Nem 
kihasznált, hanem jó erőben lévőbe; olyanba, 
amely a megelőző évben meg lett trágyázva, 
mert a burgonya a friss trágyát nem szereti, 
attól csak hirtelen nő. de betegségre, rotha-
dásra hajlandó, elripacsosodik, közepe üresen 
marad, nem is lesz annyira lisztes, hanem 
inkább szappanos és íze sem kellemes, hanem 
émelygős. Azt meg tudják gazda uramék, hogy 
a trágya sem egyforma, hogy nemcsak akkor 
van jó trágyánk, ha az állatok jót esznek, 
hanem még a kezeléssel is emeljük a trágya 
értékét, hogy a trágya erejében kerüljön a 
földre, hogy amit oda kihordunk, az ne legyen 
holmi söpredék, bemocskolt szalma. 

Azt is tudjuk, hogy a burgonya inkább 
szereti a homokos, mint az agyagos földet 
és hogy a sűrű agyagot sehogysein kedveli. 

A termés mennyiségét és minőségét egyaránt 
a mag is határozza meg. Nem mindegy vetőnek 
akármilyen burgonyát használni. Oktalanul 
cselekszik az, aki az ültetésre a legapróbb 
gumókat használja, mert azt hiszi, hogy abból 
is csak burgonya nő. Nő, de milyen és mennyi ? 
Amilyen a mag, olyan az ivadéka. S miután 
a burgonya amúgyis hajlandó az elfajzásra, 
ugvancsak gondosan meg kell válogatni a 
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magnak valót es közbe ívj fajokkal föl is kell 
cserélni. 

Mi már kiszedéskor megvigyázzuk azokat a 
bokrokat, amelyek alatt nemcsak bőven van 
termés, hanem a gumók lehetőleg egyforma 
nagyságúak, épek és kevés közte a selejtes. 
Ezekből azután a középszerűeket meghagyjuk 
a kiültetésre és nem meleg pincében, hanem 
olyan helyen teleltetjük, hogy mire a földbe 
kerülnek, ne hajtsanak több arasztos csírákat, 
mert a csírázással veszítenek erejükből, miután 
a csírákat az ültetés előtt letördeljük és ismét 
új hajtásokat kénytelenek nevelni. 

A magburgonyát az ültetés előtt újból meg-
válogatjuk és szellős helyen egy kicsit meg-
fonnyasztjuk, mert az ilyen gumók, lia későbben 
is hajtnak ki, de erősebh szárat eresztenek és 
bővebb termést adnak. 

- Hát a felezésről mi a véleménye ispán 
lírnak ? — kérdezte Markos, aki egész áhítattal 
hallgatta az előadását. 

— Azt csak akkor tenném, ha a szükség 
rákényszerítene, de akkor sem akárhogyan 
darabolnám szét a gumókat. Először is a 
felezésnél arra kell ügyelni, hogy a csírákat, 
a szemeket szét ne messük, mert azok mái-
nem hajthatnak ki. A második, amire a 
tapasztalás megtanított az, hogy a gumókat 
nem keresztben, hanem hosszában kell kétfelé 
vágni, mert a gumón ott, ahol a gyökérhez 
volt nőve, kevesebb és fejletlenebb, a másik 
végén, ahol szabadon nőtt a földben, pedig 
több és kifejlettebb szemek vannak. A harmadik 
kellék az, hogy a megfelezett gumókat 1 2 
napig fonnyadni hagyjuk, hogy a vágás 
beszáradjon, mert különben a földben könnyen 
rothadásnak indul. 

Az ültetéssel ne késsünk, mert különben 
jó termésre nem számíthatunk ; legalkalmasabb 
rá április hónap első fele. A vetés legyen elég 
mély, de nem az ekejáráson alul. Minden 
fészeknek jusson elég hely, ne ültessük agyon 
a földet. A fölszedéssel ne siessünk, mert az 
éretlen burgonya elveszti ízét. A burgonya 
érettségét az elszáradt indák mutatják. 

Rövides magyarázatba összefoglalva, ezekre 
kell ügyelni a burgonya termesztésénél és 
akkor, higyjék el gazda urámék, hogy a kis-
gazda is megérti, hogy az uraságnak miért 
van jobb termése, mert az övé is olyan lesz, 
mert megtette azokat a munkákat, amelyekkel 
jó termést el lehet érni. Ne ragaszkodjunk 
ahhoz, ahogyan öregapáink tettek, hanem 
lessük el a jót és utánozzuk igyekezetünk 
szerint, mert manapság a gazda is csak 
folytonos tanulás, haladás mellett boldogulhat. 

Isten önökkel ! 

Az ispán eltávozott. A gazdák még egy 
ideig tanakodtak arról, amit tőle hallottak ; 
végre Mezei fölvette a szót : 

— Barátim, az ispán úr minden szavával 
ugyancsak a dolog elevenére tapintott. Beszédje 
alatt sokszor mondtam magamban : ez is az 
én vétkem. Hiába úgy van, ahogy mondta : 
tanulnunk, haladnunk kell, ha boldogulni 
akarunk. 

(Sárosfa.) Xádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
I). J. Várdomb. 1. Rétre a műtrágyák köziil 

csak a foszfor- és káliumtrágyára van szükség. 
Előbbit a Thomassalak, utóbbit a kainit alak-
jában adjuk. Thomassalakból 1 kat. holdra 
250 kg., kainitból 400 kg. lesz a legmeg-
felelőbb. A műtrágya elszórásának legalkal-
masabb ideje az ősz utolja, vagy a tél, de 
lehet azért tavasszal is végezni, bár a német-
országi gazdák mind az őszi elhiutés mellett 
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nyilatkoznak. Megjegyzendő, hogy igen jó 
réttrágya a komposzt, fahamu, trágyáié. (2 rész 
víz, 1 rész trágyáié.) Magától érthető, liogy 
sok esetben a műtrágya alkalmazása mellett 
is a várt eredmény elmarad, minek okát a 
klimatikus- és talajviszonyokban kell keresnünk, 
mert ha ezek kedvezőtlenek, akkor hiába 
minden műtrágyázás. Épen azért tanácsos lesz 
első ízben kísérletet tenni, vagyis nevezett 
trágyaféléket a rétnek csak egy részén alkal-
mazni s ha ott szemmel látható a jó hatás, 
csak akkor a nagy egészben is mütrágyázni. 
A „Hungária" műtrágya, kénsav és vegyi ipar 
r. társ. Budapest, Váci-körút 21, megkeresésre 
szívesen megküldi árjegyzékét. 2. Ingyen 
gyümölcsfát az állam már nem ad, hanem 
mérsékelt áron kaphat mintegy 20—50 darabot, 
ha ezért 1 kor. bélyeggel ellátott kérvényben 
a földmívelésügyi miniszter úrhoz fordul. 
K. F. Nyírbátor. A még nálunk levő cikke 
szintén sorra fog kerülni. Bevárjuk az aktu-
alitását. — G. D. Gerendkeresztúr. Forduljon 
kérdésével Vitéz A. könyvkiadó céghez (Kassa), 
ahonnan esetleg részletes árjegyzéket is kérhet. 
Egyébként pedig, ha szabad jó tanácscsal 
szolgálnunk, úgy azt ajánlhatjuk, hogy ne 
gyógyítsa állatait saját maga, hanem hívjon 
a beteg állathoz állatorvost. Ez bizonyára 
olcsóbb és jobb eljárás lesz. Kisebb bántalmak, 
mint amilyenek pl. a tetvesség, rühösség stb. 
stb. természetesen házilag is kezelhetők. — 
Dr. N. J. A mezei vagy földi poloskák 
(Geocorisae) a „Pentatomidae" családjába 
tartoznak, amelyből hazánkban eddig 112 f a j 
ismeretes. Jellemzi általában az, hogy bűz-
mirigyekkel bírnak, így kellemetlen szagot 
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terjesztenek, mit különösen akkor érezünk 
legjobban, ka nyáron málnát, ribizlit stb. 
étkezve, véletlenül olyan szemre akadunk, 
melyen mezei poloska járkált. A kertekben 
leginkább előforduló mezei poloskák: Pentatoma 
baecarum (málnán, ribizlin) ; Pentatónia olera-
ceum (káposztaféléken) stb. Táplálékuk leginkább 
rovarok, álcák, állati anyagok nedvei — ezek 
hasznosak ; — de növényi nedvek is e tekin-
tetben károsaknak mondhatók, noha kárról, 
igazi kárról korántsem szólhatunk. Ami ezen 
állatok életmódját illeti, megjegyezhetjük hogy 
bogár (félszárnyú : hemiptera) álakban telel át 
csoportosan s e célra az árkokat, zugokat, lomb-
hulladékokat keresik föl. Tavasszal párosodnak, 
a petéket növények száraira, leveleire stb. 
rakják, az álca többszöri vedlésen megy át s 
szárnyatlan. A felnőtt állatok ellenben röpülve 
szállnak ide-oda, növényről-növényre. A nyár 
elején eldöglenek a szülők, míg az ivadékálca 
csak szeptember hóban nyeri el teljes kifejlő-
dését. Védekezés: Általában inkább hasznosaknak 
kell ez állatokat mondanunk a dögök, álcák stb. 
pusztítása miatt; kárt csak akkor okozhatnak 
(növények megszúrása által), ha valamely helyen 
igen nagy mennyiségben elszaporodtak. Más 
védekezési mód eddig nincs, mint gyűjteni. — 
H. S. Győrszemere. A hízóba állított süldő-
ket semmi körülmények között sem szabad 
— mert ez pazarlás volna — kizárólag tengeri-
darával etetni. Célszerűnek, sőt szükségesnek 
mutatkozik, hogy a süldőkkel vizenyős takar-
mányt, mint amilyen pl. a főtt burgonya, répa 
stb. is etessen, mely pedig különösen a takar-
mányozás kezdetén nagyobb mérvben adagol-
ható, a hizlalás végezetével pedig lényegesen 
apasztható, esetleg a hizlalás végén, az utolsó 
3—4 hétben tisztán csak kissé sózott tengeri-
dara etethető és naponként egy-egy állatra 
mintegy egy marék árpa adható szemesen. 
Egyáltalában igen előnyös a hizlalásra, ha 
mintegy közepén a hízlalási periódusnak és 
pedig körülbelül 8 héten át, darabonként és 
naponként V*—Va kg. árpát (szemes) is ad a 
hízóknak. Ha hizlalása a tavaszi időre esik, 
úgy föletethet még lucernát, avagy lóherét is 
szecskázva s a vizenyős takarmányba bele-
keverve. A szükséges sózásról nem szabad meg-
feledkeznie. — J. T. Batizvasvári és M. F. 
Nagyatád. Folyamodjanak a földmívelésügyi 
miniszter úrhoz 1 koronás bélyeggel ellátott 
kérvényben. Máshol kedvezményes árban nem 
kapnak csemetét. A kérvényben megemlítendő, 
hogy a községi faiskola részére szükségeltet-
nek-e a csemeték, vagy pedig az iskola kertje 
részére. — Kezdő méhész. Kérvényében csak 
a legszükségesebb fölszerelést és esetleg 1 kap-
tárt kérelmezze. — M. Sz. Oliabaforgács. 

„M. kir. Kertészeti Tanintézet igazgatósága 
Budapest. I." Egyébként önnek célszerűbb és 
olcsóbb a megrendelést Mühle Vilmos kertész-
nél (Temesvár) eszközölni. A szállítási költségek 
kisebbek. — Cs. M. Gyulavarsánd. Bármely 
állami kertészetnél kaphat. Válassza azt, amely 
legközelebb esik községéhez. Az ár mindenütt 
egyforma kicsiny. Ingyen seholsem kapja, hacsak 
nincs ismerős kertésze. — V. G. Bánkfüred. 
Válasz magánlevélben ment. — K. I. Mura-
szerdahely. Ha magoncai csakugyan oly szépek 
és erősek, amint soraiban írja, akkor azokat 
bátran átültetheti most tavasszal a faiskolába 
s így egy évet nyert. Ha azonban még egy 
évig ott hagyja a magonciskolában, az sem tesz 
semmit, mert annál erősebbek lesznek, aminek 
jó hatása a későbbi évekre is kiterjed. — 
Többeknek. A poland-china sertés tenyész-
anyagának beszerzése végett forduljanak az 
Orsz. Magyar Gazd. Egyesülethez. (Budapest, 
IX. Üllői-út. Köztelek.) - W. A. Dóczi-Filrésze. 
Emdeni lúdtojásokat kaphat: Reitter Oszkár 
főkapitánynál, Nagy - Becskerek ; Sármezey 
Antalnénál,Mezőkovácsháza (Csanád m.), darabja 
2 kor., a „Segesvári Baromfitenyésztési Egye-
sületnél", darabja 1'60 kor., Erdősy Endrénél, 
Újpest, Baross-utca 57. sz., darabja 1 kor. 
Sz. Gy. Dobrest. Pulykatojásokat kaphat : 
Magda Jánosnál, Iske, Ung m., u. p. Vaja, és 
pedig: bronz-, francia fekete, boszniai rézvörös 
pulykatojást, darabonként 70—60 fillér árban ; 
Sármezey Antalnénál, Mezőkovácsháza (Csanád 
m.i fehér mexikói pulykatojást, darabja 1 kor. ; 
a „Segesvári Baromfitenyésztési Egyesületnél" 
bronz pulykatojást, darabja 70 fillér. Megjegy-
zem, hogy a fehérszínű pulykák fölnevelése 
sokkal több rizikóval jár, mint a sötétebb 
színüeké, mert utóbbiak nem olyan kényesek, 
fölnevelve azonban a fehér pulykák értéke 
jóval nagyobb. — H. I. Sajó-Gömör. A 
homoki szőlőt, mint általában minden területet, 
tisztán műtrágyákkal termésben tartani nem 
lehet, és pedig azért nem, mert az istállótrágya 
nemcsak táplálóanyagot pótol, hanem a talajt 
fizikailag is javítja. Ez utóbbi pedig nagyon 
fontos körülmény a homoki szőlőre nézve. Azért 
időközönként szükséges a műtrágyák mellett 
istállótrágyát is alkalmazni, vagy azt az úgy-
nevezett „zöldtrágyázással" pótolni. Augusztus, 
illetve szeptember hóban biborherét vagy szöszös 
bükkönyt vetünk a sorok közé 30—40 cm 
széles pásztában, e pásztát az őszi fedés alkal-
mával nem szabad megbolygatnunk, tavasszal 
pedig május elején, közepén aláássuk, így 
tekintélyes mennyiségű humuszt és nitrogént 
juttatunk a talajba. Tehát bizonyos időközök-
ben vagy istállótrágya, vagy zöldtrágyázás 
alkalmaztatik, miknek hatása 2—3 évre terjed, 
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azután pedig, míg ismét istállótrágyázhatunk a 
műtrágyákat használjuk. Ha istállótrágya helyett 
zöldtrágyát használunk, akkor egybe kell kap-
csolni a zöldtrágyázást a műtrágyázással is. ( 1 kat. 
holdra 125 kg szuperfoszfát és 75 kg 407o-os 
káli.)Mütrágya 1 kat. holdra ajánlatos: 60 kg 
chilisalétrom és 40 kg kénsavas ammóniák 
keveréke (nitrogéntrágya), 200 kg szuperfoszfát, 
100 kg 40°/o-os kálitrágya, ezt alkalmazzuk 
az első évben; a második évben csak 100 kg 
chilisalétrom (vagy 60 kg chilisalétrom és 40 kg 
kénsavas ammóniák) ; harmadik évben, mint az 
első évben ; negyedik évben, mint a második 
évben s így tovább. « — Műtrágyázni szokás 
ősszel vagy tavasszal. Hogyan történjék, erre 
nézve ugyané számban megjelent cikk: „Tavaszi 
munkák a szőlőben" ad felvilágosítást. Műtrágya 
kapható : Hungária műtrágyagyár Budapest, 
mely megkeresésre szívesen megküldi árjegyzé-
két. Ajánlom a „Homoki szőlőmüvelés" című 
földmív. miniszteri-kiadványt, mely ingyen kül-
detik meg a tanítóknak, kik nevezett minisztérium 
könyvtári osztályához levelező-lapon fordulnak. 

Vegyesek. 
—• Gépkiállítás. A dunaföldvári gazdasági 

ism. iskola szaktanítója, fíidyka Károly, egy 
igen üdvös és követésre méltó kiállítást ren-
dez folyó évi április hó 1-én Dunaföldváron. 
Ugyanis mezőgazdasági gépgyárosaink az iskola 
gazdaságában a kisgazdák körében használható 
gazdasági gépek és eszközökből egész sorozatot 
fognak bemutatni. Egyszersmind a gépeket és 
eszközöket működésben is bemutatják s így 
a kisgazdákra nézve ezen kiállítás nagyon is 
tanulságos fog lenni. A kiállításra úgy a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter, mint a föld-
mívelésügyi miniszter szakközegeiket kiküldik. 

— A pancsovai mezőgazdasági kiállítás 
iránt nemcsak országszerte, hanem a külföldön 
is nagy az érdeklődés. Ez alkalommal felhív-
juk különösen a szaktanítók figyelmét, hogy a 
kiállításon a különféle terményekkel lehetőleg 
mennél tömegesebben vegyenek részt. 

— Méhészeti tanfolyam. A gödöllői állami 
méhészeti gazdaságban az 1905. év folyamán 
hat időszaki tanfolyam fog tartatni, a követ-
kező beosztás mellett : május hó 1—21-ig föld-
míves kisgazdák, május hó 22-től június 11-ig 
erdőőrök, június hó 15—28-ig lelkészek, július 
hó 1—21-ig és jrilius hó 24-től augusztus 13-ig 
néptanítók, végre augusztus hó 18—31-ig nők 
számára. Céljuk ezen tanfolyamoknak, hogy az 
azokon résztvevők a méhtenyésztés elméleti és 
gyakorlati ismereteit elsajátítsák, valamint, 
hogy a méhkap tár oknak és méhészeti segéd-
eszközöknek házilag való elkészítését is meg-

tanulják. Mindegyik tanfolyam hallgatói annak 
tartama alatt teljes ellátásban díjtalanul része-
sülnek és ezenkívül azok részére, kik pályázati 
kérvényükben szorult anyagi helyzetüket igazol-
ják s a m. kir. államvasutaknak a távolsági 
forgalom 7—16 vonalszakasza között levő 
valamelyik állomásáról jönnek, a személy és 
vegyesvonatok III-ik kocsiosztályában érvényes 
félárú menetjegy váltására jogosító igazolvány 
küldetik, melynek ára a visszautazás költségei-
vel együtt a tanfolyamról való elutazáskor fog 
•megtéríttetni. — Minden egyes tanfolyamra 
20 — 20 hallgató vétetik fel. — A pályázni 
szándék ozók felhívatnak, hogy egykoronás bélyeg-
jegygyel ellátott folyamodványukat, melyben 
a foglalkozásuknak megfelelő tanfolyamra való 
felvételüket kérelmezik, a magy. királyi föld-
mívelésügyi miniszterhez címezve, felettes ható-
ságuk útján, a földmívesek és más foglalkozá-
súak pedig községük elöljáróságának ajánlásá-
val ellátva, az illető tanfolyam kezdete előtt 
legalább egy hónappal nyújtsák be. 

— Tavaszi trágyázás. Ritkás vetést ha 
chilisalétrommal most enyhén megszórunk, sűrű 
és egyenletes lesz belőle és erőteljes növése 
folytán a gaz sem kap föl benne. Elég egy 
holdra egy méter. Egyenletesen kell elszórni 
s kevéssé leboronálni. Rozsot nem szabad 
boronálni, mert nem tűri ; búza ellenben igen 
hálás érte még műtrágya nélkül is. — Nagyon 
jó fejtrágya az enyvmentes csontliszt is, mely 
foszforával erős szárképződést s ellentálló kalászt 
biztosít. Ebből már 2 mm. kell holdjára s 
nagyon kifizeti magát. — Kivált a rétek trá-
gyázását kell az idén ajánlani, mert a korai 
takarmánynak nagy értéke lesz. Erre Thomas-
salak és kainit vagy kálisó való, légenytrágya 
nem kell, mert a hereféle füvek ' szednek 
maguknak a levegőből eleget. Egy holdra 
4 min. elég s a termést bizonyosan megdup-
lázza, de még tápláló értékét is jelentékenyen 
fokozza. 

— Tehenek itatása. Tisztátalan ivóvíz a 
tej minőségét is nagyon megronthatja. Egy 
német állatorvos írja, hogy egy németországi 
nagy tejgazdaság teje 12—15 óra múlva 
annyira megváltozott, hogy teljesen haszna-
vehetetlenné vált. Csakhamar rájöttek arra a 
gondolatra, hogy az ivóvíz lehet a baj oka és 
ekkor a rossz tejet szolgáltató állatoknak más 
ivóvizet adtak, viszont a gyanús ivóvízzel jó 
tejet szolgáltató állatokat itattak. Ennek ered-
ménye az volt, hogy most az utóbbiak teje 
romlott meg és az előbbieké vált normálissá. 
A kísérlet ismétlése után bizonyossá vált, hogy 
a baj oka az ivóvíz, mely sok szerves és köny-
nyen bomló anyagot tartalmazott. Vigyázzunk 

1 hát az itatóvízre. 
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— A legolcsóbb jégverem. Árnyékos fák 
alatt, pl. erdőszélben, emelkedettebb helyen, ahova 
víz nem folyik, 30—40 cm. vastagon rőzsét 
vagy szalmát rakunk a földre és erre pirámis-
alakban jó szorosan fölrakjuk a jégtömböket 
2—3 m. magasan. Az összerakot halmokat 
hideg éjszakák előtt langyos vízzel meg kell 
öntözni, hogy a fölső részen megolvasztott víz, 
alulra folyva, a réseket betömje és a jég-
tömbök jól összefagyjanak s a halom tömött, 
ellenálló jégtömböt képezzen. Ezen jégtömb 
40—50 cm. vastag szalmaréteggel borítandó 
be és ezután vastag földréteggel kell betakarni. 
A takaró anyagoknak összesen legalább 1 m. 
vastagsággal kell bímiok. A bejárót északi 
oldalon készítjük hozzá s jól elszigeteljük. A 
tető együtt sülyed a kúppal s így levegő 
sohase fér hozzá, tehát sokáig megmarad. 

— Karók impregnálása. Legtartósabb, 
tehát legolcsóbb az akácafa-karó, de csak úgy, 
ha okosan előkészítik. Most van a vágás ideje. 
Aki helyesen akar eljárni, így tegyen : a meg-
hegyezetú kész karót valami melegíthető hom-
bárban azon frissen áztassa csoportonként 1 — 1 
óráig 3%-os vasoldatban. Azután rakja ölfa-
formájú rakásokba valami rossz venyigéből ké-
pezett aljadzóra s a tetejére nyomatékul tegyen 
elhasznált deszkát, arra meg jó nehéz köveket 
vagy földet. Csak az így szárított karó marad 
egyenes, csak ennek még nyilt pórusaiba szi-
vakodik be a gálic s az ilyen karó kétszer-
annyi ideig ta r t el, mint a kezeletlen. Karókat 
télire kiszedni értelmetlen dolog ; mert hiszen 
épen a levegővel való érintkezés a megölője 
minden tárgynak s ezt csak elősegítjük, ha a 
karó helyzetét változtatjuk, azonkívül a kiszedés, 
beverés#alkalmával tömérdek eltörik. 

— Falomb mint alom. Az idén sokhelyütt 
almoztak szükségből lombbal de sokat panasz-
kodtak, hogy az kárt tesz az állatokban. Pedig 
nem a lomb a hibás, hanem a kezelése. Ugyanis 
sok helyen csak fagyok után szedik föl az erdő-
ben a lombot és így minden levéllel bevisznek 
a jószág alá néhány csöpp jéggé fagyott vizet. 
Ez aztán az istállóban kienged, s a reá fekvő 
jószág tőgye gyulladásba megy, esetleg has-
hártyagyulladás származik. A lombot fagy 
előtt, száraz időben kell összeszedni és száraz 
pajtában felhalmozni, akkor nem lesz baj. 
Hasonló okból nem helyes e fűrészport sem 
szabad ég alatt tartani, ha almozási célra 
akarjuk elhasználni, mert a szabad ég alatt 
nagyon könnyén tele szivakodik nedvességgel, 
mi nemcsak az állatnak árt, de a már nedves 
alom nem szívja fel a trágyázást. 

— A tojás korának megállapítására nagyon 
egyszerű és biztos módszert talált ki egy dán 
gazda! Találmánya azon alapszik, hogy a 

tojásnak tompa végén levő légkamra a tojás 
korával arányosan növekszik. Már most ha 
konyhasóval telített vízoldatba tesszük a tojást, 
az minél régibb, annál inkább iparkodik úgy 
állani, hogy a tompa üres vége ég felé nézzen. 
Hiszen tudjuk, hogy a test nehezebb része 
törekszik alulra ; a könnyebb pedig fölfelé. 
Ha most kémlő-edény oldalára skálát illesztünk, 
melylyel a tojásnak a vízszinteshez való hajlá-
sát megmérhetjük, kész a kémlelőszer. Ugyanis 
a mai friss tojás vízszintesen fekszik az edény 
fenekén, mert fajsúlya mindenütt egyenlő. A 
3—5 napos tojás tompa vége kissé fölemelke-
dik, úgy, hogy az ő mozgó hossztengelye az 
állandó függélyes tengelyivel körülbelül húsz-
fokos szöget képez. Ez a szög 8 napos tojásnál 
mái- 45 fokos, 14 naposnál 60 fokos, 21 napos-
nál 75 fokos, egy hónapos tojás pedig függé-
lyesen feláll a hegyes végére. 

— Izzadt lovak kezelése. A német elő-
fogatosok lapja szerint az izzadt lovat puha 
szénával vagy gyapjú ronggyal szőrmentében 
kell lecsutakolni s aztán könnyű gyapjúpokróc-
cal letakarni, szemét és orrát nedves szivaccsal 
megtörülgetni. Ha megszáradt, vakaróval kell 
megvakarni. Ha a ló úgy megizzadt, hogy 
habot ver, tompaélű fakéssel kell azt róla 
rétegenként levakarni és jól letakarva, lég-
huzattól mentes helyen egy negyed óráig 
sebes lépésben vezetni, hogy a megindult izza-
dás egészen megálljon. Nagyon kiizzadt lovat 
egyszerűen bekötni az istállóba, fölötte vesze-
delmes. Ha vezetgetés után bekötöttük, úgy 
bánunk vele az istállóban, mint a kevéssé 
izzadtai. 

— Gyakorlati baromfitenyésztés a címe 
Parthay Géza ú j könyvének, mely szakszerűen 
és gazdagon illusztrálva /foglalkozik a tyúkok, 
pulykák, gyöngytyúkok, kacsák és ludak sikeres 
tenyésztésével. Parthay ezen könyve nemcsak 
az egyetlen legjobb baromfitenyésztési munka, 
hanem teljesen gyakorlati alapon van írva, így 
minden tenyésztő nagy hasznát veheti. Ára 3 
korona, és az összeg előleges beküldése mel-
lett megrendelhető a „Szárnyasaink" című 
baromfitenyésztési szaklap kiadóhivatalában, 
Budapesten, VII. ker., Rottenbiller-utca 30. sz. 
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NÉPTANÍTÓK 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 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 clöre 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. KEU., TÖKÖK-UTCA 4. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adxmk vissza. 

A tanító magatartása vegyesajkú 
népiskolában. 

Nemzetiségektől lakot t vidéken még 
ma sem üdvözlik örömmel a „magyar 
nemzeti szellem" terjesztésének lelkes 
bajnokai t : az állami tanítókat. És vájjon 
mi ennek az oka? Könnyű e kérdésre 
a felelet. 

Az állami taní tónak szent köteles-
sége a magyar kultúra intenzív fejlesz-
tése, de ez „magyar műveltség", „magyar 
nyelv tudása" nélkül el nem képzelhető. 
A nemzeti műveltség elsajátításának 
alapfeltétele a nemzeti nyelv ismerete. 
Jól tudja ezt a nemzetiségek értelmi 
része, mely ahelyett, hogy asszimilálód-
nék a magyar nemzethez: kevés kivé-
tellel, utópisztikus eszméket sző, vágya-
ka t táplál az elszakadásra. 

Ha a tanító tapintatos, nem kell 
a t tól tartania, hogy kényszerítés nélkül 
nem beszélnek magyarul más nemzeti-
ségű tanítványai. Csakhogy — sajnos ! — 
a tapintatosság e téren nem erénye 
minden tanítónak. Hogy kellő tapinta t 
hiányában nem kedveltetjük meg nem-
zetiségi tanulóinkkal a magyar nyelvet, 
azt hosszabban fejtegetnem nem szük-
séges. ,. 

Ismeretes, dolog, bogy- az iskolában 
tör ténteket otthon elreferálja a gyermek. 
Nagyon valószínű tehát , bogy a nem-

magyar voltáért esetleg szenvedett jog-
talan bántalmazásait a tanítónak szin-
tén nem hallgatja el. 

Valahányszor véresszájú izgatók tün-
te tő mozgalmairól hallok, akik nem 
elégesznek meg a nemzetiségek egyen-
jogosítását tárgyazó törvényekben nekik 
adot t kedvezményekkel, hanem hálát lan 
agitációjukkal a magyar áilam egysége 
ellen törnek: mindannyiszor eltűnődöm 
és kuta tom az okokat, melyek elszomo-
rító és gyakran megdöbbentő okozatban 
nyilvánulnak. Gondolkozom: vájjon nem 
terheli-e a tanító lelkét az ezeket elő-
idéző okok valamelyike? Jut-e egyik-
másik tanítónak eszébe, hogy nem az 
iskolában alkalmazott megfélemlítő bá-
násmódja hozta-e létre azt a nemzeti-
ségükre nagyon is érzékeny egyes egyé-
nek lelkében? 

Hogy lelkiismeretünket megnyugtas-
suk, ne tévesszük soha szem elől a leg-
messzebbmenő szelídséget és türelmet a más 
nemzetiségűekkel szemben. Soha se enged-
jük magunkat hibásan értelmezett ügy-
buzgalomból, vagy más okból a velők 
szemben kötelező türelem álláspontjáról 
eltéríttetni. 

A nemzetiségi torzsalkodásnak úgy 
vehetnők elejét, ha azon pillanattól 
kezdve, midőn a más nemzetiségű gyer-
mek először lépi át az iskola küszöbét: 
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szeretetünk egész melegével fogadnók 
a kis tanulót, hogy bizalmát megnyer-
jük ; ha értelme fejlődésével gyakran 
utalnánk arra, hogy mindenki — tekin-
t e t nélkül nemzetiségére — gyermeke 
ez édes magyar hazának, mi tehát 
mindannyian testvérek vagyunk. Mint 
testvéreknek, kötelességünk tisztelni, 
szeretni, imádni az édes anyá t : a ma-
gyar hazát. 

A hazafias és nemzeti érzés kidom-
borítására, kialakulására, megszilárdítá-
sára leghathatósabb eszköz a — köl-
temény és a dal. Lángoló lelkesedés, 
fajunk szeretete, véren szerzett dicső-
ségünk, királyunk iránt való hódoló 
tiszteletünk, a haza minden kis rögéhez 
hű ragaszkodásunk spontán megnyilat-
kozásai: hazafias dalaink és költemé-
nyeink; hatásuk alatt fölbuzdul az ifjú 
szíve, mert mindkettő szívből fakad, 
következésképen szívhez is szól. 

Ne röstelje a tanító soha ama szebb-
nél szebb költemények és dalok tar tal-
mát elemezni, magyarázni, megértetni ; 
gondolja meg, hogy a szent ügy érde-
kében azon ezrek és ezrek által végzett 
áldásos munkának gyöngyfűzérét az ő 
odaadó buzgalma is gyarapít ja egy 
szemmel. 

A népiskolából kikerült növendékek 
egy nagy része azonnal az életbe lép ki. 
A tanító munkája csak akkor eredmé-
nyes igazán, ha tanítványait olyan tisztult 
életnézettel lá t ja el és bocsátja a nagy 
útra, mely képessé teszi őket érdekeik-
nek a nagy nemzeti érdekek alárende-
lésére, embertársaiknak — nemzetiségre 
való tekintet nélkül — becsülésére, 
a közjó szolgálására, a társadalmi és 
politikai viszonyok észszerű megítélésére. 

Hogy eredményes munkát végezzünk, 
tartsuk szem előtt, hogy mindent csak 
módjával. 

(Sepsiszentgyörgy.) Sallay Györgyné. 

o£X«jfKBe 

Nemzeti érdekeink megóvása. 
A „Tribuna" című román lapnak március 

25-én megjelent száma véletlenül kezembe ke-
rülvén, érdeklődéssel olvastam át annak minden 
sorát, de kivált azt a cikkét, melyben Fnrdiann 
nevű román kartársunk bírálgatja Szabó 
Elemér kir. s.-tanfelügyelőnek a Néptanítók 
Lapja f. évi 10. számában megjelent cikkét. 

Nagyon rossz néven veszi Furdianu kartár-
sunk, hogy Sz. E. a román tanítóságot és a 
román felekezeti iskolákat oly „sötét" színben 
festi és azzal fenyegetődzik, hogy ha Sz. E. 
azt állítja, hogy a román felekezeti tanítóknak 
módszerről fogalmuk sincs, majd csinálnak ők 
módszert : majd tanítani fogják ők a jövőben 
Trajánt és Árpádot és párhuzamot vonnak 
majd a kettő között s hasonlókép cselekesznek 
majd más római és magja r történelmi ala-
kokkal is. 

Fölösleges fenyegetődzés ez, mert hiszen a 
történelemnek ily módon való tanítása ezeken a 
tájakon nem ú j dolog. Egyes román tanítók így 
tanították ezt a múltban, így fogják tanítani 
a jövőben is, és pedig nem egy önérzetüket 
talán sértő újságcikk hatása alatt, hanem 
azért, mert már a képzőben erre nevelték őket. 

Nem gyanúsítás ez, hanem a legtisztább 
valóság. Nemzetiségi vidéken növekedtem, 
nemzetiségi vidéken működöm. Jól ismerem én 
a Furdianu úrhoz hasonló román kartársakat. 
(Mert, hála Istennek, nem mindnyájan ilyenek.) 

Egy alkalommal egy jobb hírben álló román 
iskola vizsgálatán voltam jelen. Ily alkalmakkor 
rendesen sokat szoktam szemlélődni, sok min-
dent megfigyelni. A többek közt meglátok egy 
történelmi könyvet egy fiúnál. Elkezdek lapoz-
gatni benne s mondhatom, a dáko-román esz-o 7 

mék terjesztésére ennél ügyesebben szerkesztett 
könyvet kívánni sem lehetne. Ugy volt ez 
megírva, hogy a tankönyvvizsgáló abban semmi 
kivetni valót, semmi gyanúsat ne találhasson. 
Volt benne magyar történelem is, de úgy bele-
illesztve, hogy a fönntartott hézagoknak a tanító 
szóbeli előadásával való kitöltése után azon 
szent meggyőződést szerezhetik abból a tanulók, 
hogy ennek az országnak a románok egyedüli 
jogos tulajdonosai, a magyarok csak amolyan 
betolakodott jövevények. 

Román kartársam látva, hogy én a törté-
nelmi könyvet vizsgálom, fölszólított egy tanulót, 
adna elő valamit Hunyadi János életéből. 
Hozzá is fog a fiú és Hunyadinak egyik győ-
zelmes csatájáról beszélve, nagy lelkesen mondja, 
hogy a „románok" mint oroszlánok harcoltak 
Hunyadi János alatt. 

— Az erdélyiek — javítja ki kartársam az 
előadást. 
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— Az erdélyiek, vagyis a románok, mint 
oroszlánok harcoltak Hunyadi János a l a t t . . . 
folytatja zavartalanul a fiú. (Mindezt termé-
szetesen románul.) 

Tehát a román iskolákban Hunyadi, mint 
román nemzeti hős szerepel, ki alatt csupán 
románok harcoltak ; pedig épen Hunyadi János 
dicső alakja volna az, melynek a maga hami-
sítatlan valóságában való ismertetésével a ma-
gyar-román testvériséget kiválóan lehetne 
ápolni. Hiszen harcoltak, igaz, Hunyadi alatt 
románok is, de ezek az aránytalanul nagyobb 
számban levő magyar vitézekkel testvéries 
egyetértésben, egyesült erővel harcoltak a 
hazánkra törő török hadak ellen. A magyar-
román testvériséget ezen vérrel megpecsételő 
harcokról a román felekezeti iskolák tanulói-
nak fogalmuk sincs ; pedig ha a történelmi 
igazságot szeretnék a Furdianu-féle urak, nem 
kellene főkép azt elhallgatniok tanítványaik 
előtt, hogy e szép országban háborítatlanul 
őrizhették nyájaikat, békességben szánthatták 
földjeiket őseik, első sorban a harcos magyar 
nemzetnek köszönhették, melynek minden egyes 
tagja háború esetén fegyverbe kellett, hogy 
álljon s a nagyobbrészt csak pásztorkodással 
és földmíveléssel foglalkozó román lakosság 
igen csekély százalékát szolgáltatta a honvédő 
harcosoknak. 

Egy más alkalommal, tanév közben, egy 
másik, felekezeti iskolánál működő román kar-
társamat látogattam meg iskolájában. Két óra 
előtt lévén az idő, ez még nem érkezett meg. 
Hogy megérkeztéig hamarább teljék az idő, 
kimentem az udvarra, figyelni a gyerekek 
játékát. Eközben föltűnt, hogy három tanuló 
félrevonulva az udvar egyik sarkába, hangosan 
mondogatott valamit. Oda megyek s hallgatom, 
mit tanulnak. Hát hallom, hogy a médek és 
perzsákról tanulják, hogy a méd nemzet kö-
zösen lakta az országot a perzsákkal. Míg 
azonban a perzsák éjet-napot összetéve, véres 
verejtékükkel keresték mindennapi száraz kenye-
rüket, addig a médek csak uraskodtak, a derék 
perzsa nép nehéz munkájának gyümölcsét 
minden fáradság nélkül élvezték. A médek nagy 
kiterjedésű birtokait a perzsák mívelték. Ez így 
folyt sok századon keresztül míg végre akadt 
egy férfiú, ki tudatukra e'breszté a perzsákat, 
hogy azok a munkában megedzett acél-karok 
nemcsak az ásó, a kapa, kasza forgatására 
alkalmasak . . . . Ezen férfiú bíztatására végre 
fegyverre keltek és egy véres, hősi csatában 
leverték tétlenségben elpuhult uraikat. 

Hallván egyik gyermeknek ezen előadását, a 
legnagyobb bámulattal kérdém tőle : 

— Hát ti ennyire haladtatok a történelem-

ben ? Hát Magyarország történelmét már meg-
tanultátok ? 

— Azt is tanuljuk — felel a fiú. 
Tovább kérdezősködtem : 
— Mit tanultatok hazánk történetéből? 
— Róma alapítását, Decebált és Trajánt ; 

továbbá Hunyadi Jánost, Mátyás királyt, báró 
Saguna Andrást és Róbert Károly harcát a 
románokkal. 

— Hát milyen harca volt Róbert Károlynak 
a románokkal ? — kérdém tovább kíváncsian. 

— Róbert Károly magyar király nagy had-
sereggel tört Romániára, de a vitéz románok 
egy hegyszorosba szorítva őt, puszta kézzel haji-
gálták és a hegyekről aláhengergetett kövekkel 
úgy tönkreverték a büszke hadat, hogy maga 
Róbert Károly is csupán egyik vitéze önfel-
áldozásának köszönheté megmenekülését. 

íme, hogyan tanítják némely román iskolá-
ban a történelmet. Hiába fenyegetődzik tehát 
Furdianu úr, meg vagyok róla győződve, hogy 
eddig sem tanította ő máskép a történelmet. 

Most még csak cikke végén olvasható követ-
kező szavaira vagyok bátor némi megjegyzést 
tenni : 

„Ne igen hangsúlyozza oly gyakran Szabó 
úr, hogy „Miénk az ország, miénk a hatalom" — 
írja Furdianu úr — mert a hatalom igen, de 
az ország épp úgy az önöké (a magyaroké), 
mint a miénk." 

Ez utóbbit készségesen elismerem én is, 
mert hát a vendégszerető magyar nemzet a 
kunok s más, délről előnyomuló népek elől 
hozzánk menekülő románokat annak idején a 
legszívesebb vendégszeretettel fogadta. 

Mivelhogy a magyar mindig lovagias és 
nagylelkű nemzet volt. 

Legyünk nagylelkűek a „Tribuná"-val szem-
ben is ! 

Cs. A. 

Az írás-olvasás tanításának 
módszere. 

— Hozzászólások. — 

Ezzel a fontos kérdéssel több ízben foglal-
koztunk lapunkban. Utóbb Szabó Kálmán munka-
társunk foglalt állást a „kísérletezések" ellen. 
Cikkét egyesek hozzánk írt levelekben üdvö-
zölték, mások ellenben bírálat tárgyává tették. 
Mivel ily természetű kérdést csak az érvek és 
ellenérvek összemérése világíthat meg kellőleg, 
közöljük a Szabó Kálmán cikkére beérkezett 
válaszok egy részét. 

I. 
Kísérletezések cím alatt ír Szabó Kálmán a 

Néptanítók Lapja 12. számában az írva-olvasás 
13* 
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módszeréről s keményen pálcát tör minden 
olyan törekvés fölött, mely az írás-olvasás 
tanításának a jelenleginél könnyebb, célraveze-
tőbb, tökéletesebb módja után kutat. 

A meglevő módot jónak tartani hivatás-
szeretet, de legjobbnak tartani konzervatívizmus. 
A földkerekség legkiválóbb népének : a görög-
nek alkotásai és szellemi vívmányai az archeo-
lógus és prehisztorikus szemüvegen keresztül 
nézve, mindenesetre a tökéletesség netovábbja, 
de már ha ezt a szemüveget letesszük, kény-
telenek vagyunk elismerni, hogy a mi korunk 
a szellemi műveltség minden ágában jóval 
fölötte áll a görögnek, mely nép a saját korá-
ban kimagasló nép volt a többi között, de ma, 
2500 év előtti kultúrájukkal, nem ismerhetnék 
el szellemi hegemóniájukat fölöttünk. 

Nem argumentum tehát, hogy mert a görö-
gök az írva-olvasási módszert már alkalmazták, 
hogy mi ezt a legjobbnak tartsuk s ne kutas-
sunk egy jobb után, ami különben is a ter-
mészet örök törvényével homlokegyenest ellen-
kező korlátokat szabna elénk s örökös szellemi 
stagnáláshoz láncolna bennünket. 

Ha az írva-olvasási módszer olyan volna, 
mely semmi kívánni valót sem hagy maga 
után, akkor kiváló tanítók, gyakorlati peda-
gógusok már jó ideje nem törték volna magu-
kat az után, hogy e téren reformokat létesít-
senek. 

Hogy nehézségekkel kell megküzdeni gyer-
meknek és tanítónak egyaránt, különösen ide-
gennyelvű iskolában, míg az írás-olvasás célját 
eléri s a jövőre is kiható eredményeit fölmutat-
hatja, azt csak mi, vidéki tanítók tudhatjuk, 
de budapesti tanító nem igen tudhatja, mert 
ő már olyan képzetekkel ellátott gyermekeket 
kaphat kezéhez, amely képzeteknek a tudatban 
való megrögzítésére falun legalább is egy évi 
iskolázás szükséges. 

Ehhez képest bizony a vidéki tanítónak 
a Szabó Kálmán által gúnyolt „fogásokat" 
nem szabad mellőznie, hanem minden tudását, 
ügyességét, a pszichológiának minden furfangját 
igénybe kell vennie, hogy a gyermek eszéhez 
férkőzhessék. 

A fonomimikából részben kiábrándultam 
ugyan én is, de teljesen mégsem szakítottam 
vele. Kiábrándultam azért, mert nem ismertem 
föl olyan „csodagyógyszernek", melynek segít-
ségével még a hülye gyermeket is meg lehet 
tanítani két hónap alatt olvasni. Ez humbug. 
Nem szakítottam teljesen vele azért, mert a 
fonomimikai módszerben vannak nagyon jó 
dolgok, melyeket a nehézségektől s a sablontól 
megtisztítva, minden tanító haszonnal használ-
hat^ az írás és olvasás tanításánál. 

És benne épen azt, amit a cikkíró elítél, tar-

tom a legjobbnak, t. i. a hangoknak érzékel-
tetését. Mert hogy a cicát csakugyan a c hang-
gal hívjuk, megdermedt ujjainkat /i-val melen-
getjük, a gyertyát f-fel fújjuk, azt senki sem 
tagadhatja. Ha pedig Wundt és más híres 
psziho-íiziológusok állítása szerint az emberi 
beszéd a mimikából s az ezzel egybekapcsolt 
hangutánzás komplex képzetéből fejlődött ki, 
nem látom be, hogy a néplélek analogonjánál, 
a gyermeki léleknél miért ne használhatnék 
ezt a legtermészetesebb fejlődési, illetve fej-
lesztési fokozatot? És itt egy „argumentum 
ad hominem"-mel élek. 

A gyermek foglalkozási ösztönében sokkal 
nagyobb szerepet játszik a szintézis, mint az 
analízis. Először részekből alkot, csak azután 
bont. I t t tehát Szabó Kálmán szerint „ki van 
zárva a léleknek az az energikus mozgása, mely 
az írva-olvasásnál oly vehemensül nyilatkozik". 

Ezzel szemben én mégis a hangok érzékel-
tetése mellett történő olvasás-tanításnak sark-
pontját és az írva-olvasási módszer fölötti 
előnyét abban látom, hogy a gyermek itt nem 
szétbont, hanem összerak. 

Vegyük például csak az „ír" szót. Vidéki, 
de különösen nemzetiségi iskolában az írva-
olvasás tanításának első óráján mennyi fárad-
ságba, mennyi időveszteségbe kerül e szónak 
a gyermekek által való szétbontása. Nem mind-
annyinak, az igaz, de nem is annyinak, hogy 
azt mondhatnók, hogy tanításunk a meg-
kívántató átlagos eredményt mutatná föl. Bármi-
ként erőlködünk is, az „ír" szó csak egy hang 
sok gyermeknek. Pedig itt is igénybe vesszük 
— amit cikkíró egyenesen károsnak tart — a 
hangoknak a tárgyakon való szemléltetését, 
midőn az „ír" szó kimondásánál két ujjunk at 
mutatjuk olyképen, hogy az „í" hang az egyik, 
az „r" hang a másik ujjunkra essék. 

Mennyivel könnyebb és célravezetőbb, ha az 
„í" hangot a csecsemő visításával, az „r" han-
got a kis kutya morgásával hasonlítom össze 
s ezeket azután sorrend szerint összekapcsolva, 
az „ír" szót állítom a gyermek szemei elé, 
mint a szintézis eredményét. Most már vilá-
gosan meg fogják tudni különböztetni a szót 
alkotó két hangot. Ez pedig egy tanítási óra 
eredménye, míg az analitikai eljárás egy-két 
heti lélekölő hangoztatást vesz igénybe. 

Erre azt felelheti Sz. K , hogy nála ezek a 
nehézségek nem fordulnak elő s úgy megy 
minden, mint a karikacsapás. Tegyük föl, hogy 
úgy van. De azt csak elismeri, mint pedagógus, 
hogy a nagyvárosi intelligens gyermek szellemi 
világa hasonlíthatatlanul gazdagabb a vidéki 
paras/t, pláne tótajkú gyermekénél. Az intel-
ligens gyermek központi szerveinek már telje-

' sen kész dispozícióját hozza magával az iskolába 
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a tanításhoz s csak a megfelelő iskolai be-
nyomásokra várnak, hogy működésbe is jöjjenek. 
Míg a műveletlen osztály gyermekeinél ezt a 
dispozíciót is meg kell előbb teremteni, szóval : 
érzéki és központi szerveit a munkára alkal-
masakká kell tennünk. 

Adjanak nekem 30—40 intelligens gyermeket, 
kötelezem magamat, hogy a kezem alá adott 
gyermekek 90 — 95°/o-ával félév alatt elvégzem 
az I. évfolyam teljes anyagát. 

Tizenhétéves tanító vagyok s ebből tizenötöt 
az első osztályban töltöttem el, tót- és vend-
ajkú gyermekek között. Van egy kis meg-
figyelőképességem, ismerem az írva-olvasási 
módszernek minden csínját-bínját, előnyeit és 
hátrányait. Mikor néhány évvel ezelőtt a fono-
mimikai módszernek tüneményes és talán állító-
lagos sikerei lázba hozták Magyarország tanító-
ságát, tartózkodva fogadtam minden olyan hírt, 
mely arról szólt, hogy az olvasást hat-nyolc 
hét alatt a jövőben is kiható eredménnyel meg 
lehet tanítani ezen módszer segítségével, mert 
ezt pszichológiai abszurdumnak tartottam és 
tar tom ma is. 

Tanulmányoztam tehát ezt a módszert, más 
szóval experimentáltam, mint ahogy Szabó 
Kálmán nevezi az ügyszerető tanítónak a jobb 
után való törekvését. 

A jót leszűrtem magamnak, a többit kiselej-
teztem. Ez a jó pedig nem más, mint az a 
szintetikus eljárás, melyet fönnebb kifejtettem 
s a hangoknak érzékeltethetősége. Módszerem 
nem tisztán fonomimika, hanem ennek és az 
írva-olvasási módszernek az egyesítése. Mind-
azonáltal az olvasást mégis elválasztom az 
írástól, mert így az olvasás-tanításnál szaba-
dabban mozoghatok. Tapasztalataim ugyanis 
arról győztek meg, hogyha az olvasás-tanítás 
teljesen a célhoz képest, minden pedagógiai és 
metodikai követelményeknek megfelelően tör-
ténik, akkor az írás már tulajdonképen csak 
a kéz technikája. 

Nem használok fonomimika céljaira írt abc-1, 
sem olvasótáblát, hanem megmaradtam a régi 
Gönczy-féléknél. December végéig megtanulják 
növendékeim egész könnyűséggel a nyomtatott 
betűket olvasni, ez időtől kezdve írnak úgy, 
hogy ezzel párhuzamban a nyomtatást ismét-
lik és gyakorolják. Összevetve pedig az ered-
ményt az írva-olvasási módszer eredményével, 
azt mondhatom, hogy az öt százalékkal jobb. 
Nem nagy rekord, az igaz, de még az egyenlő 
eredmény mellett is ezt a módszert követúém, 
mert hasonlíthatatlanul könnyebben apper-
cipiálódnak a hangbenyomások és betűk alakjai 
a gyermek tudatában, mint az írva-olvasási 
módszernél. Könnyebb a tanító és könnyebb a 
gyermek munkája. 

Az az állítás pedig, hogy ilyen módon nem 
fognak tudni a gyermekek diktálás után írni, 
önmagától megdől, ha szintetikus eljárásnak 
logikai folyamatát vesszük figyelembe. 

Mert azt a gyermek tudja, hogy a hang-
csoportot, a szót, milyen egyes hangokból 
rakta össze. No, ha tudja, akkor szétbontani 
is tudja emlékezetében, mert az egész és rész 
egyszerre, világosan áll lelki szemei előtt. Ezt 
pedig megtanulja már az olvasásnál, amikor 
a föltett kérdésre megmondja, hogy ezt, vagy 
az t a szót micsoda hangokból raktuk össze. 
Ilyen módon az írásnál már az első két-három 
betűnél ennek gyakorlati alkalmazására kerül 
a sor, amikor diktálás után leír ják: „úr ír" 
vagy „úr vív" s ez így fart egész a befejezésig. 

Mindezek után én, Szabó Kálmánnal ellen-
tétben, buzdításul azt ajánlom a tanítóvilágnak, 
hogy csak „kísérletezzék", kutasson az ismere-
tek világában a jobb módok és eszközök után, 
mert ez mindnyájunk rendeltetése. Kísérletezés 
nélkül nem szelnék hatalmas gőzhajók a háborgó 
óceán hullámait, nem repülhetnénk léghajón a 
felhők magas régióiban; kísérletezés nélkül az 
orvosi tudomány mai napig is csak kuruzslás 
volna. Ki tudja, vájjon néhány század múlva 
mindezen dolgokról késő utódaink nem kicsiny-
lőleg fognak-e megemlékezni s a mi szorosan 
vett hivatásunk körébe tartozó írva-olvasási 
módszerről nem fognak-e szintén mint klasszi-
kus butaságról megemlékezni, mint mi most 
a silabizáló módszerről? 

Az ne kedvetlenítsen pedig el senkit, hogy 
minden kísérletezőnek és újítónak a sorsa le-
nézés, mártíromság vala. 

(NagytapoksányJ Szulay Fái. 

A székesfőváros a népiskolákért. 
E napokban jár ta meg az a hír a lapokat, 

hogy a fővárosi tanács egyik legutóbbi ülésén 
a népiskolákra nézve fontos határozatot hozott. 
Elhatározta ugyanis, hogy botanikus-kertet 
állít az Aquincum mellett e célra ajándékba 
kapott 10 holdnyi területen. 

A főváros, törekvéséhez híven, mely a nép-
oktatásügy, a gyermeknevelés minél ered-
ményesebbé tételét tűzte ki célul, most is teljes 
odaadással karolta föl ez ügyet s egy minden 
tekintetben példás, utánzásra méltó mintaképet 
akar az említett helyen létesíteni. 

Ezen elég nagy kiterjedésű földön termesz-
teni fognak oly növényeket, melyeknek meg-
ismerése minden emberre nézve fontos és szük-
séges, melyeket azonban megismerni, sajnos, 
igen kevés fővárosi embernek, annál kevésbé 
fővárosi gyermeknek van alkalma, mert igen 
kicsiny azoknak a száma, akik nyáron falun 
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tartózkodva, megismerkednek a mezőgazdasági 
élettel, látnak tehenészetet, majorságot s nem 
is oly alaptalan egyik-másik élclap néha ugyan 
kissé túlzott karikatúrája a fővárosi születésűek 
hiányos természetrajzi tudásáról. 

A főváros ezeket az ismereteket gyakorlati 
haszonnal akarja egyesíteni. Haszonnal annyiban, 
mert az ott termett konyhavetemények, mező-
gazdasági termények beszerzési forrását fogják 
egyúttal képezni azon fontos és humánus intéz-
ménynek, melyet a főváros tanácsa az éhező 
szegény gyermekek számára napközi otthonok-
kal létesített, főként avégből, hogy ezekkel a 
szociális kérdések egyikét megoldja. 

Lesz a létesítendő telepen baromfi-, nyúl-
(lapin) tenyésztés, méhészet, sőt kívánatos volna 
a tehenészet is, hogy a fővárosi gyermek ter -
mészetben mindent megszemlélhessen s így 
tisztább fogalmat szerezzen táplálkozásunkra 
szolgáló növényekről, tiszta képet nyerjen a 
gazdasági haszonállatokról s ezektől nyert ter-
mékek földolgozási s elkészítési módjairól. Sőt 
mi több, a telep valóságos bonctani ismeretek 
közlésével volna összekapcsolható, hogy a gyer-
mekek megismerjék az állatok különböző részeit, 
megismerkedjenek azok elnevezésével, minő-
ségével, legcélszerűbb fölhasználásának módo-
zataival, mely ismeretek az idővel tisztán csak 
háztartással foglalkozók tanulmányainak egyik 
sarkalatos föltételei lehetnének. Nem volnának 
akkor háziasszonyaink annyira kitéve a mészá-
rosok, hentesek kénye-kedvének s nem fogadnák 
el hízott, egészséges marhának a sovány állat 
húsát, amelyért kiadott pénz legtöbb esetben 
kárba vész ; hisz tapasztalatból tudjuk, hogy 
a sovány, öreg állat húsát bármennyire főzik, 
sütik, párolják, élvezhetetlen marad az. 

Ezen a telepen előadóterem s játszótér is 
lesz, melyet a főváros összes iskoláiból válta-
kozva keresnének föl a gyakorlati ismeretek 
megszerzése végett, ahol mindjobban s jobban 
meg fogják közelíteni azon ideális célt, melyet 
már a mult századbeli neveléstudomány egyik 
főelvül állított föl, t. i. szemléltetve, érzékéltetve, 
gyakorlatilag tanítani s így a tanulságosat a 
kellemessel összekapcsolva, a gyakorlati életre 
nevelni. 

A tanítás ilyen menete már nem lesz a 
gyermekre nézve lélekölő, unalmas, hanem 
érdekfeszítő, kedves, örömöt adó, örömöt hozó ; 
nyer ezzel a nevelő, de a nevelt gyermek is. 

Tanügyi kormányunk előtt is hasonló ideális 
cél lebeghetett akkor, amidőn ezen gyakorlati 
eszme érvényre emelése szempontjából az ország-
szerte már virágzó gazdasági ismétlő-iskolákat 
megteremtette. 

Követésre méltó példának tekinthetik a fő-
város dicsérendő alkotását hazánk nagyobb 

városai is, hol a tanulósereg szintén nem sokat 
lát a gazdasági életből. Másutt is létesíthetné-
nek a székesfővárosihoz hasonló intézményt, 
mely jutalmát meghozza a jövő nemzedékben. Ily 
intézményekkel a gazdasági pályát is kedvessé, 
keresetté fogjuk tenni, mert hiszen van-e szebb, 
jobb, lélekemelőbb az Istenadta szép termé-
szetnél ? 

S ezzel talán leszoríthatjuk kissé azok 
számát, kik tehetség nélkül tudományos pályán 
akarnak boldogulni. 

A lapokban megjelent közlemény még arról 
is tesz említést, hogy a tervbe vett hely való-
ságos kiránduló otthona lesz a fővárosi nép-
iskoláknak, hol rossz időjárás esetén a kirán-
dulók menedéket is találnak. Ez azonban 
nemcsak a fővárosi népiskolákat érdeklőleg 
örvendetes, de örömmel töltheti el a fővárost 
környékező községek népiskoláinak tanulóit is, 
hol a fővárosiakhoz hasonlóan palotákban nyer-
nek ugyan oktatást, de nélkülözik a játszó s 
szórakoztató helyeket. 

Ezen iskolák növendékei is kirándulhatnak 
egész napra e vonzó s tanulságos helyre, 
gyarapíthatják ismereteiket s nem kell tartamok 
a hirtelen beállott rossz idő viszontagságaitól. o o 

Szép s üdvös intézményeket teremtett már 
meg a székesfőváros tanácsa, sokban utánzókra 
is akadt, mert a jót nemcsak észrevenni, de 
követni és alkalmazni is kell. Az egész telep 
létesüléseért azonban első sorban R 'nger Jakab 
telektulajdonost illeti meg az elismerés, aki e 
földterületet botanikus-kert létesítése céljából 
odaajándékozta. Másodsorban a főváros neme-
sen gondolkozó tanácsát, hogy ezen ajándékozott 
telken költséget nem ismerő áldozatkészséggel 
botanikus - kertet, gazdasági szakoktatást s 
játszóteret létesít. Óhajtandó volna, hogy siker 
koronázza a nemes törekvést s oly jövőt bizto-
sítana a gyakorlati irányú eszméknek, mint 
amily tért hódít hazánkban ez idő szerint a 
virágzó gazdasági ismétlő-szakiskolák tömege, 
melyeknek áldásthozó működése képezi az élet-
nek igaz iskoláját. 

(Budapest J Vörösváry Béla. 

A Budapesti Tanítótestület tételei. 
i. 

Az egyhuzamban váló tanítás kérdése. 
A) Sturcz György tételei (mellette) : Mondja 

ki a Budapesti Tanítótestület, hogy a délelőtti, 
egyhuzamban való tanítás jobb, célszerűbb, 
mert a délelőtt közelebb van a teljes pihenés 
(alvás) befejezéséhez s így nemcsak a test, 
hanem a szellem is teljesen pihent. A szabad 
délutánokra, valamint ama gyermekekre való 
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tekintetből, kik a családi otthon jóságos me-
legét bármi oknál fogva nem élvezhetik, figye-
lembe vettem a napközi otthon intézményét. Ez 
olyan jótékony intézménye a fővárosnak, melynek 
hatását nemcsak a jövő nemzedék, hanem már 
a mai társadalom is áldólag fogja emlegetni. 
Ezen tételt a következőkkel okolom meg. 

I. Társadalmi szempontból: 
1. Az iskola a népé, a közönségé s így kell, 

hogy az iskola — melynek egyik legszebb 
hivatása az hogy az életnek nevel és tanít — 
külső intézkedéseivel, tanítási idejének beren-
dezésével is a szociális élet viszonyaihoz alkal-
mazkodjék. A szülők többségének is ez az 
óhajtása, hogy gyermekeik csak fél napon át, 
és pedig délelőtt legyenek az iskolában, mert 
azon szülők gyermekei, kik előtt naphosszat 
el van zárva a családi otthon, biztos menedéket, 
őrizetet, nevelést és foglalkozást találnak a 
fővárosszerte szervezett napközi otthonokban. 

2. Az összes állami és székesfővárosi hiva-
talokban, valamint az összes polgári- és közép-
iskolákban, sőt még az állam által fönntartott 
gyengetehetségűek iskolájában is, a délelőtt 
egyhuzamban való munkarend, illetve tanítási 
idő van megállapítva s miután a szülők java-
része a belső területen inkább középosztályú, 
és mert ezen időhöz alkalmazkodik a keres-
kedő és iparos is, a családi és társadalmi 
életbe teljesen beleillik. A külterületen lakó 
napszámos szülőknek is előnyükre van, mert 
gyermekeiket délután fölhasználhatják. 

II. Egészségügyi szempontból: 
3. A telt gyomor a testet elfárasztja, de a 

szellemre is jelentékenyen hat. A szellem is 
kevésbé fogékony akkor, amikor a test fáradt, 
vagy a gyomor jóllakott. Ezt aesthesió-méterrel 
való mérések is bizonyítják, de bizonyítja a 
tapasztalat is. 

4. A mostani tanítási idő mellett a 26 órával 
(3—4. osztály) bíró osztály tanulója 5—6, 
kivételes esetekben 7 óra hosszáig van az 
iskolában elfoglalva (d. e. 8—11-ig, esetleg 
12-ig, d. u. 2—4-ig, esetleg 5-ig) s van két 
szabadnapja : a csütörtök és vasárnap. Az 
egyhuzamban való tanítás mellett heti 24 órát 
számítva (az ú j tanterv szerint a 3—4. osz-
tályban annyit terveznek) átlag naponként 4 
óra hosszáig volna elfoglalva s lenne egy tel-
jesen szabad napja, a vasárnap és 6 teljesen 
szabad félnapja, ami összesen 4 egész napnak 
felel meg. Ezen idő kényelmesen fölhasznál-
ható tanulásra, föladatkészítésre, s ami Buda-
pesten sokat mond : sétára, a szabad levegő 
élvezésére, vagy — a napközi otthon látoga-
tására. 

5. Fontos körülmény az is, hogy az egy-

huzamos tanításnál télen nincs szükség mester-
séges vüágitásra. 

III. Pedagógiai szempontból: 
6. Az iskola csak tömegnevelést ad és adhat, 

az egyéni nevelést — sajnos — nem gyako-
rolhatja. 

7. A megszakított tanítás teljesen kiragadja 
a gyermeket a családból s ezzel egyúttal lehe-
tetlenné teszi, hogy a család rajta az egyéni 
nevelést eszközölje. Pedig az egyéni nevelés a 
család legszentebb joga. 

8. A fegyelem és a figyelem sem olyan dél-
után, mint délelőtt. A nyári hőségben pedig 
délután fegyelmet és figyelmet ébreszteni s azt 
föntartani, majdnem lehetetlen. 

9. Mint gyakorlati tanító, állíthatom, hogy a 
szükségből behozott félnapi tanításnál délelőtt 
sohasem tapasztaltam rendellenességet ; az előírt 
tananyagot mindig elvégeztem. A délután vett 
új anyagot azonban sohasem voltam képes 
olyan mértékben földolgozni, mint délelőtt. 
Pedig ezen osztályokban a délutáni tanítás 
mellett délelőtt a gyermekek teljesen szabadok 
voltak. 

B) Sretvizer Lajos tételei a 4—5 órán át 
tartó egy huzamos tanítás ellen: 1. Az egy-
huzamban 4—5 órán át tartó tanítás egészségi 
és pedagógiai okokból káros a népiskolai 
tanulókra nézve. 2. A hosszú ideig tar tó 
üléssel egybekötött iskolai munka megerőlteti 
a gyermek gyenge fizikumát, megtámadja a 
szemét s a légzőszerveit. Egyes szervek mű-
ködésében fiziológiailag kimutatható zavarokat 
okozhat. 3. A 6—12 éves gyermek agya 
nem képes még megerőltetés nélkül több órán 
át tartó szellemi munkát teljesíteni. Az egy-
huzamban hosszabb idő alatt fölszaporodott 
képzet- és fogalomtömeg földolgozása oly erő-
feszítést kíván a tanulótól, amely szellemi meg-
terhelésre vezethet. A tiszta és világos képzetek 
és fogalmak szerzése is kétséges lehet. 

4. Az egy huzamos (4 — 5 órán át tartó) 
tanítás mellett fölhozható társadalmi, pénz-
ügyi és egyéb tekintetek sokkal jelentéktele-
nebb természetűek, semhogy azok a gyermek 
testi és szellemi javát szem előtt tartó egész-
ségügyi és pedagógiai érveket háttérbe szorít-
hatnák. 5. A székesfővárosi elemi iskolák részére 
az volna a legmegfelelőbb tanítási időbeosztás, 
hogyha az iskolai munka nagyobb és nehe-
zebb részét a délelőtti időben három egy-
huzamos órában végeznék s azután még két, 
esetleg három délután két-két tanítási órában. 
Amíg ez a tanítási rend teljesen figyelembe 
venné az egészségügyi és a pedagógiai követel-
ményeket, addig részben kielégíthetné az egyéb 
kívánalmakat is. 6. Különös helyi viszonyok (a 
kültelkeken), továbbá a hittani órák beosztá-
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sában előfordulható elháríthatatlan nehézségek 
következtében, mint „szükséges rossz" meg-
engedhető az egyhuzamban való négy tanítási 
óra is. 

C) Ennek a kérdésnek tárgyalásával kapcso-
latban tanácskozás tárgyát képezi még Ágotái 
Bélának az igazgató-tanács ülésén tett indít-
ványa : 

„Abban az esetben, ha a kerületi tanítói 
kör többsége a teljesen egyhuzamban és csak 
délelőtt tartandó tanítás mellett foglal állást, 
mondja még ki, hogy a közoktatási ügyosztály 
által kibocsátott ú j tanítási tervezetben osztá-
lyonként megállapított heti óraszámot magas-
nak tartja ; azt a következőképen kívánja meg-
állapítani : 

az I—II. osztályokban hetenként 6-szoi-, 
délelőtt à 3 óra, összesen 18 óra; 

a III—IV. osztályokban hetenként 6-szor, 
délelőtt à 37* óra, összesen 21 óra; 

az Y—VI. osztályokban hetenként' 6-szox-, 
délelőtt à 4 óra, összesen 24 óra." 

II. 

Helyeselhető-e a tankönyveli illusztrálása? 
AJ Almási János tételei (mellette): 1. A mai 

tanítástan egyik sarkalatos követelménye, hogy 
az elemi iskolai tankönyvek képekkel elláttas-
sanak. 2. Tanításnál a megismertetendő tárgy-
nak eredetije, vagy mintája nem áll mindenkor 
rendelkezésünkre, szükséges tehát az eredetinek 
hű képét bemutatni. 3. Tagadhatatlan, hogy- a jó 
és hü kép az eredeti tárgy híján a sokoldalú 
érdekkeltésnek egyik legalkalmasabb tanítási 
eszköze. A mai tanítás tehát képek használata 
nélkül el nem lehet. Ha már a felnőtt emberek-
nek, felsőbb és középiskolai tanulóknak tanítási 
célokra szánt könyveket képekkel ellátják, 
még inkább szükséges az elemi iskolai tan-
könyveket illusztrálni. 

4. A jó képnek sokszor nagyobb hatása van 
a gyermek fölfogó- és emlékező-tehetségére, 
amint a szóval való legjobb leírás, vagy magya-
rázat. 5. Csak befejezett jó képek kellenek az 
elemi iskolának, vázlat nem gyermeknek való. 
6. Ennek az alapelvnek megfelelően alkalmaz-
tassanak képek a különböző vallásfelekezeti 
bibliákban, az ABC- és olvasókönyvben, a II., 
III., IV., V. és VI. osztályú olvasókönyvekben, 
a IV., V. ós VI. osztályú földrajzi, az V. és 
VI. osztályú természetrajzi, természettani, 
vegytani és úgyszintén a történelmi és az alkot-
mánytani tankönyvekben is. 

7. Amennyire kivihető, a képek színesek 
legyenek, mert a színes kép többet ér, mint a 
fekete nyomású. Tanítási célokra pedig csakis 
a legjobbat kell nyújtani. 8. Ugyanaz az elv, 
amely a falon levő szemléltető képeknek színes 

voltát követeli, igényli a színes képeknek a 
tankönyvekben való alkalmazását is. 9. A színes 
kép helyes fogalmat alkot, hangulatot kelt a 
gyermeki lélekben, foglalkoztatja a gyermek 
képzelő-tehetségét és maradandó emléket biz-
tosít. Emellett fejleszti a gyermekben a szép-
ízlést és a műérzéket is. 

10. A színes képnek annál is inkább kell 
helyt adnunk, mert az ú j rajztanítás révén a 
gyermek jó korán hozzászokik megérezni a 
szín hatását. 11. Hogy a gyermek mennyire 
vonzódik a színekhez, mutatja az a jelenség, 
hogy első sorban mindig a színes kép, vagy 
színes képeskönyv után kap s a fekete nyo-
mású képeket iparkodik színes ceruzával, vagy 
festékkel kifesteni. 12. A természetrajzi képek 
azonban föltétlenül színesek legyenek, mert itt 
a szín mint jellegzetes tulajdonság, mint ismer-
tető kellék lép előtérbe. 

13. Hogy a színes képek alkalmazása közép-
iskolai tankönyvekben is tért hódított, mutatja 
a Paszlavszky József-féle és a középiskolák 
felsőbb osztályainak szánt „Állattani kézikönyv", 
amely több kőnyomású színes táblával és a 
szöveg közt 58 színes képpel van ellátva. 14. 
A történelem korszakos eseményeit, a műve-
lődéstörténelem nevezetesebb mozzanatait ismer-
tető képek, továbbá a monda, a mese világából, 
az életből vagy a természetből merített képek 
igazi műalkotásoknak kisebbített hü mintái, 
vagy másolatai legyenek. 15. Az az ellenvetés, 
hogy a tankönyveknek képekkel való ellátása 
drágítja az elemi iskolai tankönyek árát, az, 
tekintve a nemes és magas célt, amelyet 
elérni akarunk, itt jelentőséggel nem bír. 

B) Schön József tételei (ellene) : I. Technikai 
szempontok. 

Szemléltetés az illusztrálás főcélja. ízlésfej-
lesztés a mellékcélja. 

1. A főcél elérésére nem kell kép a nép-
iskolai tankönyvekben, mert tanítása anyagául 
csak olyan tárgyakat vesz föl, melyeket termé-
szetben szemléltethet. De ha mégis kénytelen 
az iskola oly természetrajzi, néprajzi, földrajzi 
ismeretek tanítására, melyeket természetben 
szemléltetéssel nem magyarázhat (meggátolván 
az utazás költségei által, a tanulók szegény-
ségétől, az idő nagy tartamától, melyet a föld-
rajzi, természetrajzi, vagy néprajzi tárgy eléré-
séig okvetlenül igénybe kellene venni), akkor 
fali kép szolgáljon a szemlélet alapjául. 

2. Szavak, életviszonyok, vagy események 
(mesék, elbeszélések) illusztrálása technikailag 
is nehéz a tankönyvekben, mert kis térre sokat 
kell fektetni; ennélfogva nem domborodhatnak 
ki az alakok úgy, ahogy az eszme megkívánná ; 
a kép tehát nem hű, célját téveszti, nem 
szemlélteti azt, amit akar. 
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3. Az illusztráció drágítja a népiskolai tan-
könyveket, pedig azoknak minél olcsóbbaknak 
kell lenniök. 

II. Pedagógiai szempontok. 4. Pedagógiai 
szempontból nem helyes: a) mert elvonja a 
gyermek figyelmét a tárgytól ; b) alkalmat ad 
oly képzettársításra, mely egészen más irányba 
tereli a tanulók gondolkodását ; c) a tanító nem 
összpontosíthatja a gyermekek figyelmét a 
magyarázatnál, ha minden gyermek a maga 
tankönyve képére néz, pedig a magyarázatnál 
okvetlenül szükséges az összpontosított figye-
lem; d) alkalmat ad a gyermekben amúgy is 
erősen kifejlődött pusztítási és rongálási ösztön 
növekedésére, pedig az iskolai nevelés egyik 
nagyjelentőségű föladata, hogy ezt az ösztönt 
tompítsa s ha lehet elfojtsa, ha nem, más 
irányba terelje, ahol nem árt sem az egyén-
uek, sem a köznek; e) léhaságot, könnyelmű-
séget gerjeszt a tanulóban, aki a legszentebb 
alakokat is eltorzítja. 

III. Esztétikai szempontok. 5. Esztétikai 
szempontból határozottan helytelenítenünk kell 
a tankönyvnek illusztrálását, még pedig azért, 
mert : a) nem a művészi szépet tünteti föl az 
illusztráció, hanem csak félig-meddig fölismer-
hető alakot; b) a színpompa, mely a termé-
szetes szépség főismertetője és mely egyedül 
gyönyörködtet, a tankönyvek illusztrálásában 
teljesen hiányzik, tehát az ízlést nem fejleszti, 
a kedélyre nem ha t ; c) mivel folyton-folyvást 
kezében forgatja és látja, közömbössé válik 
iránta elannyira, hogy a művészi szép iránt 
eltompítja érzékét ; d) hozzászokik a rossz kép 
másolásához és nem keresi az eredetit; e) a 
fantázia nem kap helyes irányt, ha rossz ké-
peken táplálódik. 

Községi és egyéb helynevek. 
Ung vármegye. 

I. Bereznai járás. Begendját-Pásztély = 
Alsópásztély. — Bukócz = Ungbükkös. — 
Csornoholova = Sóhát. — Domasina = Doma-
falva. — Huszna = Erdőludas. — Knyahinya = 
Csillagfalva. — Kosztrina = Csontos. — Kosz-
tyova-Pásztély = Nagypásztély. — Lubnya = 
Kiesvölgy. — Luh = Ligetes. — Lyuta = Havas-
köz. — Mircse = Mércse. — Nagyberezna köz-
séghez tartozó Bereznavéghely (eddig Dubka 
néven). — O-Sztuzsicza = Patakófalu. — Rosz-
toka-Pásztély = Felsőpásztély. — Szmerekova = 
Szemerekő. — Szolya = Sóslak. — Sztavna = 
Fenyvesvölgy. — Sztricsava = Eszterág. — 
Szuha = Szuhapatak. — Uj-Sztuzsic/a = Patak-
újfalu. — Verhovina-Bisztra = Határszög. — 
Viska = Viharos. — Voloszánka = Hajasd. — 

Zábrogy = Révhely. — Záhorb = Határhegy. — 
Zauszina = Szénástelek. 

II. Kaposi járás. Ásvány = Tiszaásvány. — 
Csepely = Ungcsepely. — Kelecseny = Magyar-
kelecsény. — Lakárt = Lakárd. — Mocsár = 
Magyarmocsár. — Mogyorós = Ungmogyorós. — 
Nyarád = Ungnyarád. — Ordarma községhez 
tartozó Kendetanya (eddig Bekényháza néven 
is). — Pálócz községhez tartozó Malompart 
(eddig Kápolna néven is), Ortó (eddig Paseka 
néven is). — Ptruksa = Szirénfalva. — Rebrin = 
Rebrény. — Salamon=Tiszasalamon. — Szennai 
Ungszenna. — Tarnócz = Ungtarnócz. — Tég-
lás—Kistéglás. — Vaján községhez tartozó 
Bernáttanya (eddig Lukaháza néven is). — 
Viszoka = Magasrév. — Záhony községhez tar-
tozó Záhonyszög (eddig Szögtanya és Salamon-
szög neveken). 

III. Perecsenyi járás. Dubrinics = Bercsényi-
falva. — Kis-Turicza = Kisturjaszög községhez 
tartozó Kuruczvár (eddig Likiczár néven), 
Oszlop (eddig Priszlop néven), Rónafüred 
(eddig Lumsur néven), Alsóturjaszög (eddig 
Alsó-Turicza néven), Felsőturjaszög (eddig 
Felső-Turicza néven), Középturjaszög (eddig 
Közép-Turicza néven). — Lipócz = Hárs. — 
Nagy-Turicza = Nagy turjuszög. — Polena-Huta= 
Mezőhuta. — Poroskó = Poroskő. — Turia-
Bisztra = Turjasebes. — Turia-Paszika = Turja-
vágás községhez tartozó Feltar (eddig Bilyava 
néven), Kistar (eddig Za-Obucs néven). — 
Turia-Polena = Turjamező. — Turia-Remete = 
Turjaremete községhez tartozó Turjatanya (ed-
dig Pod Kraj néven). — Vorocsó = Kapuszög. — 
Vulsinka = Egreshát. — Zaricsó = Drugetliáza. 

IV. Szobránczi járás. Alsó-l{ibnyicze=Alsó-
halas. — Baskócz = Alsóbaskócz. — Benetine = 
Vadászfalva. — Bunkócz = Bunkós. — Csecsehó= 
Zuhogó. — Felső-Remete = Jeszenőremete. — 
Felső-Remete-Vasgyár = Remetevasgyár. — 
Felső-Reviscse=Felsőrőcse. — Felső-Ribnyicze= 
Felsőhalas. — Gajdos = Kisgajdos. — Gézsény 
községhez tartozó Csörgőpaszta (eddig Hazsinkó 
néven is). — Hliviscse=Hegygombás. — Hornya^ 
Katlanos. — Hunkócz = Alsóhunkócz. — Jesz-
treb = Alsókánya. — Jósza községhez tartozó 
Jószai fürdő (eddig Petrunyó néven). — Ka-
lusa = Ungtavas. — Kis-Zalacska = Zalacska. — 
Klokocsó = Hajagos. — Kolibábócz = Bölcsős. — 
Konyus = Unglovasd. — Kuszin = Harapás. — 
Lucska = Vámos-Lucska. — Nagyzalacska köz-
séghez tartozó Veresmajor (eddig Orlyócz né-
ven is). — Német-Poruba = Németvágás. — 
Orehova = Dióska. — Osztró = Eles. — Ördög-
Poruba = Ördögvágás. — Prikopa = Kapás. — 
Ruszkócz = Törökruszka. — Sáros-Polyánka = 
Sárosmező. — Sáros-Reviscse = Sárosrőcse. — 
Szentes = Szenteske. — Szobráncz-Komorócz = 

. * Q • 
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Szobránczkomoró.—Sztrajnyán=Laborczszög.— 
Vajnatina = Vajna. — Váralja = Tibaváralja.— 
Verbócz=Kis ver bócz. — Vinn a-Banka=Vin na. — 
Závatka = Fogas. 

V. Ungvári járás. Andrasócz = Andrásháza. — 
Bacsava = Baesó községhez tartozó Bacsói hidak 
(eddig Bacsavai hidak néven). — Baranya 
községhez tartozó Tolvajjáró (eddig Subos 
néven is). — Csertész = Ungcsertész, — Czigá-
nyóez = Czigányos. — Darócz = Ungdarócz. — 
Dubróka = Ungtölgyes községhez tartozó Kert-
alja (eddig Na Kertah néven). — Gojdos = 
Nagygajdos. — Illuboka = Mélyét. — Hosszú-
mező=Unghosszúmező. — Huszák=Ungludas.— 
Hutta = Unghuta. — Iglincz = Unggesztenyés. — 
Kereknye községhez tartozó Kincsestanya (eddig 
Rózsástanya néven is). — Kis-Gőcz = Kis-
gejőcz. — Kis-Szlatina = Felsőszlatina. — Ko-
ramlva = Koromlak. — Nagy-Gőcz = Nagy-
gejőcz. — Nagy-Szlatina = Alsószlatina. — 
Orlyava = Ungsasfalva. — Orosz-Komoróez = 
Oroszkomoró. — Petrócz = Ungpéteri. Pin-
kócz = Ungpinkócz. — Putka-Helmecz = Korlát-
helmecz községhez tartozó Kendeföld (eddig 
Kendetanya néven). — Valkaja = Ungordas. 

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

Köszönetét nyilvánította: gróf Almásy 
Kálmánnak, aki a magyar nyelv elsajátításá-
ban kitűnt tótajkú leánytanulók jutalmazására 
200 K-t adományozott. 

Kinevezte: Kálnay Róza és Szikszainé 
Török Gizella oki. óvónőket az újszentannai 
áll. óvóhoz óvónőkké. Orosz Erzsébet oki. 
tanítónőt a kéméri áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Mirossay Gábor oki. tanítót a bács-
gyurgyevói állami el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Jankura Béla galgóczi áll. polg. isk. s.-tanítót 
a X. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba az 1904. évi I. t.-c. 
értelmében megillető személyi pótlékkal mára-
marosvármegyei kir. tanf. tollnokká. 

Jelen minőségében áthelyezte: Szász 
György bácsgyurgyevói áll. el. isk. tanítót az 
egri áll. el. isk.-hoz ; Kárpáti Sándor zemplén-
vármegyei kir. s.-tanfelügyelőt Bácsbodrogh 
vármegyébe; Benköné Füller Olga lugosi áll. 
el. isk. tanítónőt a dévai áll. elemi iskolához; 
Adorján Marcelné csaczamilosói áll. el. iskolai 
tanítónőt a lugosi áll. el. isk.-hoz; Dudás 
Gyula bácsbodrogvármegyei kir. s.-tanfelügyelőt 
Zemplén vármegyébe; Szepessv Pálné maros-
illyei áll. óvónőt a szucsáki áll. óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Téglás Gáborné, 
szül. Mangesius Irén munkaképtelen dévai áll. 
polg. isk. tanítónőnek 1370 K- t ; Janisch János 

barátfalvai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1020 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Szentgyörgyi Lajos kolozsvári ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Somkereki Ágnesnek évi 
640 K- t ; néh. Elimann Miklós vértesboglári 
r. kath. el. isk. tanító özv., szül. Hochstätt er 
Rozáliának évi 486 K- t ; néh. Borsodi Miksa 
nyug. ürményi izr. el. isk. tanító özv., szül. 
Mahler Teréznek évi 500 K-t, négy kiskora 
árvájának pedig összesen 333 K 32 f-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Oroszi Sán-
dor munkaképtelen kovrágy-gonczágai áll. el. 
isk. tanítónak 1100 K-t egyszersmindenkorra ; 
Herzog Karolin Stefánia csejthei áll. elemi 
munkaképtelen tanítónőnek 650 K-t. 

— A gyermektanulmányi bizottság Teleki 
Sándor gróf elnöklete alatt f. hó 8-án ülést 
tartott. Legfontosabb határozatai : 1. a bizott-
ság országos egyesületté alakul ; 2. a gyermek-
tanulmány céljának szolgáló tudományos folyó-
iratot ad ki. A gyermektanulmányi bizottság 
eddigi működéséről tudomást vettek a külföldön 
is és dícsérőleg fogadták a tervbe vett gyermek-
művészeti kiállítást. Szó esett arról, hogy ezen a 
maga nemében első és nagyfontosságú kiállítás 
sikerének biztosítása céljából felhívást kellene 
intézni Magyarország tanítóihoz, hogy gyűjtsék 
össze mindazokat az ösztönszerű munkákat: 
rajzolásokat, faragásokat, játéktárgyakat, j átéko-
kat, dalokat, verseket,melyeket a gyermek amaga 
mulatására, önszántából készített vagy készít. 
Ezen tárgyak számára a székesfőváros tanácsa, 
Bárczy István dr. tanácsnok kijelentése szerint, 
helyet fog adni és már meg is jelölte az iskolát. 
Kívánatosnak mondta a bizottság, hogy a 
Néptanítók Lapja, melyet az ország minden 
tanítója olvas, terjessze ki figyelmét a gyermek-
tanulmányi ügyre is, és közöljön a bizott-
ság működéséről fölvilágosító ismertetéseket. 
(Nagyon szívesen adunk helyet lapunkban ily-
nemű közleményeknek s már jóval a bizottság 
ülése előtt ígéretet tettünk arra nézve is, hogy 
az ország tanítóságához intézendő fölhívást is 
közzétesszük. Hihetőleg ennek is oly általános 
nagy sikere lesz, mint amilyet az ethnografiai 
gyűjtésekre és a füsti fecske költözésére vonat-
kozólag elért a magyar tudomány, épp a mi 
lapunk segítségével. Szerkesztő.) 
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A Műveltség Könyvtára. 
(Kiadja az Athenaeum. Első kötet : a Technika vívmá-

nyai az utolsó száz évben.) 

Mikor először hallottunk hírt a Műveltség 
Könyvtára című vállalat megindulásáról, két-
ségek szállottak meg. Vájjon meg fogja-e tudni 
közelíteni azt a célt, melyet maga elé tűzött ? 
Valóban egész könyvtárt fog-e pótolni és azt 
fogja-e nyújtani az olvasóközönségnek, amit 
műveltségnek lehet nevezni? Még pedig mű-
veltségnek nem a szó régibb, hanem újabb, 
modern értelmében ? Mert ezen a ponton érte 
eddig hajótörés az ilyes vállalatokat. Amit 
adtak, az műveltség volt ugyan, de a régi 
műveltség. A mai embernek kínálkoztak és a 
tegnapihoz szólottak. Megismertették vele az 
évezredek óta fölhalmozott ismeretek rengeteg . O 
tömegét, de nem magyarázták meg neki azt 
az ezernyi jelenséget, melyet a ma tár hatal-
mas kérdőjelekként eléje. És így keletkezett 
a művelt emberek olyan sokasága, kik tisztá-
ban vannak ugyan a régi görögök és rómaiak 
lakásberendezésével, de nem is sejtik, hogy 
miképen működik a maguk házának fölvonó-
gépe és a maguk szobájának villamos csönge-
tyűje. És nem ezrivel járnak-e közöttünk 
nagytudású és rendkívüli intelligenciájú em-
berek, akik sok száz mértföldnyi útat tesznek 
meg, hogy valamely művészeti remeket tanul-
mányozzanak, de akiknek fogalmuk sincsen 
annak a vasútnak szerkezetéről, melyen az 
útat megtették. Az iskola? Nos, ez vajmi cse-
kély fölvilágosítást ad a gyakorlati életben 
olyan nagy szerepet játszó technikai szerkeze-
tek megértésére. Amit ebben a tekintetben az 
iskolákban előadott fizika nyújt, az nagyob-
bára elmélet, az az alapul szolgáló erők és 
jelenségek magyarázása. 

Vagy nem éreztük-e mindnyájan, kik az 
iskola padjai közül egyenesen az életbe léptünk, 
hogy a technika ezernyi vívmányával épen 
olyan ügyefogyott naivitással állunk szemben, 
mint a gyermek, ki kerekre tágult szemmel 
bámul a legegyszerűbb gép forgó kerekeire? 
És a népiskolákból vagy gimnáziumból, reálból 
kikerült ifjak hány százaléka tud két lécet 
tisztességesen összeszegezni, hány tud a min-
dennapi életben úgyszólván folyton előtte lévő 
szerkezetekkel bánni ? És modern értelemben 
műveltnek mondható-e az az ember, aki úgy 

jár-kél a köréje sorakozó jelenségek között, 
mint valami labirintusban ? Valóban, nem. 
Ezért fogadtuk kétséggel a Műveltség Könyv-
tára megindulásának hírét. Nem fog-e vájjon 
ez is megfeledkezni arról, ami a legfontosabb, 
magáról az életről ? A máról, mely a gépek-
nek jegyében született ? Az első prospektus, 
mely a kezünkbe került, azt a reményt kel-
tette bennünk, hogy : nem. Mert ez a pros-
pektus a vállalat első kötetének A technika 
vívmányai címűt jelezte. És most, hogy ez a 
kötet előttünk fekszik, igaz örömmel ismerjük 
el, hogy a Műveltség Könyvtára valóban annak 
indul, aminek ígérkezett : a ma embere veze-
tőjének. Vagy fontosabb-e valami a modern 
emberre nézve, minthogy ismerje a techniká-
nak bámulatos haladását, a technika csodá-
latos vívmányait ? Nem ezekkel függ-e össze 
mindaz, ami korunk kultúrális és gazdasági 
fejlődésére jellemző ? Aki ismeri korunk tech-
nikai vívmányait, az ismeri magát a kor t , 
amelyben él, az belelát ezer és ezer intézmény 
lelkébe, az észreveszi ezer és ezer jelenség rej-
tett rugóját, az úgy érzi magát, mint a sötétben 
lappangó, aki előtt hirtelen világosság gyúlt föl. 

Valóban A technika vívmányai című kötet 
ilyen világosság-gyújtó. Olyan terrénumokra 
szór fényt, melyek nélkül el sem lehetne kép-
zelni a modern életet és melyek mégis teljesen 
ismeretlenek voltak előttünk. Ennek illusztrá-
lására hadd álljanak itt a kötet fejezeteinek 
címei : Energia. Bányászat. Kohászat. A fémek 
megmunkálása. Motorok és emelőgépek. A köz-
lekedés eszközei. Pósta. A fény a tudomány 
szolgálatában. A sokszorosító ipar. A technika 
a hadviselés szolgálatában. Faipar. Fonó- és 
szövőipar. Papírgyártás. A kémia vívmányai. 
Gazdasági termékek ipari földolgozása. Gazda-
sági gépek. Elektromosság. Telegráf. Telefon. 

Nem egy egész világ-e ez ? Még pedig a mi 
világunk, melyet azonban, sajna, nagyon keve-
sen ismerünk. Noha ismernünk illenék és ismer-
nünk kellene. Ismernünk mindnyájunknak, de 
különösen azoknak, akik a jövendő nemzedék 
nevelésével foglalkozunk. Hogy már korán 
közelebb hozzuk a gyakorlati élethez. Hogy 
levegyük szeméről a hályogot, mely e l takar ja 
előle a mát, hogy megedzük a ráváró küzdel-
mek számára, hogy fényt vessünk azokra az 
ösvényekre, melyeken haladnia kell. 

A Technika vívmányai című kötetnek a leg-
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nagyobb érdeme épen az, hogy ezt a fölada-
tunkat rendkívül megkönnyíti. Tanítása alapos, 
anélkül, hogy nehézkes volna. Az egyes fejeze-
tek írói, kiket Hollós József és Pfeifer Ignác, 
a kötet szerkesztői nagy ügyességgel és körül-
tekintéssel válogattak ki az illető szakok tu-
dományos mívelőinek legjelesebbjei közül, való-
ságos mintáit nyújtották a célszerűen tudományos 
fejtegetéseknek. Előadásukat nemcsak nyelvük 
egyszerűségével és világosságával tették élve-
zetessé, hanem az aktuálitásokkal való össze-
kapcsolásával is. Hol egyik, hol másik, nap-
jainkban, vagy történetünkben lejátszódott 
eseményre való utalással kötik le figyelmünket 
és érdeklődésünket. A hadi technikára vonat-
kozó fejtegetések például az orosz-japán háború 
sok nevezetes epizódjára vetnek jellemző vilá-
got, míg az ipari, kereskedelmi és gazdasági 
életünkkel kapcsolatosak pontos hazai statisz-
tikai adatokkal értetik meg termelésünk, fo-
gyasztásunk és exportunk méreteit és jelentő-
ségét. És nem kötelessége-e minden magyar 
embernek, hogy ebben a tekintetben legalább 
tájékoztató ismeretei legyenek? Es nem köte-
lessége-e minden magyar tanítónak, hogy ebben 
az irányban fölkeltse a jövendő nemzedék ér-
deklődését? Hisz ezek az ismeretek részben 
önérzetet ébresztenek, részben teljesítendő kö-
telességekre figyelmeztetnek, úgy hogy, ha van 
testület, mely speciálisan is érdeklődhetik a 
Műveltség Könyvtára iránt, úgy az a magyar 
tanítótestület. Most már nyugodtan mondhat-
juk, hogy a Műveltség Könyvtára egésze iránt. 
Mert az első kötetben garanciát látunk az 
ezután következőkre nézve is. A vállalat ter-
vezetéből is kitűnik, hogy valamennyi az első 
szellemében fog készülni, hogy valamennyi a 
modem műveltséget akarja hozzáférhetővé 
tenni az olvasóközönség legszélesebb rétegei 
számára. Az első sorozat kötetei ugyanis az 
Emier-ről, A világegyetem-ïôl, A föld-ről, Az 
élek világa-ról és A társadalom-ró\ fognak 
szólani, míg a második sorozat a történelmi, 
irodalmi és művészeti ismereteket fogja tar ta l -
mazni. És kötetei előreláthatólag nemcsak a 
szöveg, hanem az illusztráló-anyag tekintetében 
is valóságos díszei lesznek irodalmunknak. 
Mint ahogy dísze a Technika vívmányai, mely-
nek papírja, nyomása mintaszerű és melyet 
500 szövegkép és 60, részben színes műmellék-
let tesz reprodukáló-művészetünknek is első-
rangú remekévé. Ha tekintetbe vesszük, hogy 
akármely, sokkal kisebb terjedelmű és csak a 
szem gyönyörködtetésére szánt díszmunka me-
nyibe szokott kerülni, akkor az a 24 korona, 
amelyért a Műveltség Könyvtárának pazar 
fényűzéssel kiállított kötetei megrendelhetők, 
valóban jutányosnak mondható. K. I . 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
M. Oy. Csak a 800 koronát meghaladó összes 

évi tiszta fizetés után tartoznak a róm. és 
gör. kath., valamint a görög keleti vallású 
tanítók javadalmuk után illetékegyenértéket 
fizetni. Az öné 600 koronára redukál-
tatott, tehát akkor nem tartozik fizetni. — 
K. I. 1. Kántortanító nem köteles párbérillet-
ményét a párbérfizetőktől beszedni, ez az isk.-
föntartó kötelessége. 2. Az iskolaföntartó 
köteles előzetesen átadni a tanítónak a párbért, 
úgy, hogy az évi utolsó részletet legkésőbb 
ugyanezen év november hava végén átadja 
A beszedésnek a tanító közbejötte nélkü1 

kell történni. Csak így engedte ezt meg az 
1893. évi XXVI. t.-c. 3., 4., 5. §-a. — 
E. S. Semmiféle végkielégítést sem kaphat 
ön, hiszen még 20 éves létére nem is tagja 
az Országos Tanítói Nyugdíjintézetnek. — 
I. László. Sz. Utólagosan az előző két évre 
nem szokták beszámítani a szolgálati éveket 
nyugdíj alapjáid. — 0 . Balázs. Sz. Helytelen 
dolog, hogy a tanítói házkertjéből, melyet hiva-
talos fizetése kiegészítéséül már évek óta 
használt, az iskolai hatóság most az illető 
tanító megkérdezése nélkül elvesz egy darabot, 
hogy azon H-ik tantermet építsen. Ha jelentős 
nagyságú területről van szó, kérjen érte meg-
felelő pénzbeli kártérítést, illetve évi díjat. — 
Sz. István. K. Miniszteri rendeletet nem isme-
rünk rá, amely szerint a kántortanítói kertet 
tartoznék az iskolaföntartó bekeríteni, a mél-
tányosság azonban megkívánja, hogy a tanító 
kertjének használhatóságáról az iskolafön-
tartó gondoskodjék, mert ha pl. az a kert 
csordajárásnak, mindenféle állat bitangolásának 
útjában van, akkor az a tanítóra nézve csak 
károsodással jár, holott neki az egynegyed 
holdnyi kertterületet az 1868 -iki törvény 
biztosítja. Méltányosan, békességesen kell 
az ilyen dolgot elintézni, helyi körülmé-
nyektől sok függ ebben a tekintetben, — 
Sz. Károly. Zs. A falusi felek. el. isk. bizonyít-
vány kiállításáért nem szoktak díjat követelni, ha-
csak az isksz. határozatban meg nem engedi. — 
Sz. Sándor. N-b. Ha nem hosszú időre terjed a 
szabadságidő, az alatt az idő alatt nem köteles 
helyettesítésről gondoskodni saját költségén. — 
Cs. isk.-széki jegyző. Az illető gróf birtoka 
után tartozik annyit fordítani elemi iskola 
fönntartásának költségére, ami állami egyenes 
adójának legalább 5°/o-ával fölér. Ha birtoká-
hoz tartozó másik uradalomban tart ugyan fönn 
tanyai iskolát, de annak a fönntartása nem rúg 
az 5% magasságára, akkor méltányosan és jogo-
san kívánhatja a község, hogy az iskolák fönn-
tartására vonatkozó 5 % keretében arár.ylagosan 
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a grófi uradalom jövedelme is bevonassák. — 
A. F. Az 1893. évi XXIII. t.-c. értelmében 
1893 szeptember 25-ike után alkalmazott 
tanítóknál a korpótlék alapjául az ötödéves 
ciklus kezdetének azt a napot veszik, melyen 
mint okleveles tanítók, községi vagy állami, 
vagy hitfelekezeti elemi iskolánál rendes, vagy 
segédtanítói állásra történt szabályszerű meg-
választásuk, vagy kinevezésük következtében 
működésüket megkezdették. — S. I. A hit-
tanítók fölvétele, alkalmazása, véglegesítése 
csak akkor tartozik az iskolaszék hutáskörébe, 
ha azt az illető egyház i felekezetnek szabályzata 
oda utalja. Szerveztek olyan hitoktatói állá-
sokat az országban, hol az illető községben 
levő községi iskolákban egyik okleveles tanító 
tanítja a hittant, vagy pedig valamely lelkész 
tanítja az összes hittant. A törvény általános 
intenciója szerint községi iskolákban a hitokta-
tásról az illető felekezetek gondoskodnak. Ez 
alól kivételt képez az, ha pl. államsegélyes 
községi iskoláról volna szó, hol esetleg az állam 
a volt iskolaföntartóval szerződésileg kikötötte, 
hogy az egyik tanító a hitoktatást, esetleg 
kántori teendőket is tartozik végezni. A nép-
oktatási törvény értelmében, általánosságban a 
tanító az elemi isk. minden rendes tantárgyára 
képesítést nyervén, ha szükség kívánja, a rendes 
heti óraszám keretében minden tantárgyat, 
esetleg a hittant is köteles tanítani. — 
R. B. Aki évközben tölti be életének 12-ik 
évét, az az iskolai év végéig járjon tovább az 
illető osztályba. A községi utasítás 34. §-a 
világosan kimondja: „A mindennapi iskolába 
járás kötelezettsége azon tanév végéig tart, 
amely év folyamán a gyermek 12. életévét 
betölti. Ismétlő-iskolába való járásra pedig az 
a gyermek köteles, aki ezen év szeptember 
hava elsejéig 12-ik évét betölti. Ismétlő-iskolai 
kötelezettség azon tanév végéig tart, amely év 
folyamán az illető gyermek 15-ik évét betölti." 
A jegyző úr tévedett tehát, mikor azt mondta, 
hogy az olyan növendék, ki november 15-én 
betölti a 12. évet, már nem kötelezhető tovább 
a mindennapi iskola látogatására az évzáró 
vizsgáig. Hiszen ha a jegyző úr fölfogása helyes 
volna, akkor igen könnyen megtörténhetnék, 
hogy egyetlen egy tnnuló se tenne 6. osztályos 
záróvizsgát, mert előbb már mindegyik betöl-
tötte a Í2. évét és a jegyző úr érvelése szerint 
büntetés nélkül kimaradhatna az iskolából. — 
P. János. Már többször említettük, hogy amely 
tanítói állomás az Orsz. Tanítói Nyugdíjint. 
kere ébe tartozik, az után a 30 f-es díjat akkor 
is be kell szedni, ha a tanítói állomás üresen 
áll, rövidebb ideig tartó szünetelés miatt. — 
H. K. Palánki). Miután 26 évvel ezelőtt a 
legelők fölosztásánál a kincstár az izr. iskolá-

nál a tanítók javadalmazásának javítása céljá-
ból adományozta az 5 hold legelőt, melynek 
haszonélvezetében jelenleg még most is működő 
2 tanító részesül ennélfogva, ha esetleg egyik 
tanító nyugalomba vonulna és ezt az állást 
nem töltenék be, az 5 hold haszonélvezete nem 
illetné egészen az egy tanítót. A haszon felét 
fönn kellene tartani és gyümölcsözőleg kezelni 
a másik tanítói állomás javadalmazásául akkorra, 
mikor azt a másik állomást ismét betöltik. — 
Tepli Ármin név alatt levél érkezett hozzánk 
különböző tudakozódással. Az illető nem írta meg, 
hol lakik. Ha számot tart reá, hogy kérdéseire 
nézve válaszoljunk, írja meg teljes címét. — 
J. M. Felekezeti iskolánál, ha nem huzamos, pl. 
nem egy fél, vagy egy esztendeig tart a helyet-
tesítés az iskolafönntartó köteles a helyettest 
fizetni. Ellenkező esetben szintén tartozik ugyan 
fizetni, de az illető tanító fizetésének egy 
részét igénybe veheti törvénysértés nélkül. — 
Ifjj. Zs. A félévi tandíjat jogosan követelheti. 
Méltánylandó dolog, hogy miután ön súlyos 
beteg volt és emiatt nem végezhette a vizs-
gálati teendőjét, a helyettest az iskolafönntartó 
fizesse arra a rövid időre. Gróf Andrássy Dénes 
nyújt-e még adományokat az iskoláknak vagy 
egyháznak, vagy egyeseknek, arról nekünk 
tudomásunk nincs. — N. Csak azért, mert sze-
gény szülőktől származott, nttics joga segít-
ségre igényt tartani, hanem igenis, ha beteges 
volt huzamosan, mint leveléből következtetjük, 
akkor ennek az igazolásával és hogy rá van 
utalva, annak is bizonyításával próbáljon folya-
modni a közokt. min.-lioz rendkívüli segélyért.—• 
Cz. R. Szomolnokhuta. Fölfogásunk szerint 
a kéménytisztogatás épp úgy biztonsági intéz-
kedés, mint a tűzkár ellen való biztosítás ; ez 
nem a lakót, hanem az ingatlan tulajdonosát 
terheli. Mi nem tartjuk jogosnak, hogyha a 
kincstár ezt önre akarja áthárítani. Hátha 
lakbért adnának ugyanezen összegért, akkor is 
a tanító fizetné a kéményseprési díjat ? — 
P. B. A 13 éves gyermek már nem mindennapi 
tanköteles. Az eddigi törvény szerint a 12 évet 
betöltött tanuló az iskolai év végéig köteles a 
mindennapi iskolába járni, a 15 éves pedig az 
ism.-isk.-ba járni köteles a mindennapi helyett. — 
Cs. Károly. Az iskolaszék kérvénye még föl 
sem érkezett a min.-hoz. (Ilyen magánügyben 
mindig címezett lev.-lapot kell mellékelni.) — 
N. J. Zólyom-Várna. A nyugdíjigénynél évi 
járulék gyanánt minden 100 K után 2 K-t von-
nak le a tanító fizetéséből. Tehát ahány 2 K-t 
fizet, annyi 100 K a nyugdíjigénye. — 
T. r. Rajztanítónői képesítést az orsz. minta-
rajziskola négy évi tanfolyamának elvégzése után 
kiállott képesítő-vizsgálat alapján nyerhet. — 
K. Gy. Nagyiadna. fia összilletményei a laká-
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son vagy lakbéren kívül az 1000 koronát meg 
nem haladják, korpótlékait állami tanítóvá 
leendő kineveztetése esetén kiszolgáltatják. — 
Sz. E. I). Az egyes fürdőigazgatóságok részé-
ről biztosított kedvezményes helyek egyikének 
elnyeréseért, a tanfelügyelő úr útján, a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz folyamodjék. 
Az 1877. évi 21.678. sz. a. kiadott tanterv 
szerint 4 tanítós osztott iskolánál a heti órák 
száma — az ismétlő-oktatásra megállapított 
órákon fölül — 20— 28. (Hogyan állítja össze 
az órarendet, ha a tantervet nem ismeri?) — 
T. L. Ha rendszeresített álláson van a tanító 
és katonai gyakorlatra behívják, arra az időre 
nincs joga az iskolafönntartónak az ő fize-
tését helyettes fizetésére levonni. Hát a tanító 
maga miből éljen még költségesebb helyen, 
ahol a katonai gyakorlatokat teljesíti ? — 
Fegyelmezett tanító. Bizony nem helyes do-
log, hogy az iskolaszéki tag belebeszél a tanító 
kérdezésébe és akaratába. Tiltsa ' meg ezt neki 
egyszersmindenkorra. Ha nem lesz sikere tilta-
kozásának, jelentse föl az esetet az isksz.-nél. — 
Ch. A. Ön azt kérdi tőlünk, hogy : „lehet-e 
egy felekezeti tanító egy pénzintézet felügy.-
biz. tagja, amely tisztségből kifolyólag neki 
hetenként egy napot a pénzintézetben, tehát 
az iskolán kívül kell töltenie ? Gyakorolhatja-e 
ezt éveken á t ? Részt vehet-e városi tanács-
üléseken akkor, amidőn az iskolában kellene 
lennie ? lehet-e városi számvizsgáló s ezen a 
címen annyit mulaszt, amennyi neki tetszik, 
t. i. az iskola rovására? lehetséges-e az, hogy 
nap nap után reggel 9 óra tájban fölnézzen az 
osztályába s V2Íl-kor már el is végezte az 
ottani teendőit? van-e lehetőség arra, hogy 
mindezek mellett' még ő lehessen az iskola 
igazgatója?" Mi viszont azt kérdezzük, hogy 
miként lehet ezt kérdezni ? Természetes dolog, 
hogy ez képtelen állapot! Nincs arrafelé tan-
felügyelő? — Előfizető, Pusztavész. 1. Kis-
korú csak szülei beleegyezésével nősülhet. 2. Nem 
hisszük, hogy az esküvőt megengednék. Tanítóra 
nézve nem közönséges dolog, hogy más vallású 
nővel lépjen házasságra. Nagy föladat ez ! Be-
széljen az anyakönyvvezetővel, nehogy fölsülés 
legyen a vége, hogy esetleg nem engednék 
meg az egybekelést apai beleegyezés nélkül. — 
P. János. Az iskolaföntartó jóakaratától függ, 
hogy legalább egy évi fizetést adjon vég-
kielégítésül. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A magyar népoktatás reformjával, 

illetőleg Berzeviezy Albert dr. miniszter ismert 
törvényjavaslatával a németországi lapok most, 

hogy törvényjavaslatának német fordítását a 
miniszter a külföldi sajtó főbb képviselőinek 
megküldötte, behatóbban foglalkoznak. így a 
MagdeburgiscJie Zeitung, mely a következőleg 
nyilatkozik: „Kettős tendencia jellemzi ezt a 
törvényjavaslatot : a magyar nyelvtanítás kímé-
letlen kiterjesztése az általános műveltség rová-
sára s ebből kifolyólag a nem állami (felekezeti) 
iskolák legyűrése az államhatalom részéről". 
Ez a felfogás szemben áll azzal a nálunk egyes 
körökben elterjedt nézettel, hogy Berzeviezy dr. 
törvényjavaslata a magyar nyelvtanítás sike-
resebbé tétele dolgában nagyon heveset nyújt. 
Ebből az látszik, hogy a törvényjavaslat mégis 
csak eltalálta a helyes középutat. Abból, hogy 
a tanító államellenes irány követése miatt fele-
lősségre vonható, az idéztük német lap azt 
következteti, hogy Magyarországon a „durva 
önkény" uralkodik. Erre vonatkozólag elég a 
Magd. Zeitungot a pózeni példára utalnunk, 
az a végkövetkeztetés pedig, hogy „ha Ber-
zeviczy törvényjavaslata törvénnyé válnék, 
Magyarország ezzel „kilépne a kulturállamok 
sorából", csak mosolyt kelthet még Német-
országban is. 

— Halász Ferenc Beregszász díszpolgára. 
Beregszász városa jeles szülöttét : Halász Ferencet 
a magyar népnevelés és tudományosság terén 
kifejtett buzgó működése, de főként szülővárosa : 
Beregszász város szellemi fejlődésének előmoz-
dításáért — hálájának és köszönetének elis-
meréseül — díszpolgárrá választotta. A mű-
vészi kivitelű díszpolgári oklevelet szombaton, 
folyó hó 8-án nyújtotta át a beregszászi kül-
döttség Halász Ferencnek. A küldöttség tagjai : 
Barta Ödön országgyűlési képviselő, Gáthy 
Zsigmond polgármester, Hunyady Gyula fő-
jegyző és Nemes József járásbíró voltak. Gáthy 
polgármester a következő beszéd kíséretében 
nyújtotta át az oklevelet: „Minden ország előre-
haladásának, fejlettségének s ebből folyólag nagy-
ságának fokmérője, hogy a nevelésügy terén, kul-
túrális téren milyen magaslatra emelkedett. A 
nemzetek e téren kifejtett versenyében nagyon 
nehéz föladat megoldása jutott osztályrészül ha-
zánknak, mert a multak mulasztásait pótolni s a 
szomszéd nemzetek kultúrális fejlődésével lépést 
tartani egyszerre kellett. Az isteni gondviselés 
azonban adott hazánknak férfiakat, kik nagy tu-
dással, szívós kitartással, vasakarattal, a lehetet-
lent is lehetővé téve haladtak a cél felé s ma már 
a magyar nemzeti kultúrállam megalkotásának 
munkája a befejezéshez közeleg. Méltóságodnak 
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e téren kifejtett munkásságát figyelemmel kíséri 
Beregszász város közönsége, de különösen is 
hálára van kötelezve azon tevékenységeért, 
melyet városunk, szülővárosa nép- és felsőbb 
oktatásügyének kifejlesztése és megszilárdítása 
körül tanúsított. E téren szerzett elévülhetlen 
érdemei elismeréseül és hálája tanuságául még 
szorosabbá óhajtotta fűzni a viszonyt, mely 
Méltóságodat születés folytán is hozzá köti 
azzal, hogy megválasztotta Méltóságodat a város 
díszpolgárává és ekként elismerését és háláját 
azzal a legnagyobb kitüntetéssel dokumentálta, 
melyet egyáltalában adhatott. Midőn a város 
közgyűlésének megbízásából a díszpolgári ok-
levelet átadni szerencsénk van, kívánjuk, hogy 
Méltóságodat a haza javára, városunk díszére 
az isteni gondviselés erőben, egészségben sokáig 
tartsa meg." Halász Ferenc meghatottan mon-
dott köszönetet szülővárosának a polgári eré-
erények legnagyobb kitüntetéseért és meleg 
szeretettel emlékezett vissza arra a helyre, ahol 
gyermek-, ifjú- és férfikorát töltötte és ahol 
mint kir. tanfelügyelő, a nemzeti népoktatás 
terén munkálkodott. E kitüntetés, melynek 
részesévé lett, arra fogja sarkalni, hogy ezentúl 
még nagyobb odaadással szolgálja szülővárosa 
kulturális érdekeit. 

— A Magjai- Pedagógiai Társaság Fináczy 
Ernő dr. egyet, tanár, elnök vezetésével f. hó 8-án 
fölolv.-ülést tartott, melyen elsőnek Fauler Akos 
Az erkölcsi oktatás elméletéhez címen tartott 
érdekes előadást. Szerinte az erkölcsi meg-
győződés egészen más természetű lévén, mint 
a logikai (tudományos) bizonyosság, a helyes 
erkölcsi oktatás, mely ezt megérteti a növen-
dékkel, a tudományos szkepszistől függetlenítheti 
az erkölcsiséget. Az erkölcsi oktatás első teen-
dője a gyermeket rávezetni az emberi cseleke-
detek értékelésére. Utána másodiknak Be-
nyomások és tanulságok a st-louisi világkiállí-
tás tanügyi csoportjairól címen Kemény Ferenc 
főreálisk. igazgató röviden ismertette jelentését, 
melyet tanulmányútjáról a közoktatásügyi mi-
niszter elé terjesztett. Az előadó ebben min-
denekelőtt^ általános képét adja az amerikai 
Egyesült-Államok közoktatásügyének, majd 
rátér magának a tanügyi kiállításnak szak-
szerű ismertetésére, melyet számos, a helyszín-
ről magával hozott képpel, táblázattal és nyom-
tatvány bemutatásával élénkít. Mindkét elő-
adást a megjelentek tetszéssel fogadták. 

— Magyar tanító tudorrá avatása a kül-
földön. Gockler Lajos nagybecskereki volt 
községi tanítót a mult hó 31-én a párisi egye-
temen, az ősrégi Sorbonne-on, ünnepélyesen 
bölcsészettudorrá avatták. Gockler már idehaza 
nagy irodalmi munkásságot fejtett ki. Két 

könyvével a Délmagyarországi Tanítóegyletben 
1 — 1 pályadíjat nyert, egy német pedagógiai 
művét Németországban igen jól fogadták és 
most megjelent Hachette párisi könyvkeres-
kedésében „La pédagogie de Herbart" (Herbart 
pedagógiája) című nagy műve (ára 10 frank), 
amelyről a kritika a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozott. A doktori avatáson a pedagógián 
kívül a lélektanból az eszmetársításról, az etikából 
az erkölcsi kötelességről értekezett. Dr. Gockler 
nagy dicsőséget szerzett a magyar tanítói 
névnek. 

— Az Eötvös-alap köréből. F. év január 
1-től f. év április 8-áig összesen 142 tag 
1359 K tagsági díjat fizetett be az alap pénz-
tárába. — Uj tagok. Fővárosi kartársaink 
közül arra a fölhívásra, melyet a Hivatalos 
Tanítótestület elnöke : Trajtler Károly intézett 
az egyes iskolák testületeihez, eddig 60-an lép-
tek be az alap kötelékébe. A belépéseknek 
folytatását is remélik. — Az alap vagyona 
f. év április 8-án 543.378 K 87 fillér volt. 
Tekintélyes vagyon, de viszont nagyok azok a 
föladatok is, amelyek az alapra két főiskolai 
internátus fönntartásával, segélyezéseivel és 
ösztöndíjaival hárulnak. Az elnökség azért 
lapunk útján arra kéri a kartársakat, hogy a 
tavaszi gyűlések alkalmával szíveskedjenek új 
tagokat szerezni orsz. segélyegyesületünknek. 

— Eltitkolt jótékonyság. Arányi Antal, 
az iglói m. kir. állami tanítóképző igazgatója, 
még 1896-ban 500 koronás alapítványt tett 
a milléniumi nemzeti ünnep emlékére intézeté-
nek a zenében legkiválóbb és érdemes tanulói 
jutalmazására, amit 1901-ben, házassága 25 
éves évfordulója napján, 200 koronával még 
megtoldott. A 700 koronás alapítványt az ado-
mányozó eddig eltitkolta, noha évi kamatait 
azóta évenként kiosztotta a tanulók között. 
Azonban az intézeti vagyon legutóbb történt 
hivatalos összeírása alkalmával ezen alapítvány 
nyilvánvalóvá lett s a miniszternek értésére 
jutván, Arányi Antalnak meleg szavakkal 
köszönetet és elismerést fejezett ki. Ugyancsak 
fölemlítésre, méltó ez alkalommal, hogy Arányi 
Antal, mióta az iglói tanítóképző élén áll, saját 
buzgólkodása és áldozatkészsége folytán egyéb-
ként is növelte az intézet ifjúsági alapítványait. 
A dr. Emericzy Géza féle 800 koronás alapít-
ványi tőkét fölnövelte 1000 koronára, az intézet 
25 éves jubileumakor gyűjtött 1000 koronás 
alapítványi tőkét 2000-re emelte. Az ifjúság 
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kebelében „Segélyalapot" szervezett, mely ma, 
rövid három évi működése után, a 4000 koro-
nát meghaladja. S végre a Ferenc József Taní-
tók Házában egy 4000 koronás szobaalapítvány 
tőkéje is már együtt van, melyet a nevezett 
igazgató a szepesmegyei tanítóknak főiskolákon 
tanuló fiai javára már majdnem két évtizeden 
át nagy fáradsággal és kitartással gyűjtött s 
mely az Eötvös-alap elhatározása folytán az 
alapító nevét fogja viselni. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
március hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították nevüket : 
1. König Lajos felsővisói áll. tanító Király-ra. 
2. Morber József mázai osztálytanító Mocsári-ra. 
3. Rosenfeld Károly (Izrael) martonosi nép-
tanító Rónai-ra. 4. Schwabik Ferenc tanító, 
budapesti lakos, Szabolcs-ra. 5. Goldmann Berta 
erzsébetfalvai m. kir. áll. el. iskolai tanítónő 
Török-re. 6. Hinczák Mihály huszti születésű, 
nagykőrösi lakos állami tanító Huszti-ra. 7. Feld-
mann Salamon izr. hitközségi tanító, szentesi 
lakos, Földes-ve. 8. Skuter Gyula nemesóesai 
el. iskolai tanító Sziklavári-ra. 9. Weinberger 
Ede tiszadadai néptanító Vámos-ra. 10. Müller 
Ferenc nagykőrösi áll. el. iskolai tanító Mada-
rász-ra. 11. Cseliacsek István róm. kath. tanító, 
korláti lakos, Szécsi-re. 12. Hadanich Jenő 
gombosi állami tanító Pogány-ra. 13. Ha-
luska Gyula oroszlányi főtanító Csengei re. 
14. Braun Lipót pölöskei kántortanító Bene-
dek-re. (T. S.) 

— Rövid hírek. Siketnémák fölvétele. A siket-
némák hevesvármegyei államilag segélyezett 
intézetébe a jövő ; 1905/06. iskolai évre több 
siketnéma gyermek vétetik föl. A 7—10 éves 
korú növendékek hozzátartozói a fölvétel iránti 
kérvényeiket közvetlenül az igazgatóságnak, 
Egerbe küldjék meg. Aki valamely segélyt el-
nyerni óhajt, azt az igazgatóság külön útba-
igazítja. Bővebb fölvilágosításért egy levelező-
lapon az igazgatósághoz kell fordulni. Ezen 
alkalommal tisztelettel kéri az igazgatóság azon 
nemesszívü emberbarátokat, akik a siketnéma 
gyermekek segélyezése céljából az adakozásra 
gyűjtőíwel fölkérettek, szíveskedjenek ado-
mányaikat a gyűj tőíwel együtt az igazgató-
ságnak elküldeni. Ha esetleg adományok nem 
folytak be, úgy a gyűjtőívet az igazgatóság 
üresen is visszakéri, mivel a nyilvántartásból 
való kivezetést az ügykezelés megkívánja. — 
Az árusító gyermekekről tar tot t Guttenberg Pál 
fölolvasást, ismertetvén szomorú sorsukat. Tár-
sadalmi akciót sürget. Gyermek-otthonokat kell 
létesíteni, ahol gondoskodni kell arról,- hogy e 
gyermekek meleg ételhez juthassanak, mert a 
legtöbb esetben az éhség gyötri ezeket a sze-
gény gyermekeket. Ezzel a kérdéssel tudva-

levőleg mi is foglalkoztunk. — Az Állami 
Tanítók Országos Egyesülete április hó 19-én 
d. e. 9 órakor Pest vármegye székházának 
tanácstermében (Vármegyeház-utca) évi rendes 
közgyűlést tart . — Tanítógyűlés Kassán. Az 
„Abauji ev. ref. Tanítóegyesület" f. év május 
1-én tart ja közgyűlését, melynek egyik főtárgya 
dr. Gööz József : „ Szeretettel való nevelés és 
játékos tanítás" című szabad előadása. — 
Réztolli elmés tárcáira ismételten fölhívjuk 
olvasóink figyelmét. Megrendelhető Nóvák Mi-
hálynál Zalaegerszegen 2 K-ért. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: jáci községi elöljáróság 10 K 82 f. 
2. Lakits Vendéi síremlékére : Soproni izr. isk. 
tanítótestülete 4 K ; Mészáros Bálint (Sajó-
Ecseg) 5 K ; Király Emma (Kismarton) 6 K ; 
fővárosi VII. ker. nyár-utcai él. iskola tanító-
testülete 8 K. Illetékes helyükre jut tat juk. 

— Halálozások. Illek Vince újpesti plébános 
és gondnoksági elnök április 4-én reggel, 68 
éves korában meghalt. Halálát szívszélhűdés 
okozta. A megboldogult plébános, aki 35 éven 
át volt papja az újpesti róm. kath. híveknek, 
élénk érdeklődést tanúsított mindig a kultúra 
és a népoktatás ügyei iránt s mint az újpesti 
áll. iskolák elnöke, nagy és sikeres tevé-
kenységet fejtett ki. Illek Vincével egyike a 
legjobbaknak szállt a sírba. — Szabó Géza so-
mogyszakácsii főtanító és kántor életének 42-ik, 
a tanügy terén teljesített hű szolgálata 23-ik 
évében, f. évi március hó 30-án jobblétre 
szenderült. — Tamásovics Károly nyugalmazott 
székesfővárosi igazgató-tanító Karánsebesen f. 
évi március hó 31-én, életének 84. évében, 
jobblétre szenderült. — Riszner József túróc-
szentmártoni állami elemi iskolai igazgató-
tanító életének 39-ik, működésének 20 ik évé-
ben, folyó hó 2-án meghalt; temetése folyó 
hó 4 én nagy részvét közt ment végbe. 
A túróezszentmártoni polgári iskolai, felső 
keresk. és elemi isk. tantestület nevére szóló 
alap javára koszorúmegváltás címén 250 korona 
alapítványt tettek, a boldogult érdemeinek el-
ismeréseül. A tanítóság mintaképe volt az 
elhunyt. Áldás emlékükre! 

Tartalom : A tanító magatartása a vegyesajkú 
népiskolában. Sállay Györgyné. — Nemze'i érdekeink 
megóvása. Cs. A. — Az írás-olvasás tanításának mód-
szere. Szalay Pál. — A székesfőváros a népiskolákért. 
Vörösváry Béla. — A Budapesti Tanítótestület 
tételei. — Községi és egyéb helynevek. — Hivatalos 
rész. — Gyermektanulmányi bizottság. — Szünóra : 
A Műveltség Könyvtára. K. I. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 
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K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az összes óvodák , e l e m i , felső nép - és p o l g á r i 
i skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r án t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes kir . t a n f e l ü g y e l ő ál tal l á t t a m o z o t t 
községi e l ő l j á r ó s á g i b i z o n y í t v á n n y a l együ t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l á g o s a n k i i r andó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 korona , f é l é v r e 5 ko rona , 
n e g y e d é v r e 2 korona 5 0 fillér. — Egy negyed é v n é l k e v e s e b b 
időre e lő f i ze t é s t n e m f o g a d u n k e l . — Az előf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes s zóé r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
be . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az e g é s z o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú es e g y h a s á b ú so ra 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T O S E G : KIADÓ H I V A T A L : 
BUDAPEST, 11. KER. , TÖRÖK-UTCA 4 . SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, 1. KER. , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Üdvös rendelet. 
A Néptanítók Lapja 1903. évi 27. szá-

mában azon szerény véleményemnek 
adtam kifejezést, hogy a tanítóképző-
intézetek megadják ugyan az if jaknak 
a kellő elméleti képzettséget és gya-
korlatilag is művelik őket, de mesterré 
nem képezhetik ki őket, mert csakis az 
élet, a tapasztalat, a gyakorlat teszi 
mesterré az embert. 

Oly sok az elméleti, hogy bizony a 
gyakorlati hát térbe szorul ; így meg-
történik az, hogy mikor a tanítójelölt 
a képzőintézetből kikerül, avagy műkö-
dési éveinek kezdetén még nem tud 
taní tani : nincs gyakorlata, nem is tudja, 
mit csináljon az iskolában. Mert ki kell 
ám előbb ismerni annak a falusi gyer-
meknek gyönge tehetségét, le kell tudni 
ereszkedni hozzá, határ ta lan türelmet 
szerezni, az esetleges 8 hónapi szorga-
lomidőre a földolgozandó tananyagot 
előre kidolgozni és fölosztani, a rendet-
len iskolábajárást, amit a nagy sze-
génység, hideg idő okoz, latba vetni és 
úgy fogni a munkához, mer t nem kapunk 
mindenhol oly anyagot, mint a képző-
intézeti gyakorló-iskolában ! 

Tehát tanítani kell megtanulnunk 
előbb, gyakorlatot szereznünk. Ne elé-
gedjünk meg a képzőintézetben nyer t 
ismeretekkel, hanem továbbra is legyünk 
buzgók, szorgalmasak. Ne szégyenelje 

az a fiatal tanító a továbbképzést, sze-
resse a könyveket, készüljön mindennap 
a tanításra, ne a könyvből adjon föl 
számtani föladványokat, ne a könyv-
ből magyarázzon stb., hanem előre t a -
nulja meg azt. 

Az oktatást, a jó tanácsot, figyel-
meztetést, útbaigazítást vegye szívesen 
idősebb, tapasztaltabb kartársától; őt 
kövesse, hogy mester legyen belőle. 

Ne lankadjon a fiatal tanító, ne 
féljen a sok növendéktől, osztatlan isko-
lától, VI. osztálytól, idegenajkú gyerme-
kektől, csak szorgalmas, lelkes, fáradha-
tatlan buzgalmú legyen, tanuljon, lesz 
eredmény és elismerés. 

Igyekezzék a fiatal tanító jeles hírű, 
képzett, gyakorlatias ember mellé ke-
rülni tanítónak, hogy ő is eltanulhassa 
tőle a mesteri fogásokat, ne törekedjék 
mindjárt önálló lenni, szerezzen előbb 
tapasztalatokat, mer t az egyoldalú isme-
ret nagyon kevés, azzal nem fog bol-
dogulni az életben, és ha jól bír ja az 
ismereteket, a mesteri fogásokat: já ték 
a tanítás, ellenkezőleg pedig robot-
munka, melytől sokat várni lehetet-
lenség. 

Ezt a véleményt megerősíti maga 
a közoktatásügyi miniszter is, aki foly-
ton javí t ja népoktatási törvényeinket 
s új népoktatási törvényjavaslatába 
is belevette, hogy a képzőintézetet 
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elvégzett növendékek néhány évig sze-
rezzenek gyakorlatot és csak azután 
tehessenek képesítőt egy állami bizott-
ság előtt. Ez a helyes és üdvös § igazán 
életrevaló és szükséges. Ezen idő a la t t 
az illető gyakorlatot szerez, megtanul 
tanítani és magyarul, tehát elnyerheti 
a képesítést. 

De nézetem helyességét: a gyakorlatszerzést 
illetőleg, igazolja legújabban a 20.649/905. 
számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
rendélet is. 

Ez a rendelet ugyanis a ma lábrakapott 
gyakorlatot, hogy a középfokú iskolák 
VI. osztályát elvégzett növendékek, vagy 
a kisdedóvónői oklevéllel bíró nők és 
a leánygimnázium hat osztályát végzett 
tanulók a képzőintézet I. és II. évfolya-
mának különbözeti tantárgyaiból le te t t 
vizsgálat u tán képzőintézeti tanulmá-
nyaikat a III. osztályon kezdve magán-
úton is folytathassák, mint a szakszerű 
tanítóképzés érdekeibe ütköző eljárást, 
megszünteti. Akik tehát a polgári vagy 
középiskola hat osztályát végezték, s 
akik kisdedóvónői oklevelet szereztek 
vagy a felsőbb leányiskola, esetleg a 
leánygimnázium hat osztályát végezték, 
a képzőintézet I. és II. évfolyamának 
különbözeti tantárgyaiból vizsgálatot 
tartoznak tenni s annak sikeres letétele 
után a képzőintézet III. osztályába mint 
nyilvános tanulók fölvehetők, a III. és 
IV. osztályt tehát mint nyilvános tanulók 
tartoznak végezni, ezen ké t osztályról 
magánvizsgálatot nem tehetnek, vagyis 
tanképesítést magánúton nem szerez-
hetnek. 

És ez nagyon helyes, üdvös és az 
életre kiható rendelet, intézkedés, mer t 
azok a taní tók és tanítónők, akik a t an-
tervkülönbözeti vizsgálattal t e t t magán-
osztályvizsgálatok után szerzik meg 
magánúton a tanítóképesítést is, telje-
sen híjával vannak a képzés egységes 
voltának. 

Azok, akik a középiskola nyolc osz-
tályát sikeresen elvégezték, a taní tó-

képző-intézeti magán-osztályvizsgálatok 
letétele alól való fölmentés mellett bo-
csáttatnak a tanképesítő-vizsgálatra. 

E rendelet szerint pedig azok, akik a 
nyolc osztály elvégeztével érettségi bi-
zonyítványt szereztek, az egyévi taní-
tási gyakorlat igazolása mellett, szabály-
szerű teljes tanképesítő-vizsgálatra köte-
lezendők, mer t a képzőintézet erősen 
kialakult szakiskola, amíg a gimnázium-
ban a taní tás csakis az anyag puszta 
közlésére szorítkozik és így a mód-
szerrel nem-ismerkedhetnének meg. 

Megjegyzi azonban emlí tet t minisz-
teri rendelet, hogy a jelen intézkedés 
kibocsátását megelőzően kelt engedé-
lyek érvényességét a jelen rendelkezés 
nem érinti ; továbbá, hogy azoknak, 
akik a most folyó tanévben a közép-
fokú iskolák V. vagy VI. és az óvónő-
képző-intézet I. vagy II. osztályát já r ják 
a VI. osztály elvégzése vagy az óvónő-
képesítő megszerzése után, ha ez i ránt 
folyamodnak, különös méltánylást ér-
demlő esetekben a tanítóképző-intézeti 
tanulmányaiknak magánúton való foly-
tatására az engedélyt meg fogja adni; 
úgyszintén az 1905/6. iskolai év végéig 
azoknak is, akik korábban végezték a 
középfokú iskolák VI. osztályát vagy 
az óvónőképző-intézeti tanfolyamot. 

(Szekszárd.) Nagy Béla. 

A köszönésről. 
Népnevelés szempontjából az emberek köszö-

néséből is sokat tanulhatunk. A szláv alázatos, 
az oláh heveskedő, a magyar önérzetes visel-
kedése a köszönésnél jó előre körvonalozza a 
tanító teendőit a népnevelés területén. 

Általános vonásokban csakhamar megismer-
hetjük népünket, ha éber figyelemmel kísérjük 
kölcsönös érintkezésüknél egymás iránt tanú-
sított viselkedésüket. Ebből arra nézve is követ-
keztetést vonhatunk le, hogy minő emberek 
közt vagyunk és milyen irányú népnevelői 
föladat vár reánk. Egymásnak nyájasan kö-
szönő emberek közt kölcsönös szeretet honol. 
Ez pedig csak a jó emberek tulajdonsága 
lehet. Ha a köznép tiszteletet, ragaszkodást 
kifejezően köszön az úri osztálynak, ezzel is 
látható jelét adja annak, hogy az intelligens 
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«lemet megbecsüli. Ott a tanító föladata nem 
nehéz. 

Tökéletes népnevelést csak lehetőleg töké-
letes lélektani ismeretekkel adhatunk. Minden 
alkalmas módot föl kell tehát használnunk a 
nép lelki tulajdonságainak közvetlen megisme-
résére. Ezt pedig a lélektanban való kellő jár-
tasság nélkül el nem érhetjük. Ezt a jártas-
ságot azonban ne úgy értsük, hogy a tanító 
megfejtse : miben rejlik az érzetek minősége, 
intenzitása ; ismerje : a valódi tárgyakra vonat-
kozó objektív és a centrális ingerekre vissza-
vezethető szubjektív képzetek elméletét stb., mert 
az ilyen ismeretek magukban ugyan szépek és 
szükségesek is, de nem elegendők föladatunk 
megoldásához. Az a tanító igazi lélektani 
jártassága, ha valamely szülő vastag goromba-
ságait, tiszteletlenségét átplántálva látja a tanító 
a keze alatt levő csemete lelkében, aki apja 
módja szerint még kalapot sem billent az ér-
demes emberek előtt s az ilyen gyermeket 
szüleivel együtt tényleg meg tudja nemesíteni. 
Aki ezt fölmutatja: az pszihológus és nép-
nevelő. A goromba lelkekhez első sorban a 
köszönésnél tanúsítandó viselkedésünkkel zörget-
hetünk be. 

Gyermeket céltudatosan nevelni a szülék 
megismerése nélkül alig lehet. Az az okoskodás 
azonban, hogy a gyermekek viselkedéséből és 
tulajdonságaiból következtetést lehet vonni a 
szülékre is : nemcsak elvetendő, de főként 
igazságtalan dolog. Elvetendő, mert így a 
tanító finomító, nemesítő hatáskörén kívül 
marad a köznép. Igazságtalan, mert a legjobb, 
legnemesebb érzésű szüléknek is lehetnek go-
nosz gyermekeik. De nem is az a tanító célja, 
liogy csak épen megismerje a szüléket, hanem 
a művelésre szorultakat érintkezése folytán 
szintén nevelje és általában minden szülőt az 
iskolával összeegyeztető nevelésre képesítsen, 
ennek megnyerjen. 

A szülői értekezések szép dolgok, de a 
szüléket csak úgy ismeri meg igazán a tanító, 
ha otthonukban megjelenik. Ilyenkor a fogad-
tatá Sclj Hi köszönésének viszonzása adja meg a 
tanítónak az eligazodás módját. 

Mindennél elsőbb a köszönéssel elérni szán-
dékolt kellemes lelki benyomás. Ebből a cél-
ból a legkedvesebb köszönési formát használja a 
tanító első érintkezéseinél, még ha — talán — 
ez a forma nevelési más szempontokból nem 
is a legkií'ogástalanabb. Eletünk folyásánál, 
dolgaink intézésénél szinte hihetetlen szerepe van 
a köszönésnek. 

Bárkiről már az első föllépésekor — beköszö-
nése alkalmával — azonnal véleményt alkotunk 
magunknak, mint „megismert" egyénről. Ez 
az első benyomás, mely legtöbb esetben a kö-

szönés alkalmával az állandó véleményalkotást 
kelti föl és idézi elő lelkünkben, egész életünk 
folyásán át előmozdítja vagy hátráltatja 
ügyeinket, aszerint, amint előnyös vagy hát-
rányos véleményalkotásra indítja új ismerő-
seinket. Erre a körülményre különösen a köz-
népnél kell figyelemmel lennünk, hol a külső 
jelenségek a belső állapotokat legtöbb esetben 
híven állítják elénk. Az alsóbb népréteget 
azonnal megismerhetjük már első érintkezé-
sünk alkalmával, amennyiben mindent azon 
módon végez, amint érez. A köznép a maga 
módja szerint rövid úton alkot véleményt 
rólunk is, nem ismervén a műveltséggel járó 
önuralmat, alkalmazkodási képességet, melyek 
a nem intelligens elemet könnyen megtévesztik. 
Ezt a tanító a nép javára használja föl. Ö 
alkalmazkodjék a szülékhez, a nép szokásaihoz 
a köszönésnél is, hogy első megjelenésével kel-
lemes benyomást gyakoroljon környezetére. 
Csak amikor benne a nép saját érdekeinek 
megtestesítőjét ismeri föl és tiszteli, akkor 
nyilváníthat véleményt óvatosan a nép rossz 
szokásairól a köszönésekre vonatkozólag is. 
Csak e biztos talaj elnyerése után kezdi óva-
tosan mellőzni az eddig közönségesen kedvelt, 
de nevelési szempontból célszerűtlen köszönési 
formákat. Az ismert régi köszönések javát 
illesztjük akkor népnevelési teendőink keretébe, 
hogy a megőrzésre érdemes népies szokásokat 
e téren is az utódoknak átadhassuk, kibővítvén 
azokat az ország egységes érdekeit kifejező és 
megörökítő tősgyökeres magyar köszönési ala-
kokkal, még ha azok egyes vidékeken teljesen 
ismeretlenek volnának is. Az a törekvés, hogy 
az iskolákban egyformán köszönjenek a gyer-
mekek az egész országban egy varázsütésre, 
amint azt a házirend előírja, nevelési szem-
pontból nem helyeselhető dolog. 

A nemzetek történelmének kutatásánál meg-
becsülhetetlenek a régi idők nagyjait dicsőítő 
dalok, szájhagyományok sokat mondó jelentő-
ségei ; pedig ezek többnyire csak egyeseket 
dicsőítettek. Mennyivel értékesebb ennél a 
tömeg gondolkozását, lelki tulajdonságait elénk 
táró régi köszönési formák keletkezésének, el-
terjedésének megismerése, melyben a nagy 
néptömeg lelki világát látjuk kijegecesedve. 
Vájjon a ma széles körben elterjedt „alászol-
gája" köszönés nem hűen fejezi-e ki a kor 
embereinek alakoskodó, férfiatlan, átlagos vo-
nását? . . . Az „ajánlom magamat" a személyi 
kultusz, az önérdek előretolásának nem hü 
kifejezője-e ? . . . Nem is gondolunk erre, mikor 
használjuk ! Mily magasztos, mily fölemelő e 
két dísztelen köszönési mód mellett az „adjon 
Isten jó napot" !? Pedig ez utóbbit — e fön-
séges köszönést — ma leggyakrabban csak a 
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falun halljak, ahol tisztábbak az erkölcsök, 
istenesebbek az emberek s boldogabb a nép. 
Ha utódaink a mai nevelés keretében az 
„a ;ánlom magam" és „alászolgája" köszönések 
fölött gondolkodni fognak : alig dicsérnek meg 
bennünket. 

Neves pedagógusaink többször foglalkoztak 
a köszönés egyöntetűségének érvényre emelé-
sével. Nagy fölbuzdulást idéztek elő evvel a 
tanítóság körében. De nem az az első teendő — 
amit hangoztattak —• hogy minden népiskola 
egyenlően köszöntesse a növendékeit ebben az 
országban azonnal, amint azt a házirend elő-
írja s ily rövid úton irtsuk ki a köszönésnél 
is fölburjánzott hasznavehetetlen gazt, mely a 
becsületes magyar lélek nemes hajtásait, a leg-
szebb köszönéseket, már-már az elpusztítással 
fenyegeti ; hanem a helyes köszönésre való 
szoktatás körüli eljárásunk egységesítése az 
elsőbb kellék. Az egyenlő köszönések azonnal 
való keresztülvitelével a teendők egész soro-
zatán ugrunk keresztül egyenesen azon álla-
potra, amit csak következetes nevelői eljárásunk 
végeredményeképen érhetünk el. Ha a köszönés 
maga azonnal nem is lehet egységes: a helyes 
tősgyökeres magyar köszönésre való szoktatás 
körül tanúsító nevelői eljárásunknak tervszerű-
nek és egységesnek kellene lennie mielőbb. A 
köszönésről í r t eszméknek gyakorlati értékük 
csak úgy lehet, ha az érvényre emelésük útjá-
ban levő akadályokat el tudjuk hárítani. Meg-
felelő sikert csak a tanítóság egyakarata 
érhet el. 

Egységes eljárással a nagyszámú tanítóság 
bámulatos nagy eredményeket lesz képes elérni. 
Erős bizonyítékok erre a jezsuitáknak a 16-ik 
század közepén elért nagy sikerei. Egységes 
tantervükkel Európa legsúlyosabb időszakában a 
vezérszerepet — mondhatni — magukhoz ra-
gadták iskoláik alapján. 

Egységes eljárásra van tehát szükségünk a 
köszönések megfigyelésénél, a helyi körülmé-
nyekhez való alkalmazkodásuknál és végül a 
helyes köszönésre váló szoktatásnál. A köszö-
nésekben nevelési rendszerünk nyerjen kife-
jezést minden fokon, mindenkor és mindenütt. 

Első fokon a tanító alkalmazkodjék a nép-
szokásokhoz. Ezt kövesse az eljárás második 
fokozata: a nevelési szempontból is helyes köszö-
nési formák fölkarolása, az eddig kedvelt cél-
szerűtlennek fokozatos élféledtetése. A harmadik 
fokon a magyar állam egységét kifejező ma-
gyaros köszönési formákat ölelje föl, ilyen pl. 
a',: „Adjon Isten jó napot" is. 

Eme szempontok figyelembevételével a ne-
velés körül tanúsított eljárásunk egyöntetűsé-
gének eredménye a nép ajkán az egész ország-
ban kifejezést nyerne a köszönéssel. A mai 

nevelési rendszert érdeme szerint örökítené 
meg az utódok előtt a köszönés is, miben köl-
csönös szeretetünk, egységes érzelmünk és 
gondolkozásunk nyerne kifejezést. Legyen arra 

.gondunk, hogy a nemzeti népnevelés nyomai 
soha ki nem írtható gyökeret verjenek a ma-
gyar földben. 

Ezt akkor fogjuk elérni, amikor az ország 
minden községében a magyar érzés, a magyaros 
gondolkozás kifejezést nyer a nép a jkán el-
hangzó köszönésekben. 

Ezért érdemes gondot fordítani a köszönésre. 
(Szatmár.) Mihály Ferenc. 

Az írás-olvasás tanításának 
módszere. 

— Hozzászólások. — 
II. 

Az írás-olvasás tanítása terén néhány év óta 
nagy a mozgalom és élénkség. Egy újabb 
módszertani irányzat küzd a régivel. Hogy ez 
az újabb irányzat nem teljesen egységes, ha-
nem némely részeiben elágazó és eltérő, azt 
könnyen megérthetjük. Nem volt ideje rá, 
hogy teljesen tisztázódjék, hiszen még a leg-
erősebb forrásban van. De mennél jobban 
pezseg, annál többet várhatunk tőle. A fődo-
logban azonban megvan az egyetértés az új 
irány hívei között : a szóhangok intenzívebb 
fölfogatása, a hang és betű benső társítása és 
a hangok és betűk összefoglalásának meg-
könnyítése az egységes cél. E tekintetben állít-
ják a régi módszert hiányosnak és elavultnak. 
S ezzel szemben vitatják a régi irány kedvelői, 
hogy az újítók törekvése ezideig nemcsak 
semmi vagy alig valami eredményt mutat föl, 
de teljesen fölösleges is, mert az ú. n. írva-
olvasó módszer ismert formájában a metodikai 
tökéletességnek non plus ultrája. 

A kétféle módszertani irányzat harcosainak 
helyzete a küzdelemben természetesen nagyon 
különböző. A régi módszer mellett van a szám-
beli többség s ehhez járul az emberi természet-
ben fekvő konzervatívizmus ereje, melynél fogva 
a régi szokáshoz, tradícióhoz szívósan ragasz-
kodik. De az ú j irányzat mellett a dolog 
velejébe való nagyobb behatolás, elmélyedés, 
az ebből fakadó törhetetlen meggyőződés, mely 
nemcsak szalmalángot gyújt, hanem a siker 
reményében munkára ösztönöz s csüggedést 
nem ismer, mert tudja, hogy a győzelem, ha 
távol van is még, de föltétlenül bizonyos. 

Korántsem akarok ezzel a régi módszer 
védelmezőinek fölületességet szemükre vetni. 
De a dolog természete hozza magával, hogy az 
újítás hívei rendesen jobban ismerik a régi 
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eljárást is, mint megfordítva. Mert hiszen ezek 
legtöbbje még bejárta és végigpróbálta annak 
útját-módját. Míg azok, akik az újító törekvé-
seket elítélik, sokszor merő csökönösségből és 
maradiságból küzdenek ellene, néha fölösleges 
s tárgyilagosan nem igazolható aggodalomból. 
S csudálatos, mégis emezek támadnak azok 
ellen a tudatlanság, kényelmeskedés stb. vád-
jával. Pedig az az egy egészen bizonyos, hogy 
az újítók általánosságban sem az ostobák, sem 
a lustálkodók kategóriájába nem tartoznak. 

Bár ennek a módszertani kérdésnek egész 
irodalma van már, még mindig aktuális és 
gyakran találkozunk a lapok hasábjain idevágó 
cikkekk 1. Legutóbb is e helyen, e lapok 1. és 
12. számában ketten is szólottak e kérdéshez. 
Az egyik dr. Baló József, „Az írás-olvasás 
tanításának módszeréhez", a másik Szabó 
Kálmán, „Kísérletezések" címen. Az elsőt 
tárgyilagosságra törekvő mérséklet, a másikat 
heves, tüzes temperamentum jellemzi. Abban 
megegyeznek, hogy mind a kettő az újítás ellen 
s a régi módszer mellett tör lándzsát. Anélkül, 
hogy e módszertani kérdés érdemébe mélyebben 
bocsátkoznám, mint a mérsékelt és indokolt 
újítás híve, e két cikkre óhijtok röviden 
reflektálni és az újítások ellen fölhozott érve-
léseik gyengeségeire rámutatni. 

Az első, a módszerek lélektani alapjáról 
szólván, azt mondja a régi módszer védelmére : 
„A hangnak és betűnek kell a kölcsönös 
reprodukció okából egymással szoros képzet-
társítási viszonyba lépni. Ez a jobb és egyete-
mesebb lélektani alap." Ez igaz. Csakhogy azt 
kifejteni, melyik módszer hogyan és mennyiben 
felel meg ezen lélektani kívánalomnak, egy-
szerűen elmulasztotta. Anélkül, hogy sok szót 
vesztegetnék, csak röviden mutatok rá, hogy 
a hang és betű asszociálása sokkal intenzí-
vebben és belsőbben történik az újítók eljárá-
sánál, mint a közönséges írva-olvasásnál. Tessék 
csak elolvasni Tomesányiné, Munkácsi, Péter 
és dr. Göőz müveit és megnézni pl. az utóbbi-
ban az „U". „S" stb. hang- és betűképzeteinek 
összekapcsolását. Ilyenről a régi módszer még 
•csak nem is álmodott. 

Tévedés azt állítani, hogy „a jobb lélektani 
•elvet, alapot az nyújtja, miképen tanul meg a 
gyermek tanító nélkül olvasni és írni a család-
ban". Akinek nincs, az nem adhat. Aki előtt 
egy módszer ismeretlen, az aszerint nem is 
taníthat. A gyermek pedig önmagától vajmi 
keveset tanul, hanem a környezetétől. Ez pedig 
olyan eljárást alkalmaz a tanításban, aminőt 
ismer; rendesen, ahogyan őt is tanították. így 
régebben silabizálva tanultak a gyermekek a 
«saládi körben még akkor is, midőn az isko-
lában már régen sutba dobták azt a módszert. 

Hogy most „írva-olvasva" tanulnak, ez a tény 
természetes eredménye az ok és okozat kap-
csolatának, de nem döntő érv amellett, hogy 
az írva-olvasó módszer legjobban alkalmaz-
kodik a lelki fejlődés törvényeihez. Ezt az 
alapot az újítók ma még nem találhatják meg. 
De nem is keresik, mert semmit sem lehet vele 
bizonyítani. Elvégre is, ha a családi nevelés és 
oktatás a legjobb iskolája és útmutatója a 
tanítás és nevelés gyakorlásának, akkor a 
tanítójelölteket adják az egyes családokhoz, 
hadd tanuljanak ott természetes módszert és 
helyes lélektani alapot. A képzőintézeteket így 
megtakaríthatjuk. 

„A népiskolai módszerek felületességének a 
tanügy érdekében meg kell szűnnie." Ez áll. 
De nem felel meg a valóságnak az, hogy „az 
újítók az írva-olvasás előgyakorlatait nem is 
ismerik, annál kevésbé próbálták". Biztosít-
hatom cikkírót, mi — öntudatos újítók — 
sokkal jobban ismerjük az írva-olvasó mód-
szert „előgyakorlataival" együtt, mert hiszen 
tulajdonképen e száraz, lélekbutító előgyakor-
latok ellen harcolunk, magát a módszert logikai 
értelmében mi is megtartjuk. 

„A nagy kerülő utak módszere" is jobban 
illik az írva-olvasásra, mint a mi eljárásunkra, 
mert mi egyenesen a hangból indulunk ki, 
míg amaz mondatot és szavakat taglaltat, 
mielőtt az olvasástanítás igazi alapjára, a 
hangra rátérhet. 

Hogy a hangok összekapcsolásánál az a 
természetes fokozat, mely előbb a mássalhangzót 
a magánhangzó után helyezi, egyáltalán nincs 
bebizonyítva. Ellene mond az általános és 
egyéni beszédfejlődés. Mellette csak az írva-
olvasás tehetetlensége. Az újítók itt tetszés 
szerint járhatnak el. Az írva-olvasásnak ezt kell 
természetesebbnek mondania, mert a másik 
formában — amint megteszi a beszélni tanuló 
gügyögő gyermek — az összefoglaltatást meg-
kezdeni nem tudja. 

S most térjünk át Szabó Kálmán kartárs 
temperamentumos, de ártalmatlanul sziporkázó 
érvelésére. Szerinte Simon Antal előbb taní-
totta a betűket, mint a hangokat, ami való-
ságos „filius ante patrem". S ha a „fogásos" 
újító előbb a nyomtatott betűket és csak ezek 
után ismerteti az írottakat, de mégis az írva-
olvasás mezején képzeli magát: ez contradictio 
in adiecto. Ellenben az nem „fából vaskarika", 
hogy a gyermeknek ugyan előbb kell tanulnia 
a hangokat és azok Összekapcsolását (írva-
olvasási előgyakorlatok a hangoztatásra), de 
„az írva-olvasás elnevezésének gramatikai 
szerkezete szerint mégis előbb írni kell tudnia 
és csak azután olvasnia", „mert a gyermek 
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itten a saját írásán tanul olvasni". Ez már 
csakugyan elég furcsa föl-„fogás". 

Az egyszeri tanító is úgy értelmezte a 
„gramatikai szerkezet" szerint az írva-olvasást, 
hogy a tanulók egyik fele írjon, a másik meg 
olvasson. Csakhogy nem a gramatikai szerkezet 
itt a fő, hanem a fogalom logikai tartalma és 
köre. Ez pedig annyit mond és követel, hogy 
az írás és olvasás tanítása párhuzamosan ha-
ladjon, nem pedig azt, hogy a tanulók a saját 
írásukról tanuljanak olvasni. Maga is elismeri, 
hogy „bonyodalmasnak látszd dolog ez", de 
„ azért nem fárasztó ". Hogy is volna ! Hisz ott 
a „ varietas delectat" elvének végtelenségig nyújt-
ható takarója. Csakhogy .az ilyen „delectatió"-
nak a vége rendesen a kimerültség a jóllakástól, 
helyes magyarsággal „túlterhelés". És azért 
nem nagy dicséret az írva-olvasó mód-
szerre „a léleknek az az energikus mozgása, 
mely itt olyan vehemensül nyilatkozik". A hat 
éves gyermek kevesebb energiával bír és kisebb 
vehemenciával is megelégszik, mint aminőt az 
írva- olvasás bölcsei elegendőnek ugyan, de 
nem fárasztónak mondanak. 

Nem súlyosabb ezeknél többi érve sem, 
amelyeket az írva-olvasás „klasszikus épít-
ménye" mellett és a „pallérszerü" ismeretekkel 
bíró újítók ellen fölhoz. így tévedés vagy fer-
dítés az az állítása, hogy az újításra törekvők 
az olvasást az írástól mereven el akarnák 
különíteni. Eszünk ágában sincs ez. Tudtommal 
az írva-olvasó módszer előgyakorlataiban a 
hangoztató és kézügyesítő, más szóval : az első 
olvasási és írási gyakorlatok között semmivel 
sem nagyobb a kapcsolat és összefüggés, mint 
az újítók bevezető olvasási és írási gyakor-
latai között. Csakhogy, míg az írva-olvasásnál 
a hangoztatással töltött időnek alig van valami 
reális eredménye, csak mint szükséges rossz 
szerepel az elkerülhetetlen kézügyesítés mellett 
s mikor a tanulók írni kezdenek, az írásukról 
tanulnalí ú j ra olvasni, az újítók már a hangoz-
tatás eredményét szemmel láthatóan, vagy inkább 
füllel hallhatóan bemutatják, s midőn a tulajdon-
képeni betűírásra áttérnek, a tanulók már el is 
tudják olvasni az írásukat. 

Az analízis és szintézis fontosságáról vitat-
kozni ma már meddő dolog. Egyformán szük-
séges mind a kettő. Mindenesetre elhibázott dolog 
azok egyikét „hübele-balázs módjára" elhamar-
kodni. Más kérdés azonban ismét, hogy me-
lyikkel célszerűbb kezdeni az oktatást. Tekintve 
azt, hogy e kérdés csak úgy odavetve el nem 
intézhető, csak arra hivatkozom, hogy az írva-
olvasás híveinek nagy része is előnyt ad a 
szintetikus kiindulásnak. Nem áll tehát az, amit 
Sz. kartárs cikkében a „nervus"-ról hosszasan 
elmond. Érdemleges cáfolatát megtalálhatja 

„Az olvasás tanítása" című munkám 26., 
41—44., 71—72. lapjain, hol az analízis és 
szintézis az írás-olvasás szempontjából kimerí-
tően tárgyaltatott . 

Ezek után talán megbocsátja Sz. K. kar-
társam, hogy én a mai írva-olvasó módszernek 
abszolút metodikai tökéletességét nem tudom 
elismerni, habár ezáltal „a tanítói talentum" 
teljes hiányát árulom is el. Nem tudom elfo-
gadni a legfölségesebb nép : a görögök s még 
a hinduk példájának dacára sem. És nem 
tudom különösen az ő értelmezése és érvelése 
alapján elfogadni, amely magyarázatnak maguk 
az írva-olvasás hívei sem nagyon örülhetnek. 
Azon állításaira, hogy az írva-olvasás „tüne-
ményes", „fenomenális" módszer, melynek „ter-
mészetesen az eredménye is nagyszerű", ellen-
ben az újítók eljárása „puszta mechanikai unal-
mas munka, visszaesés a múltba, mellyel fél 
eredményt sem lehet elérni", nem reflektálok. 
Legyen boldog az ő erős hitében, mely a fej-
lődést sem nem hátráltat ja, sem meg nem 
akadályozhatja. Pedig azt az egyet nagyon 
szerettem volna megkérdezni: Hol, mikor, minő 
körülmények között szerezte az újítás ellen 
fölhozott szomorú tapasztalatokat ? Vagy talán 
önmaga próbálta meg e hasznavehetetlen mód-
szert ? 

(Sarkadféketeér.) Horváth István. 

Nevelés a természet segítségével. 
Nincs pedagógus, ki a nevelés fontosságát 

vitatná. Pedig úton-útfélen azt a szemrehányást 
halljuk és tesszük, hogy nem nevelünk, csak 
tanítunk, oktatunk. A szemrehányás csak 
annyiban jogos, hogy nem nevelünk eleget 
és a nevelés eszközeit nem választjuk meg he-
lyesen vagy azokat nem zsákmányoljuk ki eléggé. 
Pőtörekvésünk, hogy tanítványainkat tudo-
mánnyal töltsük meg ; a kedélyképzés úgy-
szólván egyedül a vallástanra szorul. Ahol 
pedig még a vallástanra sem fektetnek súlyt,, 
ott gyakran elkérgesedeit szívű egyének hagy-
ják el az iskolát. 

A nevelésnek, a kedélyképzésnek jobb esz-
köze a jóságos anyatermészetnél nem létezik ; 
mint kiapadhatatlan forrás önként kínálkozik 
a merítésre. „ 0 természet, ó dicső természet, 
mely nyelv merne versenyezni véled? Mily 
nagy vagy te! Mentül inkább hallgatsz, annál 
többet, annál szebbet mondasz" — mondja Petőfi 
és vannak-e szavak, melyek markánsabbul ki-
fejezhetnék a jó Isten hatalmát és jóságát, 
hiszen a természet erejében, szépségében, fön-
ségében, hatalmasságában és bölcs berendezé-
sében nyilvánul Isten mindenhatósága ! 

Pedig nevelésünkben gyakran eltérünk a 
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természetes neveléstől és kiaknázatlanul hagyjuk 
a természetet, mint nevelési eszközt. Ha termé-
szetes nevelésről beszélünk, akkor persze nem 
érthetjük alatta, hogy az egyént saját hajlamai 
után engedjük fejlődni. Sőt ellenkezőleg : egyéni 
természetéhez képest választjuk meg a nevelés 
eszközeit. Igaz, hogy a „nevelés" fogalma már 
majdnem kizárja a természetes fejlődést ; de 
maga Rousseau, a természetes nevelés hirdető 
mestere is akkor keveredik első sorban önma-
gával ellentmondásba, amidőn egyáltalán „neve-
lésről" beszél. Nekünk pedig nincs kedvünk, 
de nem is lehet célunk olyan egyéneket ne-
velni, kik Voltaireként „kedvet kapnak négy-
kézlábon járni". 

Hogy a természetet lehet, sőt kell korrigálni 
(nevelni), ennek jelenségeivel úton, útfélen talál-
kozhatunk. A vadonban élő hatalmas vad, az 
erdő félelme ; de egy erősebb által zsákmányul 
ejtve, többé nem tehet eleget természetes hajla-
mainak. A kölyökkorban zsákmányul ejtett és 
fogságban nevelt vad sokat megtart eredetisé-
géből, de kétségtelen, hogy nem az a termé-
szeti teremtmény többé, mely lett volna, ha a 
sors más irányba tereli létezését. Állattenyész-
tésünk és agrikultúránk eredete és lényege 
egyáltalán nem egyéb, mint a természet korri-
gálása. 

Maga az ember erényeivel, hibáival, bűneivel 
és életének összes nyilvánulásaival nem egyéb, 
mint a végtelen természet egy paránya, kinek 
életalakulására a vele hozott ösztön, hajlam, 
képesség okozzák a főbefolyást. De dőreség 
volna tagadni a ktilbefolyások hatását. A ne-
velés vagy véletlen tehát rajta is változtathat 
és változtat. A nevelés fogalma ugyan látszólag 
kizárja a természetes fejlődés lehetőségét, de 
csak látszólag. Mert az emberben megnyilat-
kozó inger a fejlődés, az evolúció iránt mái-
maga is természetes, hiszen a jó Isten forrása 
az emberi lény e részének is ! A nagy termé-
szet is változásnak, fejlődésnek (sőt degenerá-
lásnak) van alávetve. 

A mondottakkal bebizonyítva látjuk, hogy 
a nevelés tulajdonképen a természet, vagy 
mondjuk, a természetesség folyománya, melynek 
hatása nemcsak az intellektuális erők fejlődé-
sére, hanem még a szorosabb értelemben vett 
ösztönszerű (animális) szükségletekre (táplál-
kozás, mozgás stb.) is nyilvánul. Már most mily 
óriási bűnt követünk el, amidőn épen magát 
az ősforrást: a természetet úgyszólván teljesen 
mellőzzük a nevelésben ! 

Nem kell azért egyik pozitív vallás dogmáit 
sem sértenünk, ha elfogadjuk azon megdönt-
hetlen igazságot, hogy az Istenség a termé-
szeti erők összességének kézzel fogható vagy 
szemmel látható hatása. Sőt erősen állítom, 

hogy igazán szívből jövő benső vallásosságra, 
erkölcsösségre nevelni a természetre való utalás 
nélkül nem is lehetséges. A parányi kis féreg, 
a gyöngéd virág, a királyi tölgy, az óriási 
szikla, a fönséges égboltozat stb. mindmegannyi 
kisebb-nagyobb részei a nagy természetnek, 
melyek Isten dicsőségét hirdetik és melyek 
szemlélete és általuk nyújtott tapasztalatok 
egytől egyig Isten határtalan bölcsesége, vég-
telen jósága és kiapadhatlan irgalmassága iránt 
örömre, gyönyörűségre, hálára és áhítatra kész-
tetik a fogékony emberi keblet és imára ra-
gadják az ajkakat. Ugyancsak Petőfi mondja: 
„Szeresd a virágot és ne féltsd szívedet, mert 
ki ezt szereti, rossz ember nem lehet". Hát 
még az, aki az egész természetnek kedvelője! 

Az őskor embere is a természetben találta 
meg imádsága tárgyát. Gyönge szellemi ereje, 
szűk látóköre nem engedte, hogy fölülemel-
kedjék az egyedi tárgyon és a nagy mindenség 
összességében találja meg az Istent. De minél 
műveltebbek lettek az ős- és ókor népei, annál-
inkább magasabb rangú természeti tárgyakat 
vagy egyedet választottak Istenül. Csak hosszabb 
fejlődés képesítette őket a monoteizmus elfoga-
dására : az Istenség nem nyilatkozik egyedül 
egy tárgyban vagy személyben, hanem láthatlan 
őserőben, az egész természetben, mely folyton 
teremt és rombol, de a rombolásból is tulajdon-
képen ú j teremtés keletkezik. 

Már most csak az a kérdés merül föl : hol 
és hogyan nevelhetünk a természet által. Ugy 
hiszem azonban, hogy képzett és ügyes tanító 
előtt ez nem is kérdés. Hiszen száz és száz 
alkalom és eszköz kínálkozik erre és nincs 
olyan tantárgy, melybe ügyesen és úgyszólván 
észrevétlenül bevonni nem lehetne a természet 
tárgyai, jelenségei és tüneményei iránti érdek-
lődést és a természet szeretetét, Isten iránt 
nyilvánuló hálás és áhítatos tiszteletet fölkel-
teni nem lehetne. 

Első sorban maga a hittan szolgáltat bő 
alkalmat, ha azt úgy kezeljük, hogy ne csupán 
a szűkkeblű felekezetiséget és dogmák beemlé-
zését támogassa. Nem kevésbé alkalmasak 
egyes olvasmányok és költemények, melyek 
módszeres kezelés mellett valóságos kincses-
bányái a természet megkedveltetésének és a 
kedélyképzésnek. (Vajda Péter: „Hol van Isten?" 
„Isten imádása" tömör prózában valóságos 
dicshimnusza a természetnek, és egy felsőbb 
osztályú olvasókönyvből sem volna szabad hiá-
nyoznia.) 

De az időszerűség, kirándulások és véletlenség 
is segítségünkre sietnek, mely alkalmat szintén 
nem volna szabad mellőznünk : madárének, 
virágos kert, pázsitos rét, fák virágzása ; fű, 
virágok, pillangók színpompája ; szél susogása, 
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zúgása, fütyülése; a fák ritmikus hajlongása, 
vetések szabályos hullámzása ; a hó jegeealakja, 
hóvirág az ablakon, a hófúvás sajátságos ala-
kulása a háztetőn vagy másutt, zúzmarás vagy 
hóval teleesett élő fa vagy bokor ; vízhullámzás, 
áradás, jégzajlás ; madárköltözés ; a vidék sze-
rint erdő, mező, sík vagy hegy-völgyes tájkép ; 
tiszta kék ég, bárányfelhők, borult ég, villámlás, 
dörgés ; napkelte, napnyugta, hajnal vagy esti 
pír, csillagos ég, és száz és ezer más dolog. 

Korunkban az ízlés folyton finomul. Közokta-
tásügyi minisztereink mindig nagy súlyt fek-
tettek arra, hogy az iskolákban a műízlés 
fejlesztessék. Amidőn a természet megkedve-
lését szorgalmazzuk tanítványainknál : egyszer-
smind müízlésüknek alapját is megvetjük és 
ez irányban is hozzájárulunk a kedélyképzés 
helyes irányához. A művész hű utánzója a 
természetnek; az így keletkezett műremeket 
csak az értheti és élvezheti igazán, aki az 
eredetinek, magának a természetnek ismerője 
és kedvelője. 

Ha sikerült a természetet, mely egyenlő 
pazar kézzel szórja gyönyörűségeit szegénynek-
gazdagnak egyaránt, megkedveltetnünk, a jellem 
kialakulását olyan irányban egészítettük ki, 
mely az életkedvet, örömet, megelégedést vagy 
legalább a sorsban való megnyugvást meg-
találja minden körülmények között és erős 
vértezetül szolgál a sors csapásainak enyhíté-
sére és elviselésére. És ha sikerül a kedély-
képzés ily i rányú általánosítása, csökken a 
társadalmi rendbontók, fölforgatók és öngyil-
kosok száma, de több lesz a boldog ember. 

(Bezdán.) Nagy József. 

Elemi népiskolai magyarnyehi 
föladatok példatára. 

(A föí&datok aláhúzott részei a tételek. Megbeszélni 
valók zárójelben.) 

1. Másolás. (Az olvasókönyvből; eleinte 
többször.) 

2. Diktálás. (Kísérletek az írásjeleknek a 
diktálásból való kihagyására.) 

3. Hazánk legnagyobb fólyójáról. A Tisza. 
(Hol ered ? Milyen hányban foly végig az Al-
földön ? Mely nevezetesebb helyek vannak 
partjain? Mely folyók^ ömlenek bele? Hová 
ömlik ? Tiszai halászat. Árvizek. Petőfi a Tiszáról. 
Folyó-szabályozás.) 

4. (Összetett mondatok szakaszai helyének 
megváltoztatása.) Változtassátok meg e köz-
mondások mondatszakaszainak a helyzetét! (Pl. 
Nemeslelkü ember az, aki jutalom vagy elis-
merés kilátása nélkül is áldozatot hoz, hogy 

embertársán segíthessen. Az a jó gazdasszony, 
aki a már meggyúladt fahasábot is kiveszi a 
tűzhelyből, ha az már fölösleges. Ami bűn, az 
úgy égeti a lelket, mint a gyúladásos seb a 
testet. Nem minden munka ér valamit, amely 
hamar kész.) [3. helyzet.] 

5. Tudósítólevél. (A tanuló értesíti a társát, 
hogy az Erzsébet-ünnep hogyan folyt le. Mit 
énekeltek ? Ki mit, hogyan szavalt ? Mit beszélt 
az ünnepi szónok ? Mely mondása emlékeze-
t e s? stb.) 

6. (Költemény áttétele prózába.) Pl. A szél 
és a nap. Gyulaitól. 

7. Visszaemlékezés az elmúlt őszre. (Mi min-
dent vettünk észre a természetben ? Az időjárás, 
a növényzet látszólagos pusztulása. A gazda 
őszi foglalkozásai. Szüret. A madarak vándor-
lása ; ennek okai. Mi a kedves az őszben ? Mit 
mond Petőfi az őszről ? Vonatkozás az ősz 
ember korára ; stb.) 

8. Udvözlőlevél. (Minta.) Diktálás. (Kedves 
Barátnőm ! Annálfogva, hogy Te hajlandóságo-
dat velem szemben sokszor tanúsítottad, de 
még inkább azért, mert szeretlek, örömmel 
ragadom meg az alkalmat, mely nekem most 
levélírásra ajánlkozik. Holnap ünnepled szüle-
tésed napját s ón sietek elrebegni e pár szót : 
A jó Isten éltessen s adjon jó egészséget és 
sok-sok örömet Neked, aki nemesszívű, jó kis 
leány vagy s ki szeretsz engem is. Kívánva, 
hogy mindig boldog légy, csókol szerető barát-
nőd: Mariska. Budapest, 1905 febr. 3.) 

9. Mit álmodott Emese? Mi volt ennek az 
álomnak a következménye? (Előkészítés „Álmos" 
című olv. alapján.) 

10. Budapest, mint tájkép. (Nyugatról erdős 
hegyek szegélyezik. A Duna a nagy város ere. 
Uszó liget a Margitsziget. A Gellérthegyről 
végtelen rónára látni. A házrengeteg számos 
tornyával stb.) 

11. A tél. (A természet alvása, a mező, erdő 
téli tájképe. Hó, zúzmara, dér, jég. Majd ha 
fagy. Közmondás jelentősége. Téli esték, szóra-
kozások.) 

12. A tisztaságról. (Az ember tisztálkodása. 
Mosdás, fésülködés, ruhaváltás, fürdés, fogkefe, 
szájöblítés. Mi ezek célja? Ezek elhanyagolá-
sából mi bajok származhatnak?) 

13. Kérőlevél. (Erzsi kéri a barátnőjét, hogy 
közölje vele mindazt, amit ő az elmúlt napon 
távolléte miatt nem hallhatott az iskolában. 
Mely tárgyakból mit végeztek, mi a betanulni 
való, mit kell leírni, mi volt aznap különös, 
megemlítésre méltó dolog, eset stb.) 

14. Tudnivalók a sóról. (Eszmemenet: A só 
fűszerszám, földből ássák, a bánya, a só tiszti-
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tása, fölhasználása, sózás, besózás, elsózás 
fogalmai ; attikai só-mondás jelentősége. Arany : 
„Munkásság az élet sója, a romlástól mert 
megóvja.") 

15. A varrónő számlája. (Cím, fölhasznált 
anyagok neve és ára, munkadíj, keltezés, alá-
írás . ) 

16. Megrendelőlevél. (A hónap elején rendel 
a háziasszony a fűszeresnél lisztet, kávét, cukrot, 
rizst, darát stb. Fölsorolással, árúkkal, össze-
gezés, keltezés, aláírás.) * 

17. A női kézimunkáról. (Eszmemenet : A női 
kézimunka haszna, fehérnemű-varrás, foltozás, 
kötés, horgolás, hímzés, szabás, felsőruha-készí-
tés ; a kender, anyagának a földolgozása, fonás, 
fonóesték, fonódal, mint a népélet jellegzetes 
m egnyilatkozása.) 

18. Hogyan ápoljuk a szemünket? (Eszme-
menet : Reggel állott vízben mosdunk. Esti 
szürkületben nem olvasunk, nem írunk, nem 
varrunk. Ha üvegén, víztükrön napsugár verő-
dik vissza stb. Szemünkhöz ujjal ne nyuljunk, 
tiszta vászonkendővel törülgessük, olvasni-
valónkra merőlegesen nézhessünk, úgy tartjuk 
a lapot stb.) 

19. Diktálás. (Nevezetes mondások idézet-
képen. Cél : a tanuló tudja alkalmazni önállóan 
az itt szükséges írásjeleket : kettőspont [ : ], 
idézőjel [„ "], gondolatjel az idézet megszakí-
tásánál [—], vonás [ , ] stb.) 

20. Kerti virágokról. (Rózsa, szegfű, liliom' 
viola, rezeda, árvácska stb. A virág illata, színe, 
pompája, a virágszirom, levél, szár leírása. Az 
egyes virágok összehasonlítása szempontjából, 
pl. a rózsa virága szépen feslett sziromtömb. 
A rezedáé igénytelen, apró. Ennek igen gyenge, 
de kellemes az illata, amazé erősebb stb.) 

21. A tavasz. (Tünetek a természetben. 
Tavaszi, mezei és kerti foglalkozások. A gólya, 
fecske megérkezése. Tavaszi virágok: hóvirág, 
márciusi ibolya, jácint, tulipán, gyöngyvirág, 
ezek leírása több szempontból.) 

22. A selyemhernyóról. (Hogyan került hoz-
zánk ? Hogyan tenyésztik ? Mivel táplálják ? 
Hogyan bánnak el vele a gubózás után ? Ho-
gyan gombolyítják a selymet ? Hol van nálunk 
selyemgoinbolyító-gyár ?) 

23. Ki volt Kossuth Lajos? (A szabadság-
harc vezére. A nép körében gyújtó beszé-
deire ezren és ezren állottak zászló alá. „Le-
borulok a nemzet nagysága előtt". A Kossuth-
nóta stb.) 

24. Deák Ferenc életéből. (Olvasókönyv 
alapján, emlékezetből.) 

(Budapest.) Gerley Szevér. 
Äif^N 

= Nyilt számadás . A vezetésem alatt álló 
orsz. tanítói árvaház növendékeinek nevelésénél 
az okoz legnagyobb gondot, hogy a 16-ik 
életévet betöltött s innen távozó árvák miképen 
helyeztessenek el tanulmányaik folytatása végett 
úgy, hogy magukat fönntarthassák és tanul-
mányaikat befejezhessék. Örök hála az árvák 
nevében az Eötvös-alap vezetőségének azért az 
igazán páratlan gondosságért és jóságért, mely-
ben eddig árvaházunk növendékeit részesítette. 
Csak itt és egyedül ez alapban látom én az 
én árváimnak a legbiztosabb támaszt, és ez 
indított arra, hogy két ízben fordultam a ma-
gyar tanítóság egy részéhez: adományokat 
kérve oly célból, hogy ezzel az egyes árvákért 
az Eötvös-alap-díjakat megfizethessem. A szét-
küldött 351 gyűjtőívre adományokkal 27 íven 
járultak, kiknek e helyen az összesen adomá-
nyozott 222 korona 98 fillérről ezennel elszá-
molok és jelentem, hogy ez összegből 218 
koronáért Eötvös alap-részesjegyeket (4 db) 
vásároltam s 18 koronát pedig két növendék 
után 9 — 9 koronával mint tagdíjat fizettem ki, 
s e jegyeket, mint a „Magyar Tanítók" ado-
mányát, az árvaház 10-éves emlékünnepén, e 
hó 9-én, az árvaház nevelőtestülete által arra 
érdemesnek ítélt 6 árvának, névszerint : Baráncs 
György, Bugala Jenő, Bodolay Juliska. Laky 
Ilona, Csorán Erzsébet és Krecsfalussy Sándor-
nak kiosztottam, s igaz és mély hálámat 
fejezvén ki a nemeslelkű adakozóknak, nevüket 
az alábbiakban közlöm : Községi iskolai tan-
testület, Kassa 47 K. Állami iskola, Alvincz 
\ K 68 f. Állami iskola, Tövis , 2 K 60 f. 
Állami iskola, B.-Csaba 10 K. Állami iskola, 
Munkács 12 K 20 f. Állami iskola, Frigyes-
falva 2 K. Állami iskola, Beregszász 6 K 60 f. 
Állami iskola, Mezőtelegd 20 K. Róm. kath. 
iskola, Németfalva, 10 K 88 f. Ev. ref. iskola, 
Szederkény 1 K. Állami iskola, Apácza 1 K 
28 f. Róm. kath. iskola, Szentes 4 K 26 f. 
Róm. kath. iskola, Köbölkút 2 K 30 f. Állami 
iskola, Rimaszombat 11 K 20 f. Községi polg. 
iskola, Rimaszombat 7 K 38 f. Ev. ref. tanítók, 
Debreczen 40 K. Ev. ref. iskola, H.-Sámson 
6 K 63 f. Ev. ref. iskola, Kaba 4 K. Állami 
iskola, Bereczk 2 K. Ev. ref. iskola, Tiszanána 
2 K 40 f. Községi iskola, Korpona 4 K 24 f. 
Állami iskola, Algyógy 3 K 98 f. Ev. ref. 
iskola. Mezőtúr 1 K 60 f. Róm. kath. iskola, 
Gar.-Szt-Miklós 3 K. Állami iskola, Borosznó 
2 K 24 f. Ev. ref. iskola, Látrány 1 K 54 f. 
Róm. kath. iskola, Inke 6 K 44 f. Ev. ref. 
iskola V. o , Debreczen 3 K 83 f. Összesen 
222 K 98 f. Debreczen, 1905 április hó 10. 
Kozma László, árvaház i igazgató. 

»ÍXjkBe 
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Ilonka. 
(Rajz a törökvilágból.) 

A nap már leáldozott a budai hegyek mögé, 
utolsó sugarai még ott bújkáltak a Svábhegy 
oldalán hajlongó szőlővenyigék közt ; alig csilin-
gelt rajtok egy pár árva fürt, az is apró, ritka-
szemü, éretlen. A Dunáról hűvös szél lenge-
dezett ; a hegyek ormairól eltűnt az utolsó 
sugár is, a lebukó nap vérvörösre festette a 
nyugati égboltozatot. 

— Holnap nagy szél lesz — mormogá magá-
ban István mester, a jobbparti városrész tanítója ; 
mintha már előre érezte volna a másnapi csípős 
szelet, összébb húzta magán bő felöltőjét s a 
bástya felé tekintett, ahonnan egyetlen leányát 
várta. 

Barátnőjénél volt, de már aggodalom vett 
a mesteren erőt : ily soká még nem maradt 
ki az ő kedves Ilonkája. 

Lassú léptekkel haladt a bástya felé. Az esti 
szürkület fátyla ráborult a városra, lassanként 
homályba borult minden. 

Egy pár turbános török haladt el mellette, 
észre sem vette őket. Kóbor kutyák csatan-
goltak az utcákon le-föl, marakodásuk még 
az est beálltával sem szűnt meg. 

István mester szívét keserűség lepte el. 
Gyűlölködve nézett a mell tte elhaladó törö-

kökre s ahogy végigpillantott az elpusztult 
városon, kedve lett volna a síráshoz. 

Csupa rom, hamu, por minden. 
A házak födelét rég elhordták tüzelőnek, 

azon bizony bemosolyoghatott a nap ; de annak 
sem volt most kedve arra, inkább lesírta a 
felhő könnyeit a szolgaság e tanyáira. 

Mivé lettél törökverő Mátyás híres, szép 
Budavára ! 

Kereskedőid elpusztultak, elmenekültek, most 
itt kiabálnak ezek a toprongyos keleti kal-
márok, akiknél az utcán kóborgó kutya bizo-
nyosan tisztább, mégis mily méregdrágán adnak 
mindent. Templomaid istállóknak használja a 
pogány, ékességeit letördeli, kidobálja az utcára, 
hadd legyen több a szemét. . . 

. . . Metsző szél süvített végig az utcán, 
végéről gyülevész török csapat vad ordítása 
hallatszott, melybe belevegyült a keleti nép 
kedves állatjának, a kutyának üvöltése. 

István mester e rémes hangverseny elől egy 
közeli ház kifutó eresze alá menekült s meg-

várta, míg a düllöngöző csapat odább áll, 
azután tovább botorkált. 

—• Ezek bizonyosan megrabaltak egyet a 
budai vincellérek közül — gondolta magában — s 
a híres budai nedű nagyon is a fejükbe szállt. 

. . . Meleg, puha kar fonódott a nyaka köré 
s édes, csicsergő hangon szólt hozzá Ilonkája: 

— Apuskám, úgy-e elkéstem? Siessünk haza, 
újságot mondok, azért maradtam ily soká. 

* 

István mester naplójából 1614. anno: „A 
parti kapunál egy bolthajtásos s faragott 
kövekből rakott hosszú épület van, mely Mátyás 
királynak nagy költséggel épített istállója volt. 
Egy hasonló, de magasabban s a vár falaihoz 
közelebb eső épület áll mellette. Kanyargó út 
vezet föl a várba egy kapuhoz, ennek nevét 
nem tudom. Ezt a kaput földdel feltöltött boro-
nákból készült erőd védelmezi s a bejárás oly 
szűk, hogy szekerek nem férnek be rajta, csak 
gyalog és lovas emberek. 

Mindenütt szemét, döglött állatok, undokság, 
piszok, sár. A házak előtt itt is, ott is szatócs-
boltok, lacikonyhák, borbélymühelyek, utcai 
szakácsok. A házak részint fedetlenek, részint 
rongált fedelűek. Az ablakok sárral, téglával, 
szalmával vannak bedugva. A házak egészen 
ki vannak véve formájukból : penész, korom, 
moha undokítja az egykori fényes palotákat. 
A piacon semmi szükséges tárgyat nem lehet 
kapni a festett kanalakon s más apróságokon 
kívül. Rendkívül drága minden. A templomok 
leomolva, baromistálló lett belőlük. Nem látni 
sehol még egy új zsindelyt sem. A temetőből 
a márványoszlopok egy-egy zugban a piacon 
hevernek, néhol ülőpadnak, másutt kufár-
asztalnak használják. Szanaszét hevernek a 
holttestek. Ha valami eltörik, az bizony ugyan-
azon helyen marad. Lóháton hordják a vizet 
a várba. Egy ló hátán két igen nagy, fölöttébb 
piszkos és förtelmes tömlő van, tele vízzel. 
Egy-egy ily zsák vizet hét-nyolc oszporával 
fizetnek, mert a felső városban nincs kút. Az 
alsó város össze-vissza van romolva ; majd egy 
épületje sem áll, kivéve két-három török 
mecsetet. Az alsó város majdnem lakatlan. A 
felső várban számos ágyú áll szabad ég alatt 
s oly hanyagul, hogy tengelye a földet éri. 
Tömérdek sok golyó hever szanaszét, egész 
rendetlenségben. A felső várba, melyet a csá-
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száriak golyói ezelőtt három évvel megron-
gáltak, nem igen bocsátanak be senkit. Két 
elfátyolozott török nő jött ki a vár alatti 
fürdőből. A meredek vároldalon egy ösvény 
vezet le, szanaszét török holttestek vannak 
kidobva a kutyák eledeleül. A Duna partján a 
keresztény magyar-törökök kenyeret, sajtot, 
rizst, kerti gyümölcsöket árulnak. Innen megy 
Pestre az út. Oh szegény Pest, inkább Pestis-
nek kellene téged nevezni. Nincs itt egyetlen-
egy ép ház. Mindenik majdnem egyenlővé van 
téve a földdel ; kevés söpredék nép lakja. Benn 
a város közepén árkot húztak a törökök s egy 
falformát raktak hosszában, vesszőfonadék-
ból és agyagból. Nem látni itt egyetlen tem-
plomot vagy tornyot. Ma egy éve egy égés 
ezer házat pusztított el Budán. Egy villámlás 
okozta égés néhány száz házat emésztett meg. 
Az égések azért oly gyakoriak és nagy terje-
delműek, mert nagyobbára fakunyhók vannak 
a rombadőlt kőházak helyett." 

* 

— Isten hozott édes jó barátom, hogy jöttél, 
mi szél hajtott erre mifelénk ? Hajóhíd nincs, 
csónakon, vagy talán úgy úsztad át ezt a 
csúnya nagy vizet ? 

Ki nem fogyott István mester a kérdezős-
ködésből, mígnem azután Ilonkája vette át a 
vendéget s kényelembe helyezhette magát Mihály 
uram, Nagykőrös iskolamestere. 

— Barátom, van-e itt a falnak füle ? — 
kérdezte a körösi mester. 

— Nincs. 
— Ugy hát elmondom : van itt nektek egy 

kutyafülű basátok, több is van, igazában mind 
az, de ez különösen. Ez a pogány ravasz, be-
hízelgő beszéddel összeszedett egy nagy csomó 
körösi növendék-gyermeket, viszi Ázsiába s évek 
múlva visszahozza, mint fanatikus janicsárt. 
A nemes tanács megbízásából jöttünk föl négyen, 
elhoztuk Kőrösnek minden csillogó drágaságát, 
csak a mi gyermekeinknek hagyjanak békét. 
Az iskolámban otthon csönd van, mindössze 
húsz-huszonnégy gyerek, ha van. Verje meg 
az Isten még haló porában is ezt a gaz po-
gányt! 

— Mit mondasz? — pattant föl a budai 
mester — iskoládban húsz-huszonnégyen van-
nak ? Hiszen az aranyozni való állapot. Ide 
figyelj : Budán, érted-e, Budán, az Úrnak 1614. 
esztendejében öt, mondd : öt gyerek van az 
István mester iskolájában. 

A termetes karosszékből előkerült valahogy 
a Svábhegy termése is, kedélyesen poharaztak 
tovább. 

— Édes cimborám, nem is olyan régen 
volt: a nagyszombati zsinaton határozták el, 

hogy a lelkészek kötelesek híveiket a katekiz-
musra, az apostoli hitvallásra, általában imád-
ságokra oktatni. Ugyancsak nemrég ott rendelték 
el, hogy minden plébánia, vagy a szegényebbek 
többen egyesülve, iskolamestert (ludi magistert) 
alkalmazzanak, akinek kötelessége a gyerme-
keket olvasni, írni, énekeim tanítani. 

Vagy alig három éve, hogy ugyanily zsina-
ton meghagyták a lelkészeknek, hogy a kis-
korú gyermekeket a templomba gyűjtsék, min-
den plébánosnak az iskolaképes gyermekekről 
jegyzéke legyen; fogadjon jó erkölcsű, lelkes 
férfiakat, akik az ifjúságot oktassák, neveljék. 
Lett ennek haszna ? Nem. Ilyen kutyavilágban 
nem is lehet. A rend fölbomlott, nem paran-
csol itt senki, vagy inkább mindenki parancsol, 
de nem igen engedelmeskedik senki. Isten él-
tessen mindnyájunkat ! 

Egyet csettintett s tovább folytatta : 
— Fönt a bányavárosokban, ahová nem tud 

eljutni a kontyos, ott békében tehetnek eleget 
a zsinat követeléseinek, de i t t . . . Hagyjuk ezt, 
hol az öcséd? 

E kérdésre valaki elpirult az ablakmélye-
désben. 

— Öcsém? — felelte Mihály mester — 
megint a bolondját járja. Kuruckodik valahol 
Kecskemét körül, míg ott nem hagyja a foga 
fehérít. Most is szedi sátorfáját, kérlel, hadd 
menjen el még egy kicsit világot látni, az-
után eljön Budára háztűznézni. 

Új ra elpirult valaki az ablakmélyedésben. 
Elhallgattak, csönd lett. 
Jó ideje szövögeti már a két ludi magister 

szép tervét. 
Mihály mester unokaöccse három kemény 

esztendeig bojtárkodott a budai iskolában ; 
mindenki őt tekintette utódnak az iskolában 
is, a háznál is. 

A Svábhegy bora már tökéletesen kiforrta 
magát ; maga Ilonka is fiatal leányszívének nagy 
szerelmével csüngött jegyesén. 

Most is, behúzódva az ablakmélyedésbe, 
az ifjú barna szeméről, fekete bajuszáról ábrán-
dozott, kint pedig az utca csöndjét vad, vész-
jósló moraj verte föl. 

A lovak patkói megcsattantak egy-egy kövön, 
villogó szemű szpáhik lovagoltak a széles utcán, 
s hajh ! . . . mindegyikök dárdájára egy elesett 
harcos feje volt föltűzve. Kimondhatatlan rémes 
sikoltás hasította meg a szoba csöndjét, a két 
mester félholtra dermedve látta, hogy Ilonka 
élettelenül fekszik a földön. 

A körösi mester azt is látta, hogy az egyik 
szpáhi dárdája hegyére az unokaöccse feje volt 
fölszúrva. 



1 2 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 1 5 . SZAM. 

Buda mester nélkül maradt. A régi, az öreg 
elméjében megháborodott. 

Folyton ott ődöngött a tabáni temető körül. 
Ha meglátott az utcán egy ellibbenő szok-

nyácskát, örömmel susogta : 
— Jer, édes Bonkám, nincs semmi baj. 

Mátkád most érkezett meg a Kunságból ; csó-
kolhatod barnára pirult arcát, piros ajkait. Jer, 
gyönyörűségem ! . . . 

Hol volt már akkor as a mátka ! 
Szegény István mester ! . . . Szegény István 

mester ! . . . 
(Jászdózsa.) Révfy Lajos. 

IRODALOM. 
•Gyakorlatok a helyesírás és fogalmazás tanításához. 

írta : Velösy Lipót. 
Ha a magyar nyelvtanítás eredményét vizs-

gáljuk, azt tapasztaljuk, hogy kárba vész az 
az igyekezet, az a nagy fáradság, meg az idő, 
amelyet reá fordítunk. Folyton azt halljuk, 
hogy az elemi iskolából kikerülő gyermekek 
nagy része gondolatait úgy leírni, hogy azt 
mások is megértsék, alig tudja. Vagy ha ír 
valamit, ez csak úgy hemzseg a magyartalan 
kifejezésektől és a helyesírási hibák tömegétől. 

Ez mind onnan van, mert a magyarnyelvi 
órákat szabályok betanítására és gramatizá-
lásra fordítjuk. Nyelvtant tanítunk és nem 
nyelvel! Az ilyen nyelvtani óra pedig nagyon 
kevés érdeklődést kelt a tanulók lelkében. 
Azok az elcsépelt mondatok, mint : a kutya 
ugat, a pad zöld, a tábla fekete stb mái-
annyira lefoglalták a gyermek gondolkodó-
tehetségét, hogy más mondat már eszébe se 
ju t . A nyelvtani szabályok meg egészen békóba 
verték lelkületét. 

Az életben sohase fogják tőle azt kérdezni, 
tudja-e, mi az alany meg az állítmány, vagy 
az eredet- meg a véghatározó, vagy a cél-
határozói mellékmondat ? 

Ezek után tehát az a föladat vár reánk, 
hogy más irányt, más módszert keressünk és 
alkalmazzunk a magyaros gondolkodás és a 
helyesírás eredményes tanításának elérésére. 

E célnak a szolgálatába szegődik az előttünk 
fekvő müvecske. Ennek szellemében tanítjuk 
iskoláinkban már évek óta gyermekeinket, és 
az elért eredmény a gyakorlatok életrevalósá-
gát igazolja. Mi az életnek tanítunk. Törek-
vésünk oda irányul, hogy olyan gyakorlatok 
kössék le a tanulók figyelmét, melyekkel szó-

kincse bővül, magyaros beszéde csiszolódik. 
A föladatok tárgyát pedig a tanuló gondolat-
világából merítjük, mert így kedvvel és öröm-
mel dolgozik. 

A tavalyi berni szünidei továbbképző-tan-

folyamon Gregerz dr. tanár a fogalmazásról 
ta r to t t előadásában — az írásbeli dolgozatok-
ról szólva — a többek közt ezeket mondta: 
„A dolgozatok sikere attól függ, milyen a 
hangulata, a kedve a tanulónak a megírandó 
tárgy iránt. Valamint az író is csak akkor 
alkot, ha megfelelő hangulatban és kedvben 
van, úgy a gyermektől sem kívánhatjuk, 
hogy oly tárgyat dolgozzon ki jól és szépen, 
melyhez kedve nincs, mely távol esik az ő 
gondolatkörétől. Ne a távolból, hanem a köz-
vetlen közelből, a mindennapi életből, abból, 
amit a gyermek átél, ami vele^történik, válasz-
szuk a fogalmazás tárgyát. Óvjuk és védjük 
a gyermek egyéniségét, ami másképen nem 
lehetséges, mintha alkalmat adunk neki, hogy 
kifejezze, ami szívén fekszik, amit szemével 
lát és lelkével érez. Ne kényszerítsük a sablonba, 
mert megöljük önállóságát. A föladatok pedig 
legyenek változatosak, mint maga az élet. Az 
örökös egyhangúság a tanulók legnagyobb 
ellensége. " 

Velősy L. a gyakorlatoknál — már az első 
osztályban is — a következő fokozatokat al-
kalmazza: másolás, tollbamondás és emlékezet 
után való íratás. A gyakorlatok tárgyát a köz-
mondások, szólásmódok és a népköltészet vilá-
gából vett mondatok képezik. Hiszen ezekből 
tanulja meg a gyermek a zamatos magyar 
kifejezéseket ! A hasonló kiejtésű szavak (véső- ' 
fésű, látta-láda stb.), a gyermekszobából vett 
leírások (iskolásdi, katonásdi, a labdázás, a 
baba, a babaruha, a főzés) olyan dolgok, me-
lyekkel nagy kedvvel foglalkozik a gyermek. 
A tárgyak, állatok, évszakok és napszakok le-
írása; a mesék, elbeszélések, történetek, élet-
rajzok, a költemények és prózába áttételük, 
a levélkék, levelek, adomák mind-mind élveze-
tes munkája a gyermeknek. 

Ennek keretébe igen szépen beilleszthető az 
a csekély grarratikai ismeret, amire a gyer-
meknek szüksége van. 

A gyakorlatokban válogathatunk, mert van 
a könyvben mintegy háromszáz — osztályon-
ként, fokozatosan csoportosítva. 

Ezen gyakorlatok mikénti tanítására nézve 
a szerző módszertani utasításokat is ad. 

Tegyünk próbát az eddigi eljárás félretéte-
lével s meggyőződünk arról, hogy az említett 
műben foglalt gyakorlatok mily örömet, érdek-
lődést keltenek a gyermekben s emellett nagy 
szolgálatot teszünk a helyesírás és fogalmazás 
tanításának. 

Ezek alapján ajánlom a művet kartársaim 
jóindulatú figyelmébe. 

Kiadja : if j . Nagel Ottó könyvkereskedése, 
VII., Múzeum körút 2. sz. Ára 2 korona. 

(Budapest.) Egedy István. 
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Megjelentek : Keller Hélén siketnéma és vak 
leány önéletírása. Igaz történet. Angol erede-
tiből átdolgozta és előszóval ellátta dr. Boros 
György. Ara 2 K. (Franklin-Társulat kiadása.) 
Ezt az érdekes könyvet minden tanítónak és 
nevelőnek el kellene olvasnia, mert belőle élő 
példán lebet megtanulni, mire képes az ember, 
ha vasakarat van benne és nem veszti el élet-
kedvét, hanem fölhasználja teljes erejét arra, 
hogy azt értékesítse, amivel bír és egyszersmind 
meglevő javaival pótolja a hiányzókat. Kap-
ható minden könyvkereskedésben. — Számtani 
példatár az elemi népiskola II. és I I I . osz-
tálya számára, r írta Füredi Ignáe, átnézte 
Bárd Dezső. Ara kötve 40—40 fillér. _— 
Magyarország története, írta Barna J . Ara 
kötve 60 f. — Bort igyunk, ne pálinkát. A 
nép számára írta Kálmán Károly, szekszárdi 
tanító. A derék kis munka, melynek ára 40 f, 
az igazságügyminisztérium által hirdetett pá-
lyázaton dicséretet nyert. Ajánljuk ezt az 
erkölcsnemesítő elbeszélést, mely egy esküdt-
széki tárgyalás utáni beszélgetés alakjában 
tárgyalja a pálinkaivás rossz következményeit, 
olvasóink figyelmébe. — Jellemtani törekvések. 
A Magyar Pestalozzi-Társaság évkönyve. Ára 
1 K. A jellem nevelése, írta Dittler Ida Regina. 
Ára 1 K 50 f. Mindkét munka a Magyar 
Pestalozzi-Társaság kiadványai sorában jelent 
meg ; melegen ajánljuk. — Nyilt válasz a Pesti 
Hirlap 1905 február 9-iki számában megjelent 
„Leányom és a rajztanítás" című névtelen 
tárcacikkre, írta Göndöcs Irma. — Budapest 
székesfőváros községi iskoláinak állapota az 
1901/902. iskolai évien. Ára ? — A római 
katholikus felekezeti tanítók jogállása, írta dr. 
Vass János. Ára ? — A versed Magyar Köz-
művelődési Egyesület története, 1885—1905, 
írta Perjéssy Lajos. Ára ? — Mélység és ma-
gasság, imádságok és elmélkedések, írta Juhász 
László. Ára fűzve 2 K, kötve 3 K. — Salve 
Regina (rövid elmélkedések a „Mennyország 
Királynéja" kezdetű^ régi antiphona nyomán), 
írta Sánta Imre. Ára 1 K 50 f. — A piarista 
deák kis kalauza, összeállította dr. Prónay 
Antal. Ara 30 f. — Helyesírási gyakorlatok. 
2-ik bővített és a 862/903. miniszteri rende-
lettel kiadott iskolai helyesíráshoz alkalmazott 
kiadás. í r ta : Vaday József közs. isk. igazgató, 
Nagyváradon. Kapható a szerzőnél, bekötve, 
30 fillér árban, bérmentes postai szállítás mel-
lett. E gyakorlati irányú könyvecske már a 
II-ik elemi osztálytól kezdve, fölfelé min-
den osztályban igen jó szolgálatot tesz szép-
írási, nyelvtani és helyesírási órákon egyaránt. 
Tábláról, könyvből leírásra és diktálásra, vala-
mint házi föladatokra alkalmazható 133 gya-
korlatba foglalja az összes helyesírási tudni-

valókat. Nagyon ajánljuk. — Azonos és 
rokonalakú szók gyűjteménye. Összeszedte Bor-
hely Sándor. Ezen füzet segédeszköz kíván 
lenni a nyelvfejlődés fokán levő idegenajkú 
vagy siketnéma tanuló kezében. A nemzetiségi 
iskoláknál működő tanítók figyelmébe különö-
sen ajánljuk. Ára 50 f, 10 füzetnél nagyobb 
rendelésnél 40 f. Az esetleges jövedelem jóté-
kony célra lesz fordítva. Megrendelhető Váczott, 
a „Siketnémák Közlönye" kiadóhivatalában. 

A Magyar Könyvtár e havi sorozata ismét 
a hazai történelem egyik nagyfontosságú forrás-
művét teszi olcsó kiadásban hozzáférhetővé a 
nagyközönség és főleg a tanulóifjúság számára : 
Antonio Bonfininak, a kiváló olasz humanistá-
nak följegyzéseit Mátyás király életéről és tet-
teiről, amely munka legfontosabb részeit 
Császár Mihály fordította le magyarra és látta 
el a szükséges bevezetéssel és magyarázatokkal. 
A következő füzetek : Szomaházy István „ Ke-
mény doktor karrierje" című szatírája és a 
„Francia Elbeszélők Tárá"-nak ötödik soro-
zata. A „Magyar Könyvtár"-ból idáig 416 
szám jelent meg, melyeknek teljes listáját 
ingyen küldi meg minden könyvkereskedés 
vagy a kiadócég (Wodianer F. és Fiai, Buda-
pest, Andrássy-út 21). Egy szám ára csak 
30 fillér. 

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

Köszönetét nyilvánította : a Veszprémi 
takarékpénztár részvénytársaságnak, amely a 
veszprémi róm. kath. el. iskolának 400 K-t, 
az angolkisasszonyok zárdájának mint iskola-
fönntartónak 400 K-t, az irgalmas nővérek 
zárdájának mint iskolafönntartónak 400 K-t, 
az ev. ref. leányiskolának 400 K-t, az ág. hitv. 
ev. iskolának 120 K-t, az izr. iskolának 200 
K-t, a kereskedőtanonc-iskolának 80 K-t, a 
szegény elemi isk. tanulók segélyezésére 92 K-t, 
összesen 2177 K-t adományozott; a Diósgyőri 
m. kir. vas- és acélgyár főnökségének, az ottani 
szegénysorsú iskolásgyermekek fölruházására 
adományozott 7500 K-ér t ; a Zalatnai jótékony 
nőegyletnek, amely az ottani szegénysorsú 
tanulók fölruházására 500 K-t adományozott; 
Szikora Józsefnek és testvéreinek, akik a Pereg 
községhez tartozó Puszta-Bankházán épült isk. 
és tanítói lakás költségéhez 500 K-t adomá-
nyoztak. 

Kinevezte : Horvát Zsigmond oki. tanítót a 
szilágysomlyói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Zsivanov Szilárd oki. tanítót a temesszigeti 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 
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Végleg megerősítette jelen állásában: 
Lokaicsek Bonifác perlaszi közs. el. isk. tanítót ; 
Spunei Mihály pecseneskai közs. el. isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Győry Paula 
halmosi áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
évi 1240 K-t ideiglenesen. 

Végkielégítést engedélyezett : Leffelholez 
István kopócsapáthii róm. kath. munkaképtelen 
tanítónak 600 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Borbély Károly nyug. ev. ref. tanító özv., 
szül. Mátyás Zsófiának évi 300 K-t ; néhai 
Nagy Ignác kapuvári volt áll. polg. isk. tanító 
özv., szül. csécsi Nagy Zsuzsannának 908 K-t ; 
néh. Borteleki Lajos nyug. kányái róm. kath. 
tanító özv., szül. Füspöky Karolina részére évi 
611 K 60 f-t, 5 kiskorú árvája részére pedig 
összesen 509 K 65 f - t ; néh. Dieber György 
nyug. róm. kath. tanító özv., szül. Szabó Rozália 
részére évi 300 K-t, egy kiskorú árvája részére 
pedig 50 K-t ; néh. Vregyik Jakab nyug. ág. 
hitv. ev. tanító özv., szül. Barovszky Mária 
részére évi 300 K- t ; néhai Báduly György 
lisznyói nyug. g. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Szávuly Máriának évi 300 K-1 ; néh. Krmann 
András nyug. alsósztregovai ág. hitv. ev. el. 
isk. tanító özv., szül. Reguly Jusztinának évi 
300 K-t; néh. Fekete Lajos kalocsai-eperföldi 
nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., született 
Horváth Klotild Máriának évi 580 K-t, Anna 
nevű kiskorú árvájának pedig 96 K 66 f - t ; 
néh. jEgry Péter volt nyitrai r. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Kolosváry Alojziának évi 
680 K-t; néh. Forster József nagy németszent-
mihályi róm. kath. el. isk. volt tanító özv., 
szül. Werner Erzsébet részére évi 646 K 80 f-t, 
Ferenc, Jenő és István nevű kiskorú árvája 
részére egyenként 107 K 80 f, együtt 323 K 
40 f-t, mindössze 970 K 20 f - t ; néh. Bujáky 
Miklós kispiriti ev. ref. tanító özv., született 
Johannidesz Alojzia részére évi 331 K, Emilia, 
Mária és Miklós nevű kiskorú árvái részére 
egyenként 55 K 16 f-t, együtt 165 K 48 f-t, 
mindössze 496 K 48 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. János. U. A jelenleg érvényben levő 

nyugdíjtörvény szerint a nő életkora nem aka-
dály az özvegyi segély tekintetében, ha egyéb-
ként legalább egy éven át éltek házasságban 
még a szolgálat ideje alatt s a férj leg-
alább 10 beszámítható éven át szolgált. — 
P. L. B. Legjobban teszi, ha gyermekeit ipari 
pályára vagy kereskedésbe adja, miután közép-
iskolába nem képes őket járatni. — K. P. Több-
ször megírtuk már, hogy a 12 évet betöltött 
tanuló csak az iskolaév végén hagyhatja el a 

mindennapi iskolát. — Egy kérdező. Szám-
talan számtani példatár és vezérkönyv van, 
kívánatra bármelyik nagyobb könyvkereskedés 
küld önnek ilyeneket. Bajos megmondani, me-
lyik a legjobb. A rendelésnél azt is tessék meg-
nevezni, hogy melyik osztályra szól az a könyv, 
amit kíván. Mert 1 — 6 . osztályra szóló 
számtani példatár együtt nem kapható. — 
K. A. A tanítói pályától távol töltött évet 
semmi esetre sem fogják nyugdíjigény alapjául 
beszámítani, miután annak idején a megszakítást 
nem igazolták. Csak az újabb szolgálati idejét 
számítják be, ha azt rendes tanítói állomáson, 
mint oki. tanító, végleges minőségben töltötte. — 
B. J. Akár elmozdították, akár önként lépett 
le a tanítói állásról, miután működésében meg-
szakítás van, újonnan szervezett tanítói állo-
máson az előző időt korpótlék alapjául nem 
számítják be. Hasonlóképen a nyugdíjigény 
folytonosságát se állítják helyre, mert hiszen ön-
hibájából szakította meg a szolgálati viszonyt. — 
B. M. Az a kérdés : milyen alapon fizette eddig 
a polgári község az iskolai kiadásokat, hogy 
most a járási számvevő törülte a községi elő-
irányzatból. Ha a község kötelessége ez a segélye-
zés, akkor hasztalan nem akarja a jegyző. Fordul-
janak a szolgabíróhoz, esetleg a várm.-hez. — 
Mi B. Magániskola nyitására önöknek aligha 
adnak engedélyt, mert hiszen, levele szerint, 
nincsen megokolva a kérelem avval, hogy 
néhány keresztény szülő és néhány intel-
ligens izr. család kívánja ezt. A nyilvános 

I iskolát kell olyan karba helyezniök, hogy a 
tankötelesek abban helyet foglalhassanak. — 

A. J. A tanítónak nincs joga a kertjében levő fát 
kivágni. A fa a kerttel együtt a tulajdonos község-
nek a birtoka : ha azonban alkalmatlan az a fa a 
kert használata tekintetében, akkor méltányosan 
el lehet intézni a dolgot szépszerével és az 
isksz.-től, illetve a közs. elöljáróságtól engedélyt 
lehet rá nyerni, hogy azt a fát kivágják. — 
B. M. Oklevele nem lévén, magániskola nyi-
tására semmi esetre sem kaphat engedélyt. — 
T. J. Rendszerint közjegyzőileg hiteles máso-
latot kívánnak a nyugdíj-fölvételhez. Van azon-
ban egy miniszteri rendelet, melyszerintrendkívül 
méltánylandó esetekben az egyházi hatóság 
által hitelesített másolatot is elfogadnak. — 
R. Gy. E. K. 1. A párbér kötelezettsége alól 
csak az egyházi hatóságok intézkedései ment-
hetik föl a tanítót. 2. Méltánytalan dolog volna, 
hogy az Amerikában kintlevő egyén után, 
saját személyére nézve, idehaza párbért ves-
senek ki. 3. A temetési stóla megcsonkítása 
esetén beállott sérelmet egyházi hatóság útján 
kell orvosolni, ha lehet. 4. Ha 95 párbérfizető 
hitfelekezeti férfiú vándorolt ki Amerikába s 
emiatt 200 koronára leapadt a kántortanító 
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fizetése, akkor ennek a helyrepótlása iránt okvet-
lenül az iskolafönntartónak kell gondoskodnia, 
ha másként nem, államsegély-kérés útján. 5. 
A Széchényi-féle ösztöndíj szétosztását lapunk 
márc. 23. számában közöltük. 6. Az állami tanítói 
állásért beadott kérvényeket nem mindig küldik 
vissza, hanem csak a körülmények szerint. — 
Pa . Szolnok. A magániskola-tulajdonosok nem 
a 4-ik osztályos kereseti adó alá esnek, így 
egyéb tekintetben sem azonos az ő adózási 
viszonyuk a nyilvános iskolai tanítókéval. 3-ik 
kérdése érthetetlen. Ha bérbe van adva a 8 
hold földje, akkor mért fizet ezért minden 
iskolásgyermek 2 koronát, hiszen talán csak 
nem az iskolásgyermekek bérlik ? S miért szedi 
ön a 2 koronát a gyermekektől ? A tanítónak 
ezt nem szabad tennie. A gyermekekért fizetett 
illetményeket az isk.-fönntartó tartozik beszedni, 
a tanító közbejötte nélkül. Kár, hogy egyes 
tanítók, még ott is ízetlenséget csinálnak ma-
guknak, hol a törvényes rendelkezés megkí-
mélné őket ; de nem élnek a törvényes intéz-
kedéssel. Többé-kevésbé kellemetlenségre ad al-
kalmat ilyen párbér meg stb. illetménynek és a 
tanító részéről való közvetlen beszedésével. — 
I. László. Engedelmet kérünk, nem tartozik 
hivatásunkhoz az olyan dolog, hogy kartár-
saknak Pesten fényképnagyító rajzolókat ke-
ressünk és velük a kép nagyítása árát kialkud-
juk s erről természetesen aztán a megrendelő 
kollégát is értesítsük. — Sz. J. A Néptanítók 
Lapjában többször említettük már, hogy idő-
sebb tanulóknak, ha 5 — 6-ik osztályos bizo-
nyítványuk is van, esetleg a kir. tanfelügyelő 
engedélye alapján, összevont vizsgálatot lehet 
tenniök a polg. iskola 4 — 5-ik osztályáról. — 
M. György. E. Nem szabad önt azért, mert 
más pártira szavazott, mint a papja, állásából 
kizavarni. Mondja meg nekik, hogyha békét 
nem hagynak, panaszt tesz az esperesnél, aztán 
a püspöknél s végre a közokt. min.-nál; még 
ezt megelőzőleg a közigazg. bizottságnál. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tanítók debreczeni árvaháza a város 

közönségének élénk érdeklődése mellett ünne-
pelte meg fönnállása tizedik évfordulóját, mely 
alkalommal a tanítói árvaházak létesítőjének: 
gróf Csáky Albinnak az igazgató által meg-
festetett arcképét is leleplezték. Az ünnepélyen 
Kozma László árvaházi igazgató szép fölolva-
sásban ismertette az 1891. évi XLIII. t.-cikk 
keletkezésének történetét, a várossal folytatott 
s az árvaház létesítésére vonatkozó tárgyalá-
sokat stb. Ezután a magyar tanítóság adomá-

nyaként az igazgató négy törekvő s szép 
reményre jogosító árvának az Eötvös-alap 
egy-egy részesjegyét adta át, két árvának pedig 
az Eötvös-alapnak 3—3 évről szóló nyugtat-
ványát, összesen 218 K értékben. Az eltávo-
zott árvák nevében Baráncs György árva 
fejezte ki a hálás köszönetet nem csupán azért, 
mivel őket az árvaházban nevelték, de azért is, 
hogy az intézet vezetője nemcsak az intézet 
falai közt volt jóságos atyjuk, hanem azontúl 
is minden erejéből törekszik őket tanulmányaik 
folytatásában segíteni. Ezután PelesJcey Juliska 
képzőintézeti növendék elszavalta Kosma László 
Ima, című költeményét s a Szózat eláneklé-
sével a lélekemelő szép ünnep véget ért. 

— Ünnepi közgyűlést tartott a „Baranya-
megyei Alt. Tanítóegyesület", amelyen a nyuga-
lomba vonult Salamon Józsefet, a tanítóból 
magát fölküzdött kir. tanfelügyelőt ünnepelték, 
ki soha egy pillanatra sem feledte, hogy ő is 
tanító. Az ünnepi gyűlést Beberics Imre egyes, 
elnök nyitotta meg, fölkérvén Major ossy Imre 
kir. tanácsos polgármestert díszelnökül. Az 
ünnepeltet elsőnek Majorossy Imre polgár-
mester üdvözölte megkapó, szép szavakkal, 
röviden rámutatván a nyugalomba vonult tan-
felügyelő érdemeire, akit nemes munkálkodásáért 
mindenki szeretettel ós hálával vesz körül. 
Kívánja, hogy jól megérdemelt nyugalmát 
zavartalan boldogságban töltse. A polgármester 
rövid üdvözlése után Schmidt Boldizsár igaz-
gató-tanító, mint ünnepi szónok, remek üdvözlő 
beszédet intézett az ünnepelthez. A díszszónok 
után Beberics Imre a Baranyamegyei Ált. Ta-
nítóegylet, Mihálovics Antal a Pécsi Tanító-
egylet, Futima Sarolta a Pécsvidéki Tanítónő-
egyesület, Székely Márton a Mohácsvidéki róm. 
kath. Tanítóegyesület, Gyömörey Zsigmond a 
kath. tanítóképzőint., Vörös, Mihály a felső-
kereskedelmi iskola, Perls Ármin dr. főrabbi 
a pécsi izr. hitközség és Badojcsics Dusán a 
görög keleti tanítók nevében üdvözölték a 
nyugalomba vonult tanfelügyelőt. Az ünnepelt 
ismert szerénységével, de szívhez szóló, ékes 
szavakban válaszolt az üdvözlő beszédekre. Az 
ünnepi gyűlés után lakoma volt, amelyen szá-
mos felköszöntőben éltették Salamon Józsefet, 
akinek mi is üdvözletünket és őszinte szerencse-
kívánatainkat küldjük lapunk és lapunk olvasói 
nevében. 

— Fölvételek állami tanítóképző-intéze-
tekbe. A bajai állami tanítóképző-intézetbe 
való fölvétel tárgyában a folyamodványok a 
tanítóképző-intézet igazgató-tanácsához cím-
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zendők és folyó évi május hó 31-ig az igaz-
gatóságnál nyújtandók be. A jövő 1905—1906. 
iskolaévre az I. osztályba fölvehető 20 bennlakó 
és 40 bejáró, összesen 60 növendék. Az állam-
költséges és kedvezményes helyek az l / a . és 
1/&. osztályban a következők: 1. 8 teljesen 
díjmentes hely az internátusban (lakás, élel-
mezés, fűtés, világítás, mosás, gyógykezelés.) 2. 
6 fizetéses hely az internátusban, havonként 
10 K befizetéssel. 3. 3 fizetéses hely az inter-
nátusban, havonként 20 K befizetéssel. 4. 3 
fizetéses hely az internátusban, havonként 30 K 
befizetéssel. 5. 3 ingyenes hely a köztartásnál 
(étkezésnél), künnlakók számára. 6. 1 fizetéses 
hely a köztartásnál (étkezésnél), havi 10 K 
befizetéssel. 7. 1 fizetéses hely a köztartásnál 
(étkezésnél), havi 20 K befizetéssel. 8. 6 ösztön-
díjas hely, havi 10 K ösztöndíjjal. A künn-
lakásra fölvett tanulók elszállásolásáról az igaz-
gatóság gondoskodik. Ily növendékek hárman 
vagy négyen egy-egy szobában társulva, lakás, 
fűtés, világítás és mosásért havonként előre 
10 koronát fizetnek. A tanítóképző-intézet 
11 la. H/6. III la. III Ib. I Via. I Vlb. osztá-
lyaiba rendszerint csak azok vehetők föl, kik 
a megelőző évfolyamot ugyanezen intézetben, 
mint rendes tanulók elvégezték. A tanítóképző-
intézet III. osztályába fölvehetők, kik a közép-
iskola vagy polgári iskola hat osztályát, vagy 
a felső kereskedelmi iskola középső osztá-
lyát sikeresen végezték. Az ilyen tanulók az 
I. és II. osztály különbözeti tantárgyaiból 
vizsgálatot tesznek. — A pápai állami tanító-
képző-intézet I. osztályába 1905/06. iskolai 
év elején 40 tanuló fog fölvétetni. Ezek közül 
18-an ingyenes bennlakók, 4-en féldíjas benn-
lakók, 2-en ösztöndíjasok lesznek. Az ingyenes 
bennlakó tanulók nem fizetnek semmit a 
lakásért és teljes ellátásért, a féldíjasok egyen-
ként 136 koronát fizetnek előleges havi részle-
tekben az intézeti pénztárba, az ösztöndíjasok 
évi 200 korona ösztöndíjban részesülnek. Az 
érdemes ev. ref. vallású tanulók az egyház-
kerülettől is kapnak segítséget. A II., 111., IY. 
osztályba ú j tanuló nem fog fölvétetni. Az egy-
koronás bélyeggel ellátott pályázati kérvénye-
ket 1905 május 31-ig kell az intézet igaz-
gatóságánál beadni. 

— Rövid h í r ek . A Budapesti Hiv. Tanító-
testület f. hó 11-én zajos közgyűlést tartott, 
melyen a többség az elnökség mandátumát 
meghosszabbította, de azért az elnökség elhatá-
rozta, hogy tisztújító közgyűlést hí össze, 
május hó elejére. — „Lakits utóda". Egy 
fővárosi tanügyi lapban azt olvassuk, hogy 
lapunknál néhai Lakits Yendel főmunkatársi 
helyét Trajtler Károly igazgató „kapta meg". 
Ez nyilván téves értesülés, amennyiben mi itt 

semmit sem tudunk róla. — A magyarnemegyei 
ifjúsági egyesület, melynek buzgó vezetője Bakó 
Béla áll. isk. tanító, húsvétkor színielőadással, 
szavalatokkal és fölolvasással egybekötött beszá-
molót tart. Az ifjúsági egyesületnek 43 fiú- és 
25 leánytagja van. — A gödöllői állami méhé-
szeti gazdaságban folyó évben tartandó idő-
szaki tanfolyamok határideje az állatorvostan-
hallgatók részére folyó évi május hó 22-től 
június 3-ig pótlólag megállapított tanfolyam 
engedélyezése folytán akként módosult, hogy 
május hó 1—20-ig földmíves kisgazdák, június 
hó 5-től 18-ig erdőőrök, június hó 20-tól 
július hó 5-ig lelkészek, július hó 8-tól 29-ig 
és augusztus hó 3-tól 23-ig néptanítók, végre 
augusztus hó 25-től szeptember hó 8-ig a női 
hallgatók tanfolyama tartatik meg. — Gyű-
lések. A „Csanádmegyei tanítóegyesület" makói 
járásköre április hó 26-án Földeákon rendes 
félévi gyűlést tar t . A „Marostordamegyei álta-
lános tanítótestület" május 1-én Marosvásárhelyt 
a vármegyeház nagytermében rendkívüli köz-
gyűlést (XXVII.) tar t . 

— Halálozások. Garami Béla, a mosoni 
áll. el. iskolák igazgatója f. hó 10-én rövid, 
de súlyos szenvedés után életének 44-ik és 
tanítóságának 24-ik évében elhunyt. A meg-
boldogult egyike volt az állami tanítói kar 
legkiválóbbjainak. Mint tanító lelkes, munkás, 
fáradhatatlan volt ; mint a mosoni iskolák igaz-
gatója, minden tekintetben kiváló. — Jakobenszky 
Sándor ó-radnai áll. el. iskolai tanító életének 
49-ik, tanítói működésének 28-ik évében, április 
hó 6-án megszűnt élni. — Lakatos Mihály 
dicsőszentmártoni polg. iskolai rendes tanító 
életének 52-ik, tanítói működésének 28-ik évé-
ben hosszas szenvedés után április hó 10-én 
elhunyt. — Záboji Gusztáv kiskőrösi ig.-tanító 
életének 49-ik évében, április hó 13-án rövid 
szenvedés után váratlanul elhunyt. — Bud 
Ilonka felsővisói állami elemi iskola tanítónő 
elhunyt életének 21-ik évében, Máramaros-
szigeten. — Gargya Márton tanítótestületi 
elnök, a hajdúszoboszlói ev. ref. egyháznak 42 
éven keresztül buzgó és lankadatlan szorgalmú 
tanítója, f. hó 14-én életének 61-ik évében 
hirtelen elhunyt. Áldás emlékükre ! 
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köszönésről. Mihály Ferenc. — Az írva-olvasás tanítá-
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az összes óvodák , e l emi , f e l ső n é p - és p o l g á r i 
i sko lák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t ' 
igazoló és az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
község i e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z _ k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e lö l é séve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 korona , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 50 fillér. — Egy negyed é v n é l k e v e s e b b 
időre e lő f i ze t é s t n e m f o g a d u n k e l . — 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 min-
den egyes s z ó é r t , m i n d e n köz lé s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú es e g y h a s á b ú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 
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Kéziratokat nem acltiiilc vis~za. 

A szövetkező Magyarország. 
Hazánk területén ma már több, mint 

ötezer szövetkezeti intézmény hirdeti, 
hogy ennek a nemes, önzetlen eszmé-
nek nálunk nincsen rossz talaja. Ekkora 
számú, szépen működő vállalkozás bi-
zonyítja, hogy a sokat emlegetett kis-
korúságból kezd kinőni a magyar és 
elég okos arra, hogy a magunkon se-
gítés elvén alapuló szövetkezéssel igye-
kezzék sorsán javítani. Hogy a fejlődés 
ilyen nagyarányú, mert hiszen nemrég 
még alig lehetett beszélni a szövetke-
zetek százairól is, az nagyon sok tekin-
tetben a magyar tanítók érdeme, akik 
fölismerve a szövetkezés áldásait, tevé-
keny részt vesznek a szövetkezetek 
alapításában és vezetésében. Alig van 
falusi szövetkezet, ahol a tanító ki ne 
vermé a részét az igazgatás munkájá-
ból; épen azért azt hisszük, érdekelni 
fogja a tanítóságot annak a kimuta-
tása, hogy a szövetkezéssel mennyire 
vagyunk előre. 

A kereskedelemügyi miniszter, a mult 
július elsejét véve alapul, kiadta a ma-
gyar szent korona országainak területén 
működő szövetkezetek jegyzékét. Ebben 
összesen 4981 szövetkezet van föl véve. 
(Azóta több száz új szövetkezet alakult 
meg!) A jegyzékben kimutatottak közül 
4300 Magyarországra, 681 pedig Hor-
vát-Szlavonországra esik. A szövetkeze-

teknek megyék szerint való elosztása 
nagyon aránytalan. Míg Bács-Bodrogban 
251, Torontálban 218, Temesben 190, 
Somogyban 174, Nyitrában 146, Szerém-
ben 146, Zágráb vármegyében 189 szövet-
kezet működik, addig sok megyében alig 
található összesen 10 —15 szövetkezet. 

A szövetkezetek között legtöbb a 
hitelszövetkezet. Ilyen több van 3000-
nél. Fogyasztási és értékesítő szövet-
kezet 939 munkálkodik a jutányos árú-
beszerzés és a termények értékesítése 
körül. Ezeken kívül különféle rendelte-
téssel működő szövetkezetek állanak 
még fönn az országban. Vannak anyag-
beszerző, biztosító, építő, közös raktár, 
közös üzlet, tej, tojás, baromfi, malom 
stb. szövetkezetek. 

A szövetkezetek között a falu né-
pére legnagyobb fontosságúak az orszá-
gos jellegű szövetkezeti központok, 
amelyek a vidéki és kötelékben levő 
szövetkezeteket az üzletvitelhez szük-
séges hitellel és árúval látják el. To-
vábbá gondoskodnak arról, hogy a 
szövetkezetek kellő szakértelemmel ren-
delkező ellenőrzésben részesíttessenek. 
Az irányító kéz szerepe a központoké. 

A szövetkezeti központok között a 
legelső és legnagyobb az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet. Ennek a köte-
lékébe a mult év végén már 1742 
szövetkezet tartozott, amelyek 5708 
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községre terjesztik ki működésüket. 
Örömmel teljes megnyugvás tölti el 
bensőnket, látva, hogy ennyi szép intéz-
mény oly számos faluban tet te már 
lehetetlenné a pénzuzsorát. 

A központi hitelszövetkezet életében 
nevezetes mozzanat volt a közelmúltban, 
hogy a falusi szövetkezetekkel szemben 
alkalmazott kamatlábat leszállította. 
Hogy a szövetkezeti ember mennyire 
beesüli a vele szemben alkalmazott 
méltányosságot, élénk bizonyítékul szol-
gál az, hogy a vidéki szövetkezetek leg-
nagyobb része erre szintén leszállította 
a tagjainak adot t hitel százalékát. 

A központ, érezve szükségét annak, 
hogy a kisembereknek jelzálogos köl-
csönök igénybevételénél szükségük van 
jó szövetkezeti forrásra, 1903-ban föl-
vet te üzletkörébe az ilyen kölcsönök 
adását is. A kezdeményezést szép siker 
követte, amennyiben nem egészen két óv 
alat t 2851 jelzálogos kölcsön megszava-
zása vált lehetővé, 4,310.635 K értékben. 

A kötelékben levő 1742 szövetkezet-
nek nem kevesebb, mint 407.030 tagja 
volt 767.952 üzletrésszel, 37,446.889 
korona értékben. Ezek a szövetkezetek 
tartoztak a központnak 54,058.175 ko-
ronával, míg azok, amelyek pénzfölös-
leggel rendelkeztek, takarékbetétként a 
központnál 3,569.600 koronát helyeztek 
el. A központ által lebonyolított nagy 
üzleti forgalomra élénk világosságot vet 
az, hogy az utolsó év a la t t leszámítolt 
288 ezer darab váltót ós kötelezvényt 
és visszleszámítolt 123 ezer váltót. 
A legkisebb váltó, amely a központnál 
előfordult, 2 koronás volt. Ez mutatja, 
hogy a központi hitelszövetkezet való-
ban az, ami célra alakult: a kisembe-
rek központi bankja. 

A betétek emelkedését szemlélve, a 
mult év szűkes viszonyai dacára, óriási 
fejlődés tapasztalható. Kilenc és fél 
millió koronával nagyobb, mint az előző 
évé. A kötelékben levő szövetkezetek 
tagjai néhány év alatt több mint 50 

millió koronát gyűjtöttek; és sok mil-
lióra tehető az az összeg, mely szintén 
a szövetkezeti eszme áldásainak köszön-
hető és amelyet már hasznos befekte-
tésekre fordítottak. Hogy a hitelszövet-
kezetek mennyi jó dolognak lehetnek 
forrásai és mennyiben segítik elő az 
embereknek egymásba vetet t bizodal-
mát, a következő körülmény fényesen 
igazolja. Többször megesett, hogy a 
községi hitelszövetkezet átvállalt a rész-
vényes takarékpénztáraktól olyan köl-
csönügyet, amit ez már veszett pénznek 
tar tot t . A falusi hitelszövetkezetek 
ugyanis, mert aránylag szűk keretre 
van szorítva működésük, inkább isme-
rik az embereiket-, jobban meg tudják 
becsülni a szorgalom és munkásság 
jeleit, és így bizalom tekintetében min-
den más intézetnél messzebb mehetnek. 

A második legnagyobb szövetkezeti 
központ a Hangya, a Magyar Gazda-
szövetség fogyasztási és értékesítő szö-
vetkezete. Hatalmas fejlődésről adhat 
bizonyságot ez is. Hat év alatt több 
mint hatszáz fogyasztó- és értékesítő-
szövetkezetet alapított, az ország kü-
lönböző vidékein. Ötszáz közülök már 
a legszebben működik, míg a többi be-
rendezés alat t áll. Célja nagyon nemes. 
Az, hogy lehetetlenné tegye a tisz-
tességtelen árúuzsorákat és az árak 
szabályozásával a népnek könnyebb 
megélhetést biztosítson. Munkája ered-
ményességét bizonyítja az, hogy a mult 
évben már 6,700.000 korona értékű 
árút közvetített tagjainak. A Hangya 
épen úgy, mint a központi hitelszövet-
kezet, ápolja a szövetkezés erkölcsi 
oldalait is. Nevezetesen alapszabályaik-
ban is kötelességükké teszi a falusi szö-
vetkezeteknek, hogy évi tiszta nyeresé-
gükből gazdakört szervezzenek és annak 
fönntartását magukra vállalják. Ezen-
kívül támogassanak minden olyan szem-
pontokat, amelyek a haladás és az egymás 
iránt való szeretet erősítésére szolgál-
hatnak. 
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Sokan, akik a fogyasztó-szövetkeze-
tek szaporodásában nem látnak egyebet, 
mint a nagyon féltett kereskedői ma-
gánérdek legtermészetesebb ellenségét, 
azt vetik minduntalan a fogyasztó-szö-
vetkezetek vezetőinek a szemére, hogy 
az italmérés elnyerésével a részegeske-
dést mozdítják elő és eszerint a közre 
nézve a szövetkezetek károsak; vagyis, 
mielőtt megerősödhetnének, mint a ká-
ros palántát, ki kell irtani könyörte-
lenül. 

Pedig a dolog egészen másként van. 
Az volna a világon a legideálisabb 
állapot, hogyha a falusi korcsmák min-
denütt kizárólag a szövetkezetek, gazda-
körök vezetőinek a rendelkezése alatt 
állanának. Ezzel az alkoholizmus káros 
tüneteit egyszerre orvosolhatnék, mert 
a szövetkezetnél részeges embernek 
pénzért sem szolgáltatnak ki italt, és 
így az kénytelen megjavulni. Hogy ezt 
több helyen nálunk (sőt a fölvidék tót-
jainál is, akik pedig tudvalevőleg nagyon 
szeretik a pálinkát) sikerült keresztül-
vinni, arra vannak igen szép példák. 

A szövetkezeti eszme nagyságának 
megvilágítására hoztuk föl ezen kis 
részleteket a két legnagyobb szövetke-
zeti központ életéből. A magyar tanító-
ság láthat ja ebből, hogyha támogatja 
a kisemberek erős várait, menedékeit: 
a szövetkezeteket, ezzel hazafias köte-
lességet teljesít. Lehet-e szebb és na-
gyobb föladat, mint közreműködni arra, 
hogy az önsegély életre ébresztésével 
becsesebbé tegyük a falun való tartóz-
kodást, könnyebbé a megélhetést és 
nemesebb, tartalmasabb, gazdagabb jö-
vőnek rakjuk meg alapjait? 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

Túlterhelés a népiskolában. 
A Társadalomtudományi Társaság az ország 

ifjúságának legéletbevágóbb ügyével foglalkozik. 
Azzal, hogy a mai középiskolai oktatás helye-
sen gondozza-e a nemzetnek rábízott jövendő 
egészségét és erejét, vagy sem ? 

Körülbelül ezzel a bevezetéssel küldötte szét 

a Társaság a mai középiskolai oktatás külön-
böző oldalaira vonatkozó kérdőíveket az ideg-
orvosokhoz, pedagógusokhoz és a laikusokhoz. 

A túlterhelés kérdésének megbolygatásával 
a Társadalomtudományi Társaság nagy hálára 
kötelezte a pedagógusokat és a szülőket. A 
Társaság ez évi március 31-én kezdte meg 
üléseit. Az ülést Pikier Gyula egyetemi tanár, 
a Társaság alelnöke nyitotta meg és már 
eddigelé Ranschburg Pál, Salgó Jakab, Morav-
csik Ernő dr., Oláh Gusztáv dr., Sarbó Artúr 
dr. és Hajós László dr. idegorvosok szólottak 
a kérdéshez. Utánuk következnek majd a laiku-
sok és a szakférfiak. 

Feszült figyelemmel kísérik bizonyára a nép-
tanítók is a Társaság tanácskozásait, mert 
hiszen a túlterhelés vádja nemcsak a közép-
iskolát érheti, hanem oktatásügyünk minden 
faját . Es ha a túlterhelésnek valahol mutat-
kozik elszomorító következménye, az bizonyára 
az óvó- és a népiskolai tanulók körében foko-
zottabb mértékben érezhető. Ezért sajnálattal 
kell arra utalnom, hogy a Társadalomtudo-
mányi Társaság a túlterhelés kérdésének föl-
vetésekor mellőzte az óvó- és az elemi nép-
iskolákat, vagyis, hogy nem az alsó, hanem a 
középső fokon kezdte meg oktatásügyünk 
reformálását. 

Mert vizsgáljuk csak meg, hogy a Társaság 
által kibocsátott kérdőívek kérdéseinek leg-
fontosabbjai nem illenek-e a népiskolákra is? 
Mindjárt az első kérdést bátran lehetne a nép-
iskolai tanulókra is fölvetni. 

Az első kérdés ez: „Tapasztalása szerint a 
középiskolai tanulók túlterheltetnek-e a tanulni 
valók mennyiségével?" E kérdésre bizonyára 
egyhangú lesz a felelet. 

Mennyivel megokoltabb e kérdés a népisko-
láknál ! Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 
9. és 10. szakaszai szerint az elemi népisko-
lákban a következő tantárgyak tanítandók: 

1. Hit- és erkölcstan. 
2. Magyar nyelv: a) beszéd- és értelem-

gyakorlatok, b) írás és olvasás, c) magyar 
nyelvtan. 

3. Mennyiségtan: a) számtan, b) mértan. 
4. Történelmi t á r g y a k : » ) földrajz, b) törté-

nelem, c) polgári jogok és kötelességek ismerete. 
5. Természettudományi tárgyak : a ) természet-

rajz, b) természettan, c) gazdasági és kertészeti 
gyakorlatok. 

6. Testgyakorlás. 
7. Művészeti t á rgyak : a) éneklés, b) rajzolás. 
Nem szándékozom most részletekbe bocsát-

kozni és kifejteni, hogy 6 —12 éves paraszt-
gyereknek (mert ez a népiskola zöme) végig-
taníthatjuk-e, bár elemi színvonalon is, e sok-
féle tantárgyat. De szükséges-e egyáltalában 
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az elemi népiskolában — az idegen nyelveket ki-
véve — mindazokat a tantárgyakat tanítani, amit 
a középiskolában? Mert most ez a helyzet. 
Csupán föl akarom hívni a Társadalomtudo-
mányi «Társaság figyelmét arra, hogy épp oly 
joggal vetheti föl a népiskolánál is azt a kér-
dést, hogy túlterheltetnek-e a tanulók a tanulni 
valók mennyiségével. 

A 4. kérdés pedig sokkal iakább helyén 
volna a népiskolánál, mint a középiskolánál. A 
negyedik kérdés három kérdőpontot ölel fö l : 

a) a magyar nyelvi oktatás a középiskolai 
alsóbb osztályokban főként grammatikai fogal-
mak és szabályok tanításával foglalkozik. Az 
értelmes, jó előadás szempontjából vette-e 
hasznát ama grammatikai fogalmak és szabá-
lyok betanulásának ? 

b) ama fogalmak és szabályok betanulásából 
tudja-e ön, hogy hol kell helyesen írni ? 

c) műveletlen embernek tartandó-e az élet-
ben az olyan ember, aki nem tudja az isko-
lában tanított nyelvtani szabályokat? 

A túlterhelés szempontjából ezek a kérdések 
mélyen érintik a népiskolai oktatás egyik leg-
nagyobb baját. Középiskolában a formai képzés 
jogán még vitatható e kérdés, azonban nép-
iskolában grammatikai fogalmak és szabályok 
betanítása valósággal merénylet a kicsiny 
gyermek agya ellen. Hogy mi az alany, mi az 
állítmány, a kiegészítő, a határozó, a jelző, 
hogy mi a különbség a beszéd- és a mondat-
rész között, hogy hányféle a mondat jelenté-
sére nézve és mi az alanyi, mi a tárgyi ragozás, 
mind-mind fölösleges teher a gyermek agyában. 

A grammatizálás ellen a népiskolákban irtó 
hadjáratot kellene tartani. A nyelvtani iskola-
könyveket egyszerűen tűzbe kellene dobni, de 
egyúttal szigorúan ellenőrizni kellene, hogy a 
tanítók ne diktálják a nyelvtani szabályokat a 
kis iskolásgyerekeknek. Fájdalom, a jegyzetek-
ből való tanulás mételye már a népiskolákba 
is behatolt. Könyfakasztó látvány, amint a 
7—8 éves gyermek jegyzetből magolja a nyelv-
tant és a' történelmet. Mintha lidércnyomás 
alól menekültem volna, midőn a székesfőváros 
tanácsa iskolakönyv-pályázatában azt olvastam, 
hogy a magyar nyelvtan helyett csak meg-
felelő példázásra van szükség, a helyesírás 
szempontjából. Követendő példát állított föl 
ezzel a székesfőváros tanácsa. De ennek a 
példatárnak azután csakugyan mesteri mun-
kának kell lenni. 

És ha már az iskolakönyvet megemlítettem, 
lehetetlen elhallgatnom, hogy akár a közép-
iskolában, akár a népiskolában az iskola-
könyvet tartom a túlterhelés egyik főokozó-
jának. Elemi iskolai könyveink terjedelme 
túlságos, nyelve nehézkes. Olvasókönyveinkben 

lépten-nyomon olyan történelmi, földrajzi 
természettudományi fogalmakra bukkanunk, 
amelyek jóval túlhaladják a gyermek ismeret-
körét, amelyet megmagyarázni vagy érthetővé 
tenni, a gyermek értelmi fokát tekintve, tiszta 
lehetetlenség. A mondatok sokszor oly hoszúak 
és fellengős stílusban írottak, hogy többször 
való olvastatás és tárgyalás után sem képes a 
gyermek a tartalmát reprodukálni. Mindenek-
előtt egy kitűnően szerkesztett és zamatos 
magyarsággal, a gyermek léikéhez mért, egy-
szerű, világos stílussal megírt olvasókönyvre van 
szüksége à népiskolának. 

A Társadalomtudományi Társaság kérdő-
pontjaiban, úgy látszik, az iskolakönyv kérdé-
sével szándékosan nem foglalkozik és kerüli a 
túlterhelés egyéb okait is, mint a tanítás 
módszerének, az írásbeli dolgozatok, a lecke-
adás, az osztályozás, az órarend és a túlzsú-
foltság kérdéseit, és csakis arra szorítkozik, 
hogy az egyes tantárgyak mennyiben okoznak 
túlterhelést. Habár az idegorvosok fölszólalá-
sukban kiterjeszkednek ezekre a részletebre is, 
de mégis arra vall a 9. kérdés is, amely így 
szól: „Milyen tárgyakat (egész szakokat, vagy 
szakok részeit) kíván a középiskola mai tan-
anyagából törülni? Milyen ú j tárgyakat(egészsza-
kokat, vagy szakok részeit) kíván abba vétetni?" 

Mindenesetre nagy lépést teszünk előre, ha 
ezeket a kérdéseket a társaság behatóan meg-
vitatja és a vita anyaga alapján tisztázza. De 
nyomban utána, vagy ha lehetne, vele párhuza-
mosan ki kellene bocsátani ugyanilyen kérdő-
íveket a népiskolák szempontjából is. A nép-
iskoláknál épen kapóra jönne, mert a népiskolai 
törvény revíziója most van küszöbön és a 
népiskolai tanterv és a hozzávaló utasítás 
most van készülőben. 

(Budapest.) Körösi Henrik. 

Az írva-olvasás tanítása. 
(Hozzászólások.) 

III. 
Jelen soroknak címéül voltaképen ezt kellett 

volna írnom : külön lehet-e választani az elemi 
iskola I. osztályában az írás és olvasás tanítását ? 

Megvallom, kissé bajos dolog e tárgyhoz 
hozzászólni, mert Szabó Kálmán, nem tudom, 
szándékosan-e, az önérzetes emberek elijeszté-
sére, avagy az írva-olvasást védő „paroxiz-
musában" így végzi cikkét: „Mindazokról, akik 
ennek a kipróbált módszernek (értsd : írva-
olvasás) ledöntésén fáradoznak, más alapos ok 
híján azt kell föltennünk, hogy tanítói talen-
tumuk nem lévén, nem képesek azt helyesen 
alkalmazni és annak kellő eredménnyel érvényt 
szerezni. " 
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Ha esak a dűlt betűvel nyomtatott szavak 
után álló mondatok lennének, azt mondanám: 
lehet, hogy igaza van cikkezőnek; de miután 
az előbbiek is ott vannak, „más alapos ok híján" 
azt kell hinnem, hogy a tisztelt kartárs úr ügye-
fogyottnak tart minden olyan tanítót, ki e tárgy-
ban nines vele egy véleményen. Aki ilyen lóhát-
ról merészel az ellenkező véleményűekről írni, az 
— legenyhébben szólva — elfogult ember. 
Elfogult emberrel nem lehet vitatkozni. S ami-
dőn mégis hozzászólok e tárgyhoz, nem abban 
reménykedem, hogy cikkezőt más véleményre 
terelem, csakis az elfogulatlan kartársak előtt 
akarom kimutatni, hogy sem a logikus gon-
dolkodást, sem a diktálás után való írást, sem 
az olvasás eredményét nem fenyegeti veszély, 
ha az írás és olvasás tanítását egymástól külön-
választjuk. 

Tartozom kijelenteni, — s ezt készséggel 
teszem — hogy az ír va-olvastató módszert 
magam is tökéletes módszernek ismerem. 

Szabó kartárs úr e módszer lelkének a han-
goztatást tartja. Ez a lelke annak a módszer-
nek is, mely az írástanítást különválasztja az 
olvasástól. Ha Szabó űr ezt tagadja, akkor az 
írva-olvastató módszeren kívül mást, melyet 
az írás és olvasás, vagy mondjuk így : az 
olvasás-írás megtanítására használnak, nem 
ismer ; vagy nem ismer alaposan. Elítélni olyan 
valamit, amit alaposan nem ismer, „csupa 
fölületesség". A bizonyítás az alábbiakban lesz. 

Honnan mondja azt Sz. úr, hogy a külön-
választó módszerrel a gyermekek nem analizál-
ják a szókat bangókra ? De bizony analizálják. 
Tessék csak figyelemmel kísérni. Aztán téves 
fölfogás az is, hogy csak az íráshoz lenne 
szükséges a szók analizálása. Hát amikor arra 
hívom föl a gyermeket, hogy (nyomtatott) 
mozgatható betűkből rakja ki ezt a szót : alma, 
nem épen olyan analizálást kell végeznie, 
mintha leírná ? 

Téves állítás az, hogy a gyermek az írva-
olvastató módszerrel „saját írásán tanul olvasni", 
mert hiszen először a tanító írja le a betűt s 
csak azután a gyermek ; tehát voltaképen csak 
másolást végez s mi biztosíték sincsen arra, 
hogy ezzel a módszerrel tanított gyermek 
mindig végzi írásközben az analízist, mert ha 
végezné, akkor bizonyára nem lenne annyi 
panasz a helyesírásra. Csak annyi igaz, hogy 
ezzel a módszerrel amit leír a gyermek, azt 
azonnal él is olvassa, vagyis egyszerre tanul 
írni, olvasni. (A legfönségesebb népre: a gö-
rögre való hivatkozás talán kissé távolról ide-
rántott példa.) 

De mondjuk azt, hogy a gyermek az írva-
olvastató módszerrel tényleg minden esetben 
végzi az analízist és szintézist, az olvastató-

írató módszerrel pedig egyelőre még csakis 
szintézist végez : nem nagy nyereség-e, hogy 
a gyermeket egyelőre fölmenthettük egyik ne-
héz lelki működés alól ? Nem nagy nyereség-e, 
hogy EZ analízisre (értvén itt az íráshoz szük-
ségest), akkor térünk rá, mikor à gyermek 
már a szintézis (olvasás) nehézségein túlvan ? 
Nem nagy nyereség-e, hogy egyelőre csak egy-
féle betűképpel terheljük a gyönge s hova-
tovább fejletlenebb 6 éves gyermek lelkét ? 

Logikus ember bizonyítás nélkül semmit sem 
állít. Cikkező úr pedig nem bizonyította be, 
hogy „hiú kísérletezés minden úgynevezett 
képzelgő javító fogás is". 

Ezek a „fogások", míg egyfelől a gyermeki 
természetnek legmegfelelőbbek (képek vagy 
mozgások), addig másfelől a hang és betű 
képzetének asszociálódását könnyítik meg. S aki 
ezeknek jelentőségét nem érti, az vagy a gyermeki 
lelket, vagy a „fogásos" módszereket nem ismeri. 

Légből kapott állítás az is, hogy az olvas-
tató-írató módszerrel nem lehet „még fél ered-
ményt sem elérni". Ellenkezőleg, úgy áll a 
dolog, hogy ezzel a módszerrel — különösen, 
ha „fogás" is já r vele — a gyengetehetségűt, 
a hülyét is meg lehet tanítani olvasni-írni, sokkal 
könnyebben, mint az írva-olvastató módszerrel. 

Szabó kartárs úr abban téved, hogy szerinte 
azok a módszerek, melyek különválasztják az 
írás és olvasás tanítását, épen nem, vagy csak 
fölületesen analizálnak s azt hiszi, hogy az 
írva-olvastató módszer szerint minden írás egy-
úttal analizálás is. Ebben a tévedésben gyöke-
redzik elfogultsága. S ezen legkevésbé sem 
csodálkozom, mert ha a különválasztok valóban 
nem analizálnának, magam is azt mondanám, 
hogy tűzbe minden olyan módszerkönywel, 
mely nem az írva-olvasást tárgyalja! Arra a 
tanítóra, aki csakis szintézisre szoktatja a 
gyermeket, magam is kimondanám az ítéletet : 
nincs tanítói talentuma. Mivel azonban minden 
„fogásos" módszer analizáltat is, a Szabó úr 
kívánta „nervus rerum" ezekben is megvan, de 
megvan a „lélek" is: a hangostatás s van még 
egy kevéssel több is: a „fogás", ami ezeket 
a módszereket valamivél közelebb hozza a gyer-
meki lélekhez, mint amennyire az írva-olva-
sás van. 

Nem akarom én az írva-olvasási — magam 
is mondom: nagyszerű — módszert sem le-
kicsinyelni, sem ledönteni, de ki akartam mu-
tatni Szabó Kálmán kartárs úr tévedését s 
bizonyságot akartam tenni amellett, hogy 
helyesen alkalmazva, az olvastató-írató mód-
szerekkel is lehet olyan eredményt elérni a 
diktálás után való helyesírásban, mint az írva-
olvastatóval. Természetesen, legmeggyőzőbb bi-
zonyítás lenne, ha Szabó úr is, én is a bizonyí-
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tékokat: ő az írva-olvasó, én az olvasva-író 
gyermekeket bemutathatnék. De mert erre 
nincsen alkalom, végzem hozzászólásomat azzal, 
hogy hozzáértő tanító helyesen tanít az ügy-
nevezett „fogásos" módszerekkel is, tanítói 
talentum nélkül működő pedig az írva-olvastató 
módszerrel is „megöli a nervusát" nemcsak a 
módszernek, hanem a gyermeknek is. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

IV. 

A mult napokban elképedve olvastam lapunk-
ból, hogy valakinek nem tetszenek az olvasás-
írás-tanítás terén divatba jött új irányok. Talán 
épen a fonomimikai olvasás-tanítási mód ? Jobb 
ügyhöz méltó tudással argumentált a cikk írója 
amellett, hogy nincs okosabb út ja-módja az 
olvasásírás-tanításnak, mint a Stephani-Graser-
féle. Tudniillik az ú. n. „írva-olvasás". 

Meglepett ez engem, de nagyon. Az t. i., 
hogy még ma is van pedagógus ebben az 
országban, aki az írya-olvasási tanításmódot 
tar t ja az egyedül észszerűnek, üdvözítőnek. En 
már azt hittem ugyanis, hogy az egész ország 
minden iskolamestere áttért a fonomimikai 
vallásra. Hogyisne hinném, mikor a Czukrász 
Róza vezérkönyvének elfogyott már a B-ik 
kiadása is. Hogyisne hinném, mikor még én 
is, és már két egész esztendeje ezt követem. 

Amíg át nem tanulmányoztam Czukrász 
Róza vezsrkönyvét, hát én is, természetesen, 
az ú. n. ír va-olvasásra esküdtem. Kínlódtam 
is vele 15 éven át. És bizony olvastunk mi 
többször hol sírva, hol ríva; és írtunk állva, 
ülve, olvasva, amint jött. 

De most ? . . . Azaz, hogy nem most április-
ban, hanem a tanév elején, amikor hozzáfogunk 
a fonomimikai előgyakorlatokhoz, hát csupa 
gyönyörködés az életünk. Mese, meg mese, meg 
megint csak mese. Egyik szebb a másiknál. 
És megy minden könnyen. Annyira könnyen, 
hogy az egyik párhuzamos kollégám, aki már 
30 éve tanítja az ábécét, kijelentette, hogy ő 
ugyan ki nem megy az I. osztályból, míg a 
világ világ lesz. Csak az ásó meg a kapa 
választja el tőle az ábécét. 

Az „új irányok" írója és ennek ellenzője 
azt mondja, hogy a fonomimikai módot nem 
lehet lélektani alapon megindokolni. Micsoda ? ! 
Régen túl vagyunk már ezen. Megindokolták 
ezt már sokan, és szerintem legszebben Alszeghy 
Alajos csáktornyai polg. iskolai kollégánk. Pol-
gári iskolai létére is u. i. nagyon érdeklődött 
az új mód iránt és hospitált a csáktornyai 
elemi iskola egyik I. osztályában. És írt ő 
olyan indokolást, ki is adta külön füzetben 
(de megjelent a „Magyar Pestalozzi "-ban is), 

hogy azt végigolvasni szinte élvezet. Annyira 
kitűnő dolgozat a fonomimikai mód mellett, 
hogy föltétlenül bele kell venni Czukrász Rózá-
nak a vezérkönyvébe. így legalább aki áttér 
a fonomimikára, minden tette és összes el-
járása öntudatos lesz, lélektanilag megindokol-
hat ia ki-ki eljárásának minden mozzanatát. 

En nem láttam e mód szerint tanítani Czuk-
rász Rózát, csak a vezérkönyvét, főként a 
gyakorlati részt, tanulmányoztam az egyik nagy 
szünidőben. Tanulmányozás közben minden 
pontjára azt mondtam : ennek sikerülnie kell, 
ez föltétlenül sikerül. És alig vártam, hogy 
gyakorlatilag alkalmazhassam. Czukrász Róza 
oly szépen, okosan és tüzetesen kidolgozott 
könyvében minden órát, minden leckét, hogy 
valaki csak aszerint tegyen, abból se el ne 
vegyen, se hozzá ne tegyen : a tanításnak 
sikerülnie kell. Jobban sikerül, mint az ember 
várja, az eredmény mindig biztos. Valósággal 
meglepi az embert. És ma már nem sírva 
olvasunk, hanem gyönyörködünk. És igaz az 
is, hogy ellensége a fonomimikának nincsen 
már, csak aki még nem próbálta, alaposan 
nem tanulmányozta. És aki megpróbálta, úgy 
jár, mint Saul, abból Pál apostol, és pedig tüzes 
apostol lesz egyszeribe. 

Mert melyik „írva-olvasási" apostol mond-
hat ja el jó lélekkel, hogy karácsonyig elvégezte 
az összes kisbetűket ? Melyik meri azt mondani, 
hogy január végéig pedig elvégezte a nagy-
betűket is? És február 1-én már mindent 
olvasnak a gyermekek szépen, húzósán, szó-
tagolva, írást, nyomtatást egyformán. A f'ono-
mimikus elmondhatja ezt. 

Sőt, ha csak olvasni kellene csupán, el-
végezné előbb is. Mert épen arra kell vigyázni, 
hogy — ne siessünk. Valósággal vissza kell 
tar tani a tanulókat. Mert az a tudat a gyer-
mekben, hogy tud ő már olvasni, aztán az 
olvasmányok tartalma, a versek, az újság ingere, 
az ú j világ, amelybe került : valósággal kergetik 
a gyermeket előre, előre. Bizony fékezni kell 
őket. És éppen erre jó közben az írás-tanítás. 

Azt vetik ellen az „új irányok" ellenesei, 
hogy a fonomimikai mód mellett az olvasással 
együtt az írás nem megy párhuzamosan. 
Hogyne ! Valamint a fonomimikai olvasástaní-
tásnak megvannak az előgyakorlatai, meg-
vannak az írásnak is. Ott vannak Czukrász 
Róza vezérkönyvében is. Sem több, sem keve-
sebb, mint ami kell. A kassai tanítók ábécéjé-
ben még ki is vannak dolgozva óráról órára, 
ott talán több is, mint ami kell. Csak tessék 
elvégezni az írási előgyakorlatokat is oly lelki-
ismeretesen, mint az olvasásit, megy akkor az 
írás is az olvasással párhuzamosan. Fél óra 
fonomimikai gyakorlat, fél óra írási előgyakor-
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lat. Stephani-Graser szerint sem írtnnk, mikor 
olvastunk, hanem olvastunk. Épen azért »írva-
olvasás" nem is volt, nincs is. Akkor is külön 
tanítottuk az írást, meg most, a fonomimikás 
világban is. És az ú j mód mellett rengeteg 
időnk is van az írástanításra és gyakorlásra. 
Es év végén ír minden gyermek. Szóval, el-
végez rendesen a bejáró tanulók 96—98°/o-a. 

Ki marad el ? Az, aki nem iratkozott be a 
rendes időben, azaz inkább : akit csak a tanév 
6—7-ik hónapjában szorított a hatóság iskolába. 

Épen ez az, — mondják a fonomimika elle-
nesei — hogy ezt a módot nem lehet bevinni 
a falusi és osztatlan iskolába. 

Dehogy nem ! Sőt inkább. Mert december 
1-én már csak bekerült minden újonc? Nos 
tehát, kezdjünk a dologhoz ekkor. Es április 
végén be is végeztük. Mert a fonomimikával 
5 hónap alatt megtanul írni-olvasni a tanulók 
96—98%-a . Ez csak elég eredmény? Pedig 
ez így van, uraim ! Ezt nem lehet eldisputálni. 
A gyakorlat megmutatta. Magam sem szoktam 
csak úgy vaktában valamihez hozzászegődni ; 
megtapasztalom, megrágom, amit mások hir-
detnek. S ha beválik, bizony elfogadom az 
észszerűbbet, az okosabbat és hirdetem is 
tűzzel, hogy — tessék megpróbálni. 

Egyik-másik kollégám épen most elmékedik 
lapunkban az írástanításról is. Az egyik azt 
veti föl, nevezetesen: írjanak-e tollal-tintával 
irkába az I. osztálybeli tanulók ? Mert Temes-
váron van egy iskolai körzet, melynek iskolájá-
ban az I. oszt. tanulók csak írónnal írnak, 
tollal-tintával nem. 

Nekem eszembe sem jutott soha, hogy a 
tollal-tintával való írást a Il-ik évre hagyjam. 
Mert szerintem az I-ső osztályban meg^ kell 
tanulni olvasni is, írni is irkába tollal. És én 
nyugodt lélekkel mernék fegyelmit vinni arra 
az iskolára, arra az I. osztályra, melyben meg 
nem tanítják a gyermekeket a tollal-tintával 
való írásra. Hogy történhetik az meg máskép, 
azt el sem tudom gondolni. Bizony meg kell 
tanítani. Ha én meg tudom, más is képes rá. 
Én így csinálom : szeptember-októberben írunk 
csak pal a vessző vei, palatábláiba. November-
decemberben írónnal, irkába. Januárban pedig 
hozzáfogunk a tollal-tintával való íráshoz. 

Hogy kezdetben packás az i rka? Bizony az 
ám! Január-februárban úgyszólván mind készül-
nek hetivásárra a — pociikkal. Olyik-némelyik-
nek nemcsak a tíz újja, hanem a homloka is 
tintás. Ez már vele jár. Ez már így van. Hja, 
mert nehéz mesterség az írás! Hiszen olyik 
parasztember inkább fölvág félöl fát, csak írnia 
ne kelljen. Márciusban már kezdenek tisztulni 
az i rkák; áprilisban már alig van egy-két 
malac. Május-júniusban pedig már tiszta mindé 

. Türelem, jó szó, bíztatás, dícsérgetés kell 
hozzá. Lassan megy, de mennie kelL Meg kell 
lenni ennek is az I. osztályban. És a fono-
mimikai mód mellett ez el is végezhető, még 
pedig sokkal könnyebben, mint az „írva-olvasás" 
útján ; mert az olvasástanítási új mód mellett 
tömérdek időnk van rá. 

(Zalaegerszeg.) Nóvák Mihály. 

Az írás tanítása az I. osztályban. 
(Hozzá szólás.) 

Ugy Cságoly, mint Mező kartársunk érdekes 
és gyakorlati szempontból a tanítói karra hasz-
nos és tanulságos szakcikket ír tak lapunk 
hasábjain. Hiszem, lesznek hozzászólók többen, 
mint annak idején az Egyszeregy tanításához 
voltak, kik értekezéseikben a gyakorlati tanítás 
e nemében haszonnal értékesíthető módszert 
hoztak nyilvánosságra. A kezdet Cságoly kar-
társunk érdeme, a véleménynyilvánítás fölhívá-
sáért Mező kartársamat üdvözlöm. 

A népiskolai tantárgyak között az írás taní-
tása egyike a legfontosabb tárgyaknak, mert 
az írás tudása a többi tantárgyakhoz föltét-
lenül szükséges, meg aztán a gyakorlati életben az 
olvasás mellett a legtöbbször nyer alkalmazást. 

Hat kérdésben óhajt ja a cikk írója az írás 
tanítását megvitatni. Vegyük sorba a kérdéseket. 

1. Tanítsunk-e Untával írni az I. osztály-
ban? Szerény nézetem szerint, igenis írassunk. 
A tintával való írást megelőzőleg ceruzával 
íratok irkába. A ceruzával való irkába íratás 
sokkal eredményesebb s a palatáblára való 
írás közben előforduló kellemetlen körülmények-
től megszabadulunk. Ugyanis a palavessző a 
gyermek vigyázatlansága folytán minduntalan 
eltörik és sokszor fél, vagy még annál is rövi-
debb palavesszővel ír a gyermek. Már pedig, 
ha nem elég hosszú a palavessző s nem nyug-
szik a hüvelyk- és mutatóujj között a kézre, 
az az írólap érintésekor folytonosan izeg mozog. 
Ennélfogva az írás is egyenlőtlen lesz. A plaj-
bász azonban, bármennyiszer leesik is a földre, 
el nem törik. Azonkívül a palatábla is eltörik 
meg össze-vissza repedezik, az ily táblán az-
tán képzelhető, milyen az írás. Az irka el-
rongyolódását azoknak óra végén történő be-
szedésével megakadályozzuk, s ha némileg mégis 
elrongyolódnék, az írólap nem repedezett, mert 
csak a szélei rongyolódnak az irkának. Ha a 
tábla bármi okból eltörik, némely faluhelyen 
a szülék vonakodnak azt ismét beszerezni. Míg 
10—15 krajcáron beszerzett ugyanannyi irka 
untig elég évenként egy tanulónak. így egy-
szer költekeznek a szülők. Sok virgonc gyer-
meknek 2—3 palavesszőre s ugyanannyi pala-
táblára van szüksége. Ennyit az első kérdéshez. 
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2. Mikor vegye kezdetét a tintával való írás ? 
A tintával való íratást én szintén a nagybetűk 
tanulásával kezdem s ugyancsak oly okból, 
mint azt Mező kartársunk teszi. Mikor a nagy-
betűkhöz érek, ismétlés gyanánt az összes 
kisbetűket élőiről kezdem íratni tintával azért, 
hogy a már eddig ceruzával írott kisbetűk most 
már tintával íratván, a toll, t inta s a nagy-
betűk eddig ismeretlen alakjai által zavarba 
ne jöjjenek s valami nagy, ú j dolgot ne kép-
zeljenek a tintával való írás kezdetén. Midőn 
tintával akarok íratni, a toll fogásában és 
tartásában s az irka fekvését illetőleg tartok, 
tartatok velük gyakorlatot. Könyökük mindig 
a padon legyen. Mindig figyelmeztetem őket, 
hogy fölfelé gyengén vezetem a tollat s vé-
konyat írok, lefelé pedig kissé megnyomva, 
vastagabban írok. Mikor a nagybetűkhöz érünk, 
az eddig plajbásszal gyakorolt írásban oly 
ügyes kézmozdulatokra tettek szert tanulóink, 
hogy a nagybetűk irkába íratása nem okoz 
nagy nehézséget. A tintával való írásnál elő-
forduló packákat a padokba helyezett tinta-
tartók s az alsó végén vastagabb szárú toll-
szárak használata által kerülhetjük el. Ha a 
tollszár alsó része oly vastag, hogy a padban 
elhelyezett t intatartóba nem megy bele, csakis 
a toll, akkor a gyermek keze is, írása is meg-
lehetős tiszta lesz. A tintatartóba annyi t intát 
öntök, hogy a bemártott toll félig érjen a 
tintába. Csakis túlzsúfolt iskolában ^szokott 
előfordulni a sok eltörlődés, tintafolt stb. Az 
a gyermek, ki palatáblán tanul t írni, meg-
szokja a folytonos törlést, s midőn már irkába 
ír s nem jól í r t valamit, önkénytelenül letörli 
a tintát, megnedvesített ujjával. Leszoktatás 
által ezt a rossz szokást hamarosan elhagyják 
a gyermekek. Az egészségi szempontot illetőleg, 
ha puha plajbásszal történik az írás — mely 
csekély nyomástól vastagot és feketét fog — 
nem rontja a szemet, nézetem szerint. Mező 
kartárs úr bizonyára a halványszürke írást 
t a r t ja ártalmasnak a szemre. 

3. Mi legyen az írás anyaga? Az iskolai 
év elején az egyes kisbetűk természetesen, 
minthogy az olvasás tanításával együtt halad 
az írás tanítása is. Később pedig az egyes 
szavak, vagyis az egész lecke lemásolása. Ezt 
megelőzőleg jó nagy betűkkel írom az iskolai 
táblára a lemásolandó leckét, avagy annak 
csak egy részét, hogy az egyes betűk alakjai 
tisztán láthatók s kivehetők legyenek. Mint-
hogy tanításunkban a gyakorlati szempontot 
tévesztenünk nem szabad, azért diktálok nekik 
szavakat a már ismert betűk fölhasználásával, 
melyeket nyomban le kell írniok. Majd föl-
szólítok egynéhányat, hogy az írott szavakat 
olvassa el. Azután az összes nagybetűket, mel-

léje íratván minden nagybetűnek a kisbetűjét. 
Midőn a nagybetűkön is túlvagyok, az egy 
padban ülők leírják egymás neveit, úgy, hogyha 
5 vagy 6 tanuló ül egy padban, minden tanuló 
5 vagy 6 nevet ír. Később leíratom velük az 
iskolában levő tárgyak neveit, az udvaron levő-
ket, a kertben levőket s így tovább. 

4. Külön tárgynak tekintendő-e az írás az 
I. osztályban. Minthogy minden kezdet nehéz, 
az írás is nehéz és sok gondot okoz a betűk 
rajzolása az írás mesterségét még csak hírből 
ismerő kicsiny növendéknek. Épen ezért nem 
vagyok amellett, hogy külön tárgynak vétessék 
az írás. A szépírás osztályozási szempontból 
szintén törlendő volna szerintem. A szépírást, 
ha nincs hozzá hajlama az illetőnek, nem 
tanulja meg senki. A szépírás tehetség, az 
emberrel veleszületett adomány. Bizonyítja ezt 
azon körülmény, hogy sok magasrangú hiva-
talnok írása a kalligráfia müszabályainak merő 
ellentéte, pedig ők sokat gyakorolják az írást 
s bizonyára volt alkalmuk és módjuk a szép-
írás elsajátítására. A nyomtatott betűk íratása, 
illetve rajzoltatása sok időveszteséggel jár, sőt 
osztatlan népiskolában, ha eredményt akar el-
érni a tanító, mellőzendő. Meg aztán a gyakor-
lati életben különben sem érvényesül. A kéz-
ügyesség fokozása céljából'azonban, ahol alkal-
mazható, csakis hasznos lehet. 

5. Vezényszóra írassunk-e vagy sem? Az 
I. osztályban vezényszóra íratni majdnem kép-
telenség. Hisz mit végezhet az ember vezény-
szóra ? Azt, amit teljesen, hibátlanul tud, ami-
ben már olyan gyakorlata van, hogy álmában 
is játszva végzi. Már pedig az I. osztályban 
nem vagyunk ennyire, legalább is a tanév I. 
felében nem. Ez időben még a betűismeret és 
betűalakítás nehézsége küzd egymással. Tehát 
ha a gyermek eleintén gondolkodik azon, hogy 
ezt vagy azt a betűt hogyan írja, akkor annak 
írása nem mehet katonai parancsszóra. Meg 
aztán ennek nincs gyakorlati értéke. Vájjon ki 
ír ütenyszóra az életben ? Senki. Én még a 
felső osztályokban sem igen helyeslem. 

6. Minők legyenek a padok ? Ami a padokat 
illeti, én a mozgatható fedelű padokat tartom 
a legjobbaknak. Ezek közül is a ki- és betol-
ható asztallappal ellátott, úgynevezett „Kunze"-
féle padokat ajánlanám. A fölcsapódó ülőlappal 
ellátott pad a fölálláskor és leüléskor mindig 
zajt okoz, különösen akkor, ha a tanulók egy-
szerre kelnek föl vagy ülnek le. 

Ezekben láttam jónak elmondani szerény 
nézeteimet az írás tanítását illetőleg Mező 
kartárs úr cikkére vonatkozólag, nagyrészt 
egyezve az ő nézeteivel. 

(Békésszentandrás.) Csabai József. 
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Gondolatok. 

i. 
Valahányszor jó kedvem, van, 
Mindig arra gondolok, 
Hogy fizetni érte mennyi 
Búval, bánattal fogok. 

Mert tudom, hogy egy vidám perc 
Ára: évek kínja itt, 
S hulló könyár mossa itt el 
A kacagás hangjait. 
Jobb borúsan járni, kelni, 
Nem örülni semminek, 
Derűit arcot, vidám kedvet 
Nem mutatni senkinek ! 

És ha van okunk örömre, 
Rejtsük él magunk vele, 
Hogy se ember, se a végzet 
Ránk ne leljen sohase' . . . 

II. 
Nagyon bolond dolog 
Félni a haláltól, 
Örök nyugalomtól, 
Örök elalvástól. 
A békétől, csöndtől, 
Boldog éjszakától, 
Mely megvált az élet 
Fárasztó napjától. 
Minden este vágyik 
Pihenőre testünk, 
Minden este fáradt 
Az agyunk, a lelkünk. 

S mégis minden <.ste 
Imádkozunk érte, 
Hogy ne boruljón ránk 
A nyugalom éje! 

S odafennt Valaki 
Mosolyogva nézi, 
Sok nyomorult féreg 
Hogy szeret itt élni . . . 

III. 
Fáradságos napok után 
Oly jól esik megpihenni. 
Lefeküdni, elaludni 
És egyebet mit se tenni! 
Minden ember olyan boldog, 
Ha nyugodtan elpihenhet, 
Ha legalább pár órára 
Leteheti a keresztet! 
Hát még milyen nagy gyönyör lesz 
Az utolsó, örök álom, 
Elfeledve még azt is, hogy 
Voltunk egyszer a világon... 

Vértesy Gytila 

Aki nem tud felejteni. 
Beléptem a szobájába. Igazán nagyon csino-

san volt berendezve. Rend és tisztaság min-
denütt, c«ak a harmóniumon hevertek szana-
szét a kóták. Amíg ott várakoztam, szétnéztem 
a szobában. A függöny félre volt húzva és a 
nap sugarai épen rásütöttek az egyik sarokban 
álló imazsámolyra. Fölötte egy szép nagy szo-
bor volt. A lourdesi Mária. A karját ké t 
olvasó fonta körül. A szobor fölött egy kis 
feszület. A szobor alapzatánál vadrózsák, friss, 
üde vadrózsák voltak szétszórva. Odaléptem 
az imazsámoly mellé. A feszület mellett egy 
préselt vadrózsát láttam, átlátszó kaucsukba 
befoglalva. 

— Ebben a pillanatban itt lesz a bátyám. 
No de foglaljon addig is helyet. Csak a kezét 
mossa meg, a méhesben összepiszkolta. Csak 
most jött haza az iskolából. Ma is, templomo-
zás után, fölrendelte a gyermekeket. Bocsásson 
meg, megint magára hagyom, odaég a pe-
csenye — s kiment a kis Erzsike. 

— Istenem ! milyen boldog is az én bará-
tom — gondoltam magamban. I t t nem kell 
annyit küzdenie a mindennapi kenyérért, mint 
nekünk városon, itt nem kell annyi szeszélyt 
kielégíteni, itt nem teszi az ember lelkét 
fásulttá sok-sok körülmény. Összehasonlítottam 
a falusi s városi életet s fáztam az utóbbitól. 
Vájjon hogy érzi itt magát ez a fiú? Vájjon 
hogy törődött bele a falusi életbe? . . . 
S vájjon . . . tudot t -e feledni ? 

Nein győztem várni. Eleibe indultam. Kinyílt 
az ajtó. 0 jött be, Morvái Tibor . Egymás 
nyakába borultunk. Az örömtől alig tudtunk 
szóhoz jutni. Öt évvel ezelőtt lá t tuk egymást 
utoljára. Azóta alig egy pár levelet váltottunk 
egymással. 

— Csakhogy valahára ! Azt hittem, soha se 
jösz már el. Gyere ide mellém. Ülj le. Hadd 
nézzelek meg jól, hiszen olyan rég nem látta-
lak. Nincsen semmi bajod ? Mit csinál a nagy-
bátyám? Hát az ujjadon nincsen-e még jegy-
gyűrű? Lumpoltatok-e sokat? Mit csinálnak 
a kompanisták ? Nem ártott meg a városi 
élet? Mi újság a színházban? Hát az öreg 
tanító bátyánk mit csinál? Hogy vannak szü-
leid ? Levizsgázott-e már a kis mókus ? 

— De az Isten szerelmére kérlek, szóhoz 
sem tudok jutni. Kezdd egyenként, aztán úgy 
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talán meg tudok felelni rá. Olyan gyorsan 
pereg a te nyelved, hogy minden asszonyon 
túlteszel. 

— Jól van no. Kezdjük tehát elölről. 
Aztán míg megfeleltem minden kérdésére, 

bizony dél volt már. Még egy kérdést akart 
hozzám intézni, de abbahagyta. Rajtam volt 
tehát a kérdezősködés sora. 

— Tibor, fogadjunk, eltalálom a gondolatodat. 
Aztán odamentem egészen melléje. Hozzá-

hajoltam s megfogtam a két kezét. A sze-
mébe néztem hosszasan . . . 

Tibor, hát még mindig? . . . 
Szomorúan hajtotta le a fejét. 
— Még mindig. . . Nagyon . . . Hol van 0 ? 
(Szegény fiú, tehát nem gyógyultál meg, a 

falu sem használt neked — gondoltam ma-
gamban.) 

— Nem tudom. Egy darabig figyelemmel 
kísértem mindazt, ami körütötte történik. Olyan 
okos s olyan hiú volt, mint mindig. Epen 
akkor helyeztek át s aztán nem tudom, mi 
történt tovább. Különben hagyjuk el az egész 
dolgot. Hogy mi lett belőlük? — tudja az 
Isten. Mondtam már, ne törődjél vele. Beszél-
jünk egyébről. 

Nem szólott semmit, csak nézett a levegőbe. 
Aztán az imazsámolyra irányította tekintetét, 
majd bánatosan nézett rám : 

— Hát veled se beszéljek felőle ? Magamba 
tűnődöm, gondolkozom mindig. Egyszer van 
valakim, aki tudna felőle beszélni jót, rosz-
szat, bánom is én akármit, s az az egy is azt 
mondja : ne beszéljünk róla. 

Megesett a szívem szegény barátomon. 
— No. jól van. Beszélni fogok, de csak 

majd délután. 
Láttam, hogy egy pillanatra fölragyogott a 

szeme. Aztán odalépett a szobor elé. A virág-
tartóból kivett egy szép vadrózsát s nekem 
nyújtotta : 

— Íme jutalmad előlegesen. Hát erre emlék-
szel? — s rámutatott a hervadt vadrózsára. 

— Talán. Valamikor . . . Na igen!„A nő-
egylet hangversenyét követő napon Ö, te, a 
mamája, Zöldiék és én kimentünk az erdőre. 
Ti ketten előre szaladtatok. Az útszélen leül-
tetek egy vadrózsa-bokor alá . . . Mikor eskü-
vel fogadtátok egymásnak . . . örökre . . . 
Hogy gyönyörködtem én akkor a ti boldog-
ságtokban ! 

— Akkor . . . akkor . . . 
— Látod Tibor ! Mondtam én akkor is, ne 

higyj neki. Nem te vagy az első s nem is 
leszel az utolsó. Te huszonkét éves voltál s 0 
huszonhárom . . . s annak már —- öt éve . . . 

. . . Öt éve . . . Mintha csak tegnap lett 
volna. 

— No,jöjjenek ebédelni! — szólt be hozzánk 
Erzsike, a Tibor buga. A verandán párolgott 
a forró leves. Et tünk jó étvággyal. Kedélye-
sen csevegtünk el azokról az időkről, mikor 
Erzsikével együtt fölfordítottuk a tintásüveget 
a tanító úr asztalán. Ez nem volt elég. Én tin-
tával bajuszt festettem magamnak s azt kér-
deztem : Ügyes legény leszek-e ? 0 azt felelte, 
hogy igen. No, csókoljon meg hát érte. Erzsike 
egyet csettintett a nyelvével s megcsókolt, 
— akkor nekünk szabad volt csókolózni — 
épen olyan bajusza lett a tintától, mint nekem. 
Abban a percben lépett be a tanító bácsi, no 
hiszen ki is kaptunk érte. 

* 

Kimentünk a méhesbe. Megnéztem az isko-
lát. Tibor mindent olyan jó kedvvel mutoga-
tott meg. Aztán bementünk a kertbe s lepi-
hentünk egy terebélyes almafa árnyékába. 
Odaült egészen közel hozzám s elkomolyodott. 

— No most már beszélj róla. Megígérted. 
— Ha örömet okozok ezzel neked, szívesen. 

Tehát húshagyó kedd éjjelén . . . 
— Beszéld el, mi történt a bál alatt. Nem 

emlékszem semmire. 
— Nem emlékszel? Későn mentünk be a 

bálterembe. Épen egy keringőt játszott a cigány. 
Ö Hadikkal, a kis tüzérhadnaggyal táncolt. 
Köszöntésünket nagyon hidegen fogadta. Látni 
lehetett, hogy igen kellemesen érzi magát 
Hadik karjai között. Te nagyon sápadt voltál. 
Közbe kétszer táncoltatok csak együtt s alig 
beszéltetek valamit. Következett a második 
négyes. Két héttel előbb neked ígérte el, de 
megfeledkezett s odaígérte Hadiknak. Te egy 
szót sem szóltál. Vetted a kalapod s távoztál 
Maressel. Én ott , maradtam. Nem táncoltam, 
csak figyeltem Öt. Nagyon jól érezte magát 
Hadik társaságában, tekintete véletlenül abba 
a sarokba esett, ahol én voltam. Mintha kere-
sett volna valakit mellettem s kissé elpirult. 
Azt hittem, most már elveszti jókedvét, ha 
észreveszi távollétedet. Dehogy. Táncosához 
fordult s kedélyesen csevegett tovább. A soupé-
csárdást meg úgy járta Hadikkal, hogy min-
denki őket bámulta. 

Másnap n este Mares jött hozzánk feldúlt 
képpel. Ö újságolta, hogy Ö férjhez megy 
Hadikhoz. Akkor egész éjjel nem aludtunk. 
Csütörtökön délelőtt átmentünk hozzájok. Azt 
a meleg fogadtatást, melyben máskor részesí-
tettek, most elnyelte a föld. Édesanyja egész 
kedélyesen adta elő, hogy leányát Hadik nőül 
veszi s reméli, hogy mi, mint leányának őszinte 
barátai, szívünkből örülünk. 

Nem tudom, hogy jöttünk el onnan. De 
ugyanaz nap délután beszéltéi vele. Hogy mit ? 
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nem mondtad el. Hazajöttél, összetörtél két 
üvegkeretet, szétszakítottál két fényképet s 
megírtad az áthelyezés iránti kérésedet. Este 
vonatra ültél s elutaztál a nagybátyádhoz. 
Ennyi az egész. 

Az eljegyzés megtörtént. De a Hadik kaució-
ját — hiába esdekeltek a protektorai — nem 
engedték el, sőt két hónap múlva áthelyezték 
egy boszniai ezredhez. 

Egyszer találkoztam vele a színházban. Fe-
lőled is kérdezősködött. 

— Mit kérdezett ? — kapta meg Tibor a 
kezemet. 

— Hogy hol vagy ? 
— Csak ennyit? 
— Csak. Egy év múlva úgy volt, hogy 

Somlyai, a derék aljegyző elveszi. De közbe-
jött egy ú j csillag — a gazdag Borsi, kiért 
Somlyait elutasította. A gazdag Borsi börzén 
vesztett, váltót hamisított — most diurnista. 
Persze, nem mehetett hozzá. Aztán nem jelent-
kezett senki. 

Tibor szomorúan bólintgatott. 
Megsajnáltam szegény fiút. Vigasztalni pró-

báltam. Látod , Tibor, te úgy sem lettél , volna 
boldog vele. 0 nem szeretett téged. 0 csak 
a hiúságát elégítette ki, hiszen mindig volt 
hódoló udvara. Tetszett neki, hogy szépségével, 
szemei ^varázsával mindenkit elbűvöl. Nem sze-
retet t 0 igazán senkit. 

— S mi lett tovább ? — kérdé rövid hall-
gatás után. 

— Az apja meghalt, nagyon sok adósságot 
hagyott hátra. Eladtak mindent. Azok a körök, 
melyekben éltek, nem törődtek velük. Egyen-
ként maradtak el a lelki jóbarátok . . . és isme-
rősök. Falura mentek, egy rokonukhoz. Édes-
anyja ott elhalt. 

— És Ő ? 
— A jó Isten tudja ! Azt hallottam, nevelőnő 

lett, viszont mások azt beszélték, hogy színész-
nőnek ment. Melyik igaz? Nem tudom. 

Két hétig voltam ott. Minden reggel kimen-
tünk sétálni. Minden sétából vadrózsával tér-
tünk vissza. Néha úgy el-elnézegette őket . . . 

Egyszer megszólítottam : Mit tudsz raj ta 
látni ? Mit tudsz raj ta szeretni ? 

— Ne nézd az emlékeket. Nézz ide, szere-
tem ezeket a hamvas szirmokat, ezt az igény-
telenségében bájos virágot, szeretem ezeket a 
lehelletszerű halvány szirmokat, melyek a leg-
gyöngébb érintésre is lehullanak,szeretem a tövist 
rajta, amely bosszút áll a leszakított, az elrabolt 
ékességért, szeretem a sötét leveleit, melyek 
féltő gondossággal takarják el a rózsát és 
szeretem az egymáshoz simuló apró bimbókat, 
meg a jelentőségét: „Ne adj a külszínre" . . . 

* 

. . . Szombat este volt. Ave Máriára haran-
goztak. Esti sétánkban találkoztunk a pajjpal, 
aki elújságolta, hogy Czobelnek, a gazdag föld-
birtokosnak megérkezett a pesti lánya férjével, 
a tanácsossal. Magukkal hozták a kis Pricit, 
a vak Juliskát, kik mellett nevelőnőt tar tanak. 
Azt is mondta, korábban lesz az Istentisztelet, 
mert el kell utaznia. 

Vasárnap volt. Tibor fölment a kórusba 
orgonázni. Én beültem a leghátulsó padba. 
A pap a hiúságról, a kevélységről prédikált. 
Nem szabad hiúknak lennünk szépségünkért, 
elbizakodottaknak gazdagságunkért és tudo-
mányunkért stb. 

Megláttam a Czobel unokáját, a vak leányt. 
Mellette ült egy leány, aki könnyezett a pap 
beszéde alatt. Jobban szemügyre vettem. Egy-
szerű, divatját mult fekete ruhában volt, a 
kalapja újabb keletű ugyan, ra j ta gyászfátyol. 
Haja fekete, de a dús fonatba egy-egy fehéres 
hajszál is vegyült. Tanítványához fordult. Szo-
morúan mosolygott, kékes szemeivel majd el-
nyelte. Nagyon szép lehetett pár évvel ezelőtt. 

Imádkoztam. A lelkembe csengett az orgona 
búgó hangja, a hívők áhítatos éneke, előttem 
lebegett a sok gyertyaláng fényétől megvilá-
gított oltár, a szívemben ot t volt az a bizo-
nyos megilletődés, amit mindig érez az ember, 
ha igazán tud imádkozni. S én akkor tudtam. 

Egyszerre csak megcsuklott a Tibor hangja, 
az orgonajátékon erős zökkenés volt észlelhető. 

Föl akartam menni, de féltem, hogy föl-
tűnést keltek. Megvártam tehát a mise végét. 
Tibor lejött halálsápadt arccal. 

— Mi bajod ? Rosszul vagy. 
Rohant oda, hol a nevelőnő térdelt. Egy 

elhullatott vadrózsa-levelet vett föl a földről, 
amikor a térdeplőről fölállt. Ajkáihoz emelte s 
megcsókolta. 

— Tibor, mi bajod? Gyere haza, te beteg 
vagy. 

Sötét, nagy szemeiben két könny jelent meg. 
Egy darabig reám nézett, aztán szomorúan 
mondta : 

— Szent Isten ! Hogy megváltozott ! 
— Ki? 
— Hát nem ismerted meg ? ! 
— ? ? ? 

— Hiszen 0 az ! 
(Nagyvárad.) Várady István. 

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

Köszönetét nyilvánította : Kudellca Alajos 
gőzmalmi intézőnek, aki a losonczi államilag 
segélyezett közs. polg. leányiskolának GOO K 
értékű lepkegyüjteményt adományozott. 
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Kinevezte : Drndarszky Radován oki. tanítót 
a bavanistei közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bog-
dán Flóra oki. tanítónőt a gályái közs. el. isk.-
hoz r. tanítónővé-, Jaksich Berta oki. tanítónőt 
a glogoni közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Schlögl 
János oki. tanítót a krusicai közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Ferk Ida oki. tanítónőt a csacza-
csadecskai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Márk Lőrinc oki. tanítót a makói tanyai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Gacsályi László 
oki.- tanítót a beregszászvégardói áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Nagy Róza oki. óvónőt a 
mezővári áll. óvóhoz óvónővé ; Jánossy Zsuzsanna 
oki. óvónőt az alattyáni áll. segélyz. közs. óvó-
hoz óvónővé ; Andrasesku Lukrécia oki. tanító-
nőt a temesmiklósi közs. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Grünhut József oki. tanítót a nagymihályi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Nagy Ká-
roly szatmárvármegyei kir. s.-tanfelügyelőt 
Szilágy vármegyébe és ezen vármegye nép-
oktatásügyeinek vezetésével ideiglenesen meg-
bízta ; Bodonyi Mária draskoveczi áll. óvónőt 
a facseti áll. óvóhoz; Wozár Hermin somodii 
és Bukovinssky Anna hollóházai áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen; Szmolarcsek János és 
neje, Nyegruss Gizella zólyomi áll. el. iskolai 
tanítót, illetve tanítónőt a kozárvári áll. el. isk.-
hoz, Dánfi Benő kozárvári áll. el. tanítót a 
zólyomi áll. el. isk.-hoz ; Jezernicky Mária 
csaczacsadecskai áll. el. isk. tanítónőt a csacza-
milosói áll. el. isk.-hoz; Griesbach Emma facseti 
áll. óvónőt a karánsebesi áll. óvóhoz ; Háda 
József mezővári áll. el. isk. tanítót az újpesti 
áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette : Csávics Emil duna-
gárdonyi közs. isk. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Longauer Antal 
erdőközi elaggott r. kath. el. isk. tanítónak évi 
820 K-t; Maghetiu György magyarszákosi g. 
kel. román elaggott el. isk. tanítónak évi 800 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Tapp György gálos-petrii g. kath. tanító 
özv., szül. Irimiás Euláliának 357 K-t ; néh. 
Nagy Gergely kisborosnyói nyug. közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Kocsis Teréznek évi 300 K-t ; 
néh. Koncsek János csonoplai r. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Végler Annának 634 K 80 f - t ; 
néh. Hoffmann Károly nyug. kishajmási r. 
kath. tanító özv., szül. Farkas Katalinnak évi 
367 K-t, 4 kisk. árvájának pedig 244 K 64 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. V. Szárazd. Az iskola fönntartóval kell 

igazságosan elintézni, hogy ha a másik tanító 
kap tandíjat a tanítványoktól, önnek is adjanak 
megfelelő mértékben. Ez az igazság, hogy 

egyenlő munkáért egyenlő díjazás járjon. — 
N. I . Ha a vármegyében áll. polg. isk. van, 
akkor ott tegye az illető a magánvizsgálatot. — 
M. L. Hogyan tudja bizonyítani, hogy nem 
kaphatott tanítói állást? Oklevele értelmében 
számíthatna a tanítókat megillető katonai ked-
vezményre ; de a nevelő nem tartozik a nyilvá-
nosan működő tanítók sorába. Esetleg meg-
próbálhat folyamodni. — T. T. M. A kérdezett 
diszkrét adatokat mi önnel nem tudathatjuk, 
mert azok hivatalos titkok. De miért is kell 
azt tanítónak tudnia ? — M. üy. B.-D. Az 
illeték-egyenérték fizetése, a tanítói haszná-
latra adott földek után, ha ön róm. kath. 
kántortanító, önt terheli. — D. Gy. K-K. 
Polg. 6 osztályt végzett tanuló nem léphet át a 
reálisk. 7. oszt.-ba. Nincs kizárva a lehetőség, hogy 
6. osztályos bizonyítványa alapján módot fog-
nak önnek arra nyújtani, hogy a reálisk. hetedik 
osztályából magánvizsgálatot tehessen, még 
pediglen úgynevezett kiegészítő-vizsgálatot. — 
M. J. Ma nincs róla tudomásunk, hogy Slöjd-
tanfolyamot mikor s hol rendeznek be. — 
R. I). Cs-p. Adja be folyamodványát a nyugdíj-
intézetbe való fölvételért minél előbb. Nemcsak 
a választási jegyzőkönyvet kell csatolni, hanem 
egyéb iratokat is, úgy, miként azt Tanítók 
Tanácsadója című könyvünk III. kiadásában 
169—170 ik lapon tüzetesen megírtuk. — 
P. K. A főszolgabírói hivatalnál jelentkezzék a 
más helyütt való sorozás ügyében, mentől előbb.— 
Cs. A. Amerikába kivándorolt férjeik után az 
itthon maradt asszonyok, mint kenyérkeresők, 
nem kötelesek a párbért fizetni. Az ilyen magá-
nyosan élő nők egyháziadó-tartozásait méltá-
nyosan külÖD szokták megállapítani, arra az 
időre, míg ez az állapot tart. Ha tetemes káro-
sodás éri ezek miatt a kántortanítót, ismerje el az 
isk.-fönntartó kötelességének, hogy más forrásból 
pótolja a k.-tanító fizetése hiányzó összegét. — 
V. G. 1. Ha irodai átalány cím alatt adják a 14 
koronát, akkor az isk. részére szükséges kréta 
és egyéb írószerek beszerzését nem kell bele-
érteni, mert az isk. nem iroda, meg a tanulók 
nem az irodában fogyasztják azt a tintát. 2. Nem 
szabad önnek azt tenni, hogy többet nem ter-
jeszti be a mulasztásokat, mert a körjegyző 
semmit sem törődik a bírságokkal. Önmagának 
nincs joga ezeket a maga erejéből behajtani 
a mulasztó gyermekek szüleinél. Azonban joga 
van a botrányos mulasztásokat, ha azokról biztos 
adata van, bejelenteni a járási főszolgabírónál.— 
A. L. Ekecs. A Széchenyi - Kollonics - féle 
pályázat eredményét lapunk 12. számának 
„Különfélék" című rovatában közöltük. — 
Iskolaügy. Az állam nem vesz meg iskolai 
épületeket; államosítás esetében is az elhelye-
zésről és a karbantartásról a felekezetnek kell 



1 6 . SZÁM. N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 1 3 

gondoskodnia. — R. C. N. A gazdasági szak-
tanfolyamra vonatkozó pályázati hirdetést ren-
desen június hóban szoktuk lapunkban közölni ; 
szíveskedjék tehát a lapot figyelemmel kísérni. — 
S. A cím helyesbítése iránt intézkedtünk. 
(Miért nem fordult ez ügyben hozzánk az 
érdekelt kartárs ?) Bármely községi vagy 
hitfelekezeti iskola államsegélyre csak akkor 
tarthat igényt, ha a mindennapi tanulók lét-
száma legalább is harmincat tesz ki. — 
Csorvás. Gyógypedagógiai tanfolyam valószínű-
leg lesz az idén is. Kísérje figyelemmel lapunk 
hirdetéseit. A mezőgazdasági tanfolyamra vonat-
kozó pályázatot annak idején (talán június-
ban) közzétesszük. Ha a tanfolyam nem a 
nyári nagy szünidőben, hanem a tanév folya-
mán tartatik meg, a szabadságot az iskola-
szék természetesen megtagadhatja ; de ha meg-
adja, kötelezheti arra, hogy helyettest saját 
költségére alkalmazzon. Legajánlatosabb a 
békés megegyezés. Az állami tanítói állá-
sok üresedés esetén rendszerint azonnal be-
töltetnek. Lapunk is közöl pályázatokat. — 
Érdeklődő. Ajánlatos, hogy a gazdasági ism.-
iskola vezetésével megbízott tanító a községi 
faiskolát is kezelje. A mezőgazdaságról és 
mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-c. 
44. §-a szerint a községi faiskola kezeléseért 
méltányos díj adandó. — Halász. Ha 800 ko-
rona fizetés és 200 korona személyi pótlék 
mellett állami tanítóvá neveztetik ki, a két 
ízben esedékessé vált korpótlékát kiszolgál-
tatják. A személyi pótlék fizetés jellegével 
bír, ennélfogva a nyugdíjba beszámítják. — 
K. J. Sz. Ha a tanítóképző-intézet évfolyamait 
mint rendes hallgató végezte, a tanképesítő-
vizsgálatot megelőzőleg nem kell igazolnia az 
egyévi tanítási gyakorlatot. Ellenben, ha mint 
magántanuló nyert a IV. osztályból bizonyít-
ványt, csak úgy engedik tanképesítőre, ha egy 
évig a tanítói pályán működött s erről bizo-
nyítványt tud fölmutatni. Ha három évre be-
sorozzák, úgy behívását, vagyis október hó 
l- jét megelőzőleg a főszolgabíró útján az ille-
tékes hadkiegészítő-parancsnoksághoz folya-
modnia kell póttartalékba helyezéseért. Termé-
szetesen igazolnia kell azt, hogy valamely 
nyilvános elemi iskolánál mint kinevezett 
vagy megválasztott tanító működik. — 
A. Gy. Marosvásárhely. Slöjd-tanfolyam ügyé-
ben a kézimunkára nevelő egyesület igazgatójá-
hoz : Guttenberg Pálhoz tessék fordulni. (Teréz-
körút 31.) — M. J. Mélykút. Ily eset még 
egyáltalában nem fordult elő s így fölvilágo-
sítást sem adhatunk, és pedig annál kevésbbé, 
mert az utasítás sem tesz említést erről. Ha 
az illető tanítónőnek komoly szándéka van az 
óvónői oklevelet megszerezni, folyamodjék 

ez iránt a minisztériumhoz. — J. M. B. A róm. 
kath. autonóm egyházközségi tanácsnak joga 
volt önöket kötelezni arra, hogy az ismétlő-
oktatást, az eddigi szokástól eltérően, vasárnap 
d. u. 1—3-ig tartsák. Viszont azonban, tekin-
tet nélkül a határozatban kifejezett megszorí-
tásra, önöknek is jogukban áll a határozatot 
az illetékes egyházi főhatóságnál megfölebbezni. 
Az persze más kérdés, hogy a tanács minden-
esetre kellően megokolt határozata ellen tud-
nak-e elégséges támpontot fölhozni. A föld-
mívelésügyi minisztérium kiadványait meg 
fogja kapni. Csak várjon türelemmel. — 
Sz. J. Podolin. Ha 8 év óta élvezett kertjét 
az iskolafönntartó elveszi, orvoslásért forduljon 
a közig, biz.-hoz. Természetben való lakását, 
miután az írásban nem biztosíttatott, a község 
fölmondhatja és lakás helyett a helyi viszonyok 
szerint megállapított lakpénzt kiszolgáltathatja. 
Ha a megállapított összegért lakást nem kap, 
illetőleg a lakpénz nem a helyi viszonyoknak 
megfelelőleg adatott, magasabb megállapításért 
ugyancsak a közig, bizottsághoz fordulhat. — 
G. Sz. Madrizest. A rajztanárképzőbe csak 
érettségi bizonyítvány alapján vesznek föl. — 
Cs. J. Llltissa. Az állami tanító arcképes igazol-
ványt kérhet s annak alapján családja tagjai szá-
mára félárú jegyet akár többször is egy évben. — 
B. Csorvás. 1. Csak pályázatra bocsátott ál-
lásra fogadják el a királyi tanfelügyelőség 
útján fölterjesztett kérvényt. 2. Tollnoki ál-
lásra is csak akkor adjon be kérvényt, ha 
ilyenre lapunkban pályázatot hirdetnek. — 
Többeknek. A nagy szünidőben tartandó gaz-
dasági ismétlő-iskolai tanfolyamokra vonatkozó 
pályázatokat és föltételeket annak idején (való-
színűleg június hó folyamán) közöljük. — 
M. I. Vörösvágás. A kincstári fel. iskoláknál 
az a bevett szokás, hogy a tanítók egy évi 
próbaidő leteltével véglegesíttetnek. Ez ellen 
semmit sem tehet. A nyugdíjint.-be beléphet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lapunk szerkesztősége ismét 17. ker., 

Ostrom-utca 17. sz. alatt van; erre a körül-
ményre fölhívjuk t. olvasóink figyelmét. 

— A népoktatás reformja. A dr. Berze-
viczy Albert vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter által annak idején benyújtott népoktatási 
törvényjavaslatra vonatkozólag most is folya-
matban van egyes törvényhatóságok meg-
nyilatkozása. A mozgalom kezdete óta eddig 
kifejezték a miniszter előtt a törvényjavaslat 
intencióival való lelkes egyetértésüket a követ-
kező törvényhatóságok és egyéb testületek: 



1 4 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 1 5 . SZAM. 

Bereg, Máramaros, Sáros, Szatmár, Ung, Árva, 
Udvarhely, Kisküküllő, Pozsony és Szabolcs 
vármegyék, továbbá Arad, Selmeczbánya, Béla-
bánya és Debreczen sz. kir. városok közönsége ; 
az aradvidéki, bihar-, jásznagykúnszolnok-, 
marostorda- és pestpilissoltkiskúnvármegyei és 
a szepesi tanítóegyesületek; a sióvidéki ág. h. 
ev. tanítóegyesület, az ugocsavármegyei állami, 
községi görög katholikus és református taní-
tók gyűlése ; a nógrádvármegyei tanítóság, a 
kispesti tanítói járáskör, a kővárvidéki és szol-
noki gör. kel. román tanítói értekezlet ; a 
Hevesvármegyei általános tanítóegyesület; a 
székesfővárosi iskolaszékek közül : a belvárosi, 
a VII. kerületi I. számú, a VIII. kerületi III. 
számú, a X. kerületi 1. számú iskolaszék. 

— Statisztikai összeírási illetékek. Ujab-
ban ismételten előfordult, hogy a választási 
reform előkészítése érdekében végrehajtott or-
szágos összeírásban közreműködött tanítók, 
jegyzősegédek, községi írnokok és egyéb szám-
lálóbiztosok a m. kir. központi statisztikai hi-
vataltól kérték a számlálóbiztosi működésükért 
járó illetményüknek kiutalását, jóllehet a sta-
tisztikai hivatal még a mult év nyarán meg-
küldötte az összes községi és körjegyzőknek, 
városokban pedig a polgármesteri hivataloknak 
a statisztikai illetéket. A statisztikai hivatal 
fölkérésére e helyütt figyelmeztetjük tehát 
mindazokat az érdekelteket, akik a nekik járó 
díjat netalán még nem vették volna föl, hogy 
kérésükkel most már ne a statisztikai hivatal-
hoz', hanem az illetékes községi vagy körjegyzők-
höz, városokban a polgármesteri hivatalokhoz 
forduljanak. 

— Berendelés. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter dr. Petri Mór szilágy-
vármegyei kir. tanfelügyelőt ezen minőségében 
a vezetése alatt álló minisztériumba központi 
szolgálattételre berendelte. 

— A Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága 
a beteg Somlyay József elnök helyett Nagy 
László elnöklete alatt április 20-án igazgató-
tanácsiülésttartott. Minké Béla volt az első elő-
adó, aki a népnevelési egyesületekről olvasott föl. 
Földes Géza terjesztette elő ezután javaslatait 
az elemi népoktatás egységes szervezetéről. Az 
előadó véleménye az, hogy tanító csak érett-
ségit tett ifjú lehessen, megfelelő pedagógiai 
kiképzés után. Több hozzászólás után a munká-
latot a további tárgyalás alapjául elfogadták. 
A gyűlés végén bejelentette a h. elnök, hogy 
Sas fi Nagy Lajos szegedi felső kereskedelmi 

iskolai tanár tíz koronát küldött az elnöknek, 
azzal a kéréssel, hogy politikai alapot léte-
sítsen, amely lehetővé tegye, hogy a tanítók 
is fölléphessenek országgyűlési képviselőjelöl-
tekül. Az igazgató-tanács azonban visszaküldi 
a tíz koronát, azzal a megjegyzéssel, hogy az 
iskolaügy csak magyar nemzeti lehet, nem 
pedig pártszínezetű, tehát képviselőválasztási 
alap gyűjtését nem engedheti meg. 

— Az Állami Tanítók Orsz. Egyesülete 
április hó 19-én tartotta rendes évi közgyű-
lését Budapesten. Kozma László elnöki meg-
nyitójában megemlékezett Lakits Vendelről, aki-
nek emlékét jegyzőkönyvben örökítették meg és 
síremlékére 10Ö koronát szavaztak meg, to-
vábbá az oly korán elhunyt Garami Béla 
választmányi tagról. Ezután llavas Pál főtitkár 
évi jelentését a közgyűlés tudomásul vette. A 
napirend következő pontja Bartha Pál előadása 
volt Népnevelés és szövetkezeti eszme címen. Az 
előadó azt fejtegette, hogy a magyar tanítónak 
egyik legszebb föladata a szövetkezeti eszmé-
nek támogatása. Ajánlotta, hogy minden falu-
ban világosítsa föl a tanító a népet a szövet-
kezetek áldásairól. Végül indítványozta, hogy 
az egyesület a szövetkezetek dolgát tartsa napi-
renden. Félórai szünet után délben folytatták 
a közgyűlést. Havas Pál indítványozta, hogy a 
közgyűlés utasítsa az elnökséget, hogy a kellő 
időben tegyen lépéseket, hogy az állami tanítók 
fizetése az egyenlő képesítésű állami tisztviselők 
fizetésével egyenlő legyen. Az indítványt elfo-
gadták. Ezután Mihály Ferenc a nyugdíjügy 
dolgában indítványozta, hogy az állami tanítókat 
vegyék ki az országos nyugdíjintézetből és 
terjesszék ki az állami tanítókra az 1885. évi 
tisztviselői nyugdíjtörvényt. Farkas Sándor 
tanár a tanítók továbbképzésére szolgáló tudo-
mányos folyóirat létesítésének szükségét fejte-
gette ; a folyóiratot úgy véli létesíthetőnek, 
ha a Néptanítók Lapja két hetenként meg-
jelenő lapocskává zsugorodik össze s az így 
megtakarított összegből (!) adnák ki a havi 
folyóiratot. A jelenvolt 40 — 50 tag elhatá-
rozta, hogy ily értelmű fölterjesztést intézzenek 
a kultuszminiszterhez. (Erre két megjegyzést 
kell tennünk: 1. tanítók számára tudományos 
havi folyóirat legközelebb megindul s majd 
elválik hány olvasója lesz; 2. a Néptanítók 
Lapja már volt kéthetenként megjelenő lap 
s akkor a miniszter épp a tanítóság kérelmére 
tette heti (sőt hetenként kétszer megjelenő) lappá. 
Szerk.) Nagy László és Gadtenberg Pál olvastak 
még föl, azután megválasztották az Országos 
Bizottság és az Eötvös-alap tagjait. Végül 
egyhangúlag elfogadta a közgyűlés Józsa 
Dániel indítványát a tanítók névmagyarosítá-
sáról. 
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— Miniszteri elismerés. 30 évi szolgálat 
után teljes javadalmával nyugalomba vonult 
Keméyiy Gábor balassagyarmati áll. el. isk. 
igazgatóhoz a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a következő tartalmú levelet intézte: „Tekin-
tetességed a balassagyarmati áll. el. iskolánál 
eltöltött harminc évi buzgó működése után 
nyugalomba helyeztetvén, ezen alkalomból a 
népnevelésügy terén kifejtett hasznos szol-
gálataiért őszinte köszönetemet és elismerésemet 
nyilvánítom. Budapest, 1905. évi március 23-án. 
BerzeviczyA magyar népoktatás legfőbb 
intézőjétől és őrétől eredő ezen meleghangú 
elismerés a tanügynek valóban minden tekin-
tetben méltó múnkását érte. 

Kemény Gábor 1836-ban született Duna-
szerdahelyen s 1851-ben már a tanítói pályán 
működött, még pedig 1873 ig mint felekezeti 
tanító. Hogy pedig addig is a kiválóbb magyar 
tanítók közé tartozott, ennek legeklatánsabb 
bizonyítéka, hogy 1872-ben méltónak találtatott 
más európai országok népoktatási viszonyainak 
államköltségen való tanulmányozására, amennyi-
ben e célból nagy Eötvösünk által külföldre 
küldetett ki. Kemény Gábor e szempontból 
bejárta Bajor- és Szászországot, tanulmányo-
zásának központjává azonban a fejlettebb nép-
oktatás bölcsőjét : Svájcot szemelte ki és járta 
be. Hasznos tapasztalatokban gyarapodva ért 
haza, mikor is a jelzett iskolához áll. tanítóvá, 
majd végleges igazgatóvá neveztetett ki. Ebbeli 
minőségében, míg fáradhatatlan működésével, 
ritka szakértelmével a vezetésére bízott iskolát 
nagy vidék minta-iskolájává tette, másfelől 
meg, hogy a legszegényebb gyermekek zord 
téli napokon is járhassanak az iskolájába, azok-
nak ruhával való elláthatása céljából hangya 
módjára és szorgalommal 3000 koronás segély-
alapot létesített akként, hogy a tőke érintetlenül 
hagyása mellett a kamatok a jelzett célra 
fordíttassanak. Gyakorlati érzékénél fogva már 
abban az időben, mikor Magyarországon az 
elemi iskolai növendékek gazdasági kiképzésé-
vel alig gondolt valaki, Kemény Gábor a fön-
tebb jelzett Segélyalap tulajdonát képező V< 
holdnyi területen nagyobb növendékeit az ok-
szerű gyümölcs- és szőlőmívelésben gyakor-
latilag is oktatta. Más téren sem szűnt meg 
soha a közjó emelésére tőle telhetőleg közre-
hatni. A balassagyarmati honvéd-zászlóalj al-
tiszti első iskoláját ő szervezte s kiváló siker-
rel kizárólag erkölcsi elismerésért vezette. A 
vármegyei tanítóegyesületi életben szintén vitt, 
még pedig mindenkor irányadó szerepet. Ebbeli 

működésének elismeréseül a Nógrádvármegyei 
általános tanítóegyesület évekkel ezelőtt tiszte-
letbeli örökös elnökévé választotta. 

Az Eötvös-alap s a Tanítói árvaház dédel-
getett kedvencei voltak létrejöttük első percé-
től. Mint a gyüjtőbizottság fáradhatatlan pénz-
tárosa, adományokból, tagdíjakból, mulatságok 
rendezéséből lehetővé tette a Tanítók árva-
házában 6000 koronás alapítványnak létre-
jöttét. Mint az Eötvös-alap helyi gyűjtőbizott-
ságának létrehozója és buzgó pénztárosa, 1000 
koronánál nagyobb összeget szolgáltatott be 
tagdíjakból az alap pénztárába, ezenfölül ennek 
megfelelő harmadot a helyi internátusi pénz-
tárba. Másfelől fölvilágosító, kapacitáló után-
járására Nógrád vármegye nemes törvény-
hatósága a Tanítók Ferenc József Házánál 
4000—4000 koronás millenniumi kétszobás és 
3000 koronás ösztöndíj, összesen tehát 11.000 
koronás alapítványt tett. Hogy pedig Kemény 
Gábornak ezek sikerültek, illetőleg, hogy sza-
vára a vármegyei irányadók hallgattak, ez annak 
a kétségtelen jele, hogy szerény elemi iskolai 
igazgató létére nem mindennapi tiszteletnek, 
közbecsülésnek örvendett úgy városa, mint a 
vármegye legelőkelőbbjei részéről. Kemény 
Gábor ezeknél fogva az ország tanítóságának 
követendő például ^ szolgáló életet élt és műkö-
dést fejtett ki. így a miniszteri köszönet és 
elismerés arra teljesen rászolgált tanügyi mun-
kást ért. Melegen óhajtjuk, hogy Kemény G. 
még sokáig élvezhesse a megszolgált nyugalmat 
s úgy ezek, mint az idézett miniszteri elismerés 
felejtessék el vele ama netaláni méltatlanságo-
kat, melyekb'en, mint oly sok igaz embernek, 
neki is érdemetlenül része volt. 

— Gyermekrajz-kiállítás. A mult héten 
Kolozsvárott gyermekrajz-kiállítás nyilt meg, 
amelynek sikere meglepő volt, bár csak a kolozs-
vári és környékbeli gyermekek rajzát ölelte 
föl három csoportban, kilenc osztályban. Az 
első csoportban a régi rajzoktató metódus volt 
osztályonként föltüntetve. A második csoport 
a szülők, tanárok és tanítók által össze-
gyűjtött ösztönszerű rajzokat foglalta magában, 
külön osztályozva az egyes kolozsvári iskolák 
szerint. E csoportban volt egy nyolcéves, 
Kolbenheyer László nevű gyermek több, mint 
száz darabot meghaladó gyűjteménye. A har-
madik csoportban az új rajzoktató módszer ered-
ményei voltak láthatók, amelyek szemlélet után 
készültek. Ugyancsak ide voltak beosztva Györgyi 
Kálmán fővárosi rajzszakfelügyelőnek a buda-
pesti elemi iskolákból összegyűjtött rajzai. A 
kiállítás április 19 ig volt nyitva. A kiállítás 
megteremtésében Holló Károly kegyesrendi 
főgimnáziumi tanár fáradozott. 

— Fölvételek állami tanítóképzö-inté-
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zetekbe. A kolozsvári állami tanítóképző-
intézet I. osztályába oly éptestű tanulókat ve-
szünk föl, akik 14-ik életévüket már betöl-
tötték, de 18 évesnél nem idősebbek s annyi 
előképzettséget igazolnak, amennyit a felső 
népiskolának, a polgári iskola, gimnázium 
vagy reáliskola négy osztályának sikeres elvég-
zése nyújt. A tanítóképző intézettel 80 növendék 
számára berendezett internátus van egybekap-
csolva, melyben szegénysorsú, példís magavise-
letű és szorgalmas tanulók államsegélyben része-
sülnek. A jövő iskolai évre az első évfolyamba 
fölvehető 16 bennlakó és 14 bejáró, összesen 
30 növendék. A 16 bennlakó tanuló közül 
teljesen ingyenes ellátásban részesül 4, neveze-
tesen kap lakást, étkezést, fűtést, világítást, 
mosást és gyógykezelést. Egy teljesen ingyenes 
hely havonkénti 28 kor. kedvezménynek 
felel meg. Ugyanily teljes ellátásra fölvétetik 

v 2 tanuló havonkénti 14 K befizetéssel, 5 
tanuló havonkénti 10 K s 5 tanuló havon-
kénti 6 K befizetéssel. A bejáró növen-
dékek közül egy havonkénti 14 K ösztön-
díjban részesül. A folyamodványok július 2-ig 
az igazgatósághoz küldendők. — A lévai m. 
kir. állami elemi iskolai tanítóképző I. osztá-
lyába az 1905/6. tanévre 30 növendék vétetik 
föl. A fölveendő növendékek közül ingyenes étke-
zésben részesül 4 növendék, az étkezésért havi 
6 koronát fizet 7 növendék, havi 12 koronát 5 
növendék. Pénzsegélyt kap : havi 10 koronát 1, 
havi 15 koronát 1, havi 20 koronát 1 nö-
vendék. Ingyenes lakásban részesül 7 növendék. 
A folyamodványok beküldésének határideje 
május hó 31-ik napja. Azok, akik a polgári 
vagy középiskola iY. osztályát most végzik, a 
IY. osztályról való bizonyítványukat tartoznak 
június 29-ig beküldeni. Más intézetből felsőbb 
osztályba csak kifogástalan magaviseletű s jó 
előmenetelt tanúsító növendékek vétetnek át s 
csak az esetben, ha a szülők állandó tartózko-
dási helyéhez az intézet nem messze fekszik. 
Ezek egyelőre segélyre nem számíthatnak. A 
növendékek szállásért (fűtés, világítás, mosás) 
havonként 10 koronát s élelmezésért havi 24 
koronát fizetnek s így akinek semmi állami 
kedvezménye nincsen, annak ellátása havonként 
34 koronába kerül. — A máramarosszigeti 
állami tanítóképző-intézet I. osztályába a jövő 
iskolai évre fölvétetik 12 bennlakó és 18 be-
járó növendék. A bennlakó növendékek az 
intézet internátusában mosáson kívül teljes 
ellátásban részesülnek ; mosásért mérsékelt díjat 
fizetnek. A bejáró növendékek közül 7 ingyenes 
élelmezésben részesül, 2 pedig havonként 6 ko-
rona ösztöndíjat élvez. Határidő március 31-ike. 

— Rövid hírek. „A család, egyház, állam 
jogai és kőtelességei a tanítás és nevelés terén" 

c. munkára, melyet a budapesti kir. tudomány-
egyetem hittani kara a Horváth-alapból 2000 
K-val jutalmazott, hirdet előfizetést Sarmiságh 
Géza, főgimn. tanár. I. kötet (kb. 500 nyom-
tatot t lap). 1. A család jogai és kötelességei. 2. 
Az egyház jogai és kötelességei a tanítás és 
nevelés terén. II. kötet (kb. 500 lap). Az állam 
jogai és kötelességei a tanítás és nevelés terén. 
A két nagy kötetnek ára fűzve 6 korona (bér-
mentve 6 korona 50 fillér). Az előfizetési díj 
a szerzőhöz, Nyitrára küldendő. — Százszor-
szép című sikerült bosztonkeringőt írt Bujda 
Ede székesfővárosi tanító ; ára 1 korona ; kap-
ható a szerzőnél : Budapest, YII. ker., Murányi-
utca, községi elemi iskola. — Helyreiga-
zítás. Lapunk f. évi 15-i számában az adako-
zások közt tévesen állt, hogy Lakits Vendel 
síremlékére Mészáros Bálint adakozott ; M. B. 
kartársunk az 5 koronát a felsőborsodi ev. ref. 
tanítótestület nevében küldte be. — Pályatétel. 
A „Fogarasvármegyei hivatalos tanítóegyesület" 
a következő tételt tűzte ki kidolgozásra : „A 
helyesírás- és ezzel kapcsolatban a fogalmazás 
tanítása a népiskolában" Pályadíj : 50 korona ; 
határidő: 1905. évi december hó 31-ike. 
Csak az egyesület tagjai pályázhatnak. — 
Gyűlések. Az Udvarhelymegyei tanítóegyletnek 
„Homoródvidéki járásköre" május 4-én Peteken, 
az állami iskola helyiségében, gyűlést tart . — 
Az „Abauj tornamegyei általános tanítóegye-
sület" fűzéri köre május 11-én, d. e. 9 órakor 
kezdve, Zsadányban, az állami iskola tantermé-
ben tart ja gyűlését. — A „Yeszprémvidéki rk. 
tanítókör" rendes tavaszi gyűlését f. évi május 
hó i l - é n tar t ja Lepsényben. 

— Halálozások. Id. Bihary István, a nagy-
enyedi Bethlen - kollégium gyakorló - iskolai 
tanítója, életének 55-ik évében f. hó 14-én 
reggel meghalt. — Králik Henrik nyugalma-
zott tanító 42 évi működés után, életének 62. 
évében, hosszas szenvedés után április 19-én 
elhunyt Nagyszombatban. A megboldogult 
Rajeezen és Belluson tett eleget, mint r. kath. 
tanító, nehéz hivatásának. — Panniin Tivadar 
felsőszlatinai községi tanító életének 33., tanítói 
működésének 12. évében, f. évi április hó 15-én 
elhalálozott. Özvegyet és 4 kiskorú árvát ha-
gyott hátra. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : A szövetkező Magyarország. Cséplő 
Ernő. — Túlterhelés a népiskolában. Körösi Henrik. — 
Az írva-olvasás tanítása. III. Zoványi Lijos. IV. Novak 
Miliály. — Az írás tanítása az I. osztályban. Csabai 
József. — Szüaóra : Gondolatok. (Yers.) Vértesy 
Gyula — Aki nem tud felejteni. Várady István. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Vjváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 
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XXXVIII. évfolyam 16. szám. Budapest, 1905 április 4. 

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

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t éze t , t e h á t az ö s s z e s óvodák, e l e m i , f e l ső nép- és p o l g á r i 
i skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő ál tal l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á ró ság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e m e g -
je lö léséve l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i l á g o s a n k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy év re 10 k o r o n a , f é l év re 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 50 fillér. — E g y negyed é v n é l k e v e s e b b 
időre e l ő f i z e t é s t n e m fogadunk e l . — 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 s z ó é r t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
be . Eíryéb h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, L. KER. , 1 S K 0 L A - T t 3 3 . 

Kéziratokat nem adunk vissza,. 

A társadalom és a tanítóság. 
Nagyhét szerdáján t a r t o t t a közgyű-

lését az állami tanítók országos egye-
sülete és azon a szövetkezeti üggyel is 
foglalkozott. 

A szövetkezeti ügynek azt az ágát 
találom legüdvösebbnek, mely az érté-
kesítést karolja föl. Ez munkakedvet 
ápol, a siker eredményeit igyekszik a 
közhasználat piacára vinni. A majorság, 
a gyümölcstermés, valamely vidéknek 
különlegességei megérdemlik, hogy gaz-
dasági értékesítésben részesüljenek, hogy 
a szorgalomra ébresztett gazdaelem 
termelt cikke ne jusson űzérkezekre, 
hanem a szövetkezet ú t j án a kereslet 
piacára. Ez a szövetkezet szükséges és 
a tanítóság buzgólkodására érdemes. 

A különféle segélyakcióknak sincs 
értelme, ha népünk tunya és dologtalan. 

Hegyvidékeken a rutén az erdőkbe 
megy lakni. Az önfenntartás könyör-
telen ösztöne a föld föltúrására kény-
szeríti. Termel krumplit, zabot, tengerit. 
Élősködik ezekből. Csonkítja az erdőt. 
Az erdőcsonkítás bűn. Ezért pörbe fog-
ják. A bírságot nem bírja kifizetni. 
Leüli a tömlöcben. I t t megízleli az 
állami kényelmet ós kosztot. Belenöve-
kedik a semmittevésbe. A palotában új 
élet nyílik meg előtte, amelyet meg-
szeret, és csak azért, hogy visszatérhes-
sen oda, csínyeket követ el. íme, a 

humánus igazságszolgáltatás, mint ne-
velő-eszköz a börtönlakók számának 
emelésére. 

A gazdasági egyesület megbízásából 
téli időben előadásokat szoktam ta r -
tani a vármegye nagyobb községeiben 
vasárnapok délutánjain. Sok értékes 
tapasztalatra tettem szert ez útjaimban. 

Állami érdek és elodázhatatlan tár-
sadalmi szükség: 

a) a szegény nép betelepítése a fal-
vakba, a hegyek közül; 

b) új parcellázás, birtokrendezés foga-
natosítása (a község telkeket kapjon, 
a családfő a hegyek gerincéig nyúló 
parcellás földet kapjon ingyen birtok-
lásba. Tartozzék azt művelni, gyümöl-
csössé átalakítani. Az a föld termel 
füvet jószágának, a fák, erdők legelőt 
adnak a méheknek. Az okszerű gazdál-
kodás módozataival megismerkedik, el-
vezeti erre a népiskola, amelyet a 
hegygerincekre föltelepíteni nem lehet) ; 

c) az így gazdálkodási rendszerbe 
alkotott hegyvidéki falvat, a kultúra 
erejével, boldog ligetté lehet tenni 
(efybgn a társadalmi akcióban a nép-
iskola tevékenységét nélkülözni nem 
lehet) ; 

d) a takarékosság fölkarolására ne 
szövetkezetet hozzunk javaslatba, hanem 
terjesszük a meglevő állami intézmé-
nyek iránt való bizalmat; a magy. kir. 
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postatakarékpénztárnál, mely húsz esztendő 
óta áll fönn, jobb intézmény nincs. Ez 
adómentesen gyűjti és őrzi megtakarí-
to t t filléreinket. El nem veszhet. Bizto-
sítva van. Senki el nem lophatja, le 
nem foglalhatja. Vagy o t t van a gaz-
dasági segélypénztár, mely a szó igaz 
értelmében vett , a gazdasági pályán 
működők nyugdíjintézménye. Áldása 
hasznára van van hazánk földmívelő 
népességének. Ezeket ismertesse a nép-
tanító. Ezeknél jobbat úgysem tudnánk 
létreszólítani. Szövetkezetek ezek, az 
állam hatalmas védelme alatt . Újabb apró 
szövetkezetek ezekkel föl nem érnek ; 
de az ellenőrzésük sem könnyű. Azután 
meg a befektetéssel járó vagyonszerzés 
mindig többet ér a pusztán pénzbeli t a -
karékoskodásnál. Júdás harminc fillérért 
eladta az isteni mestert, aki a pénz-
kufárokat kiverte a jeruzsálemi templom-
ból. Néptanítói tisztünkben akkor járunk 
el helyesen, ha nem a csalóka fénynek, 
hanem a mindjobban megnyugtató 
anyagi jólétnek igyekszünk munkásaivá 
lenni. 

A másik szavam az országos egye-
sületekre szorítkozik. 

Ezek is szövetkezetek. Még pedig 
értékesítő szövetkezetek. A termelés 
anyagát szellemi cikkek teszik, miknek 
forgalomba hozatalát a közgyűlések 
látják el. Ezeknek a taní tói szövetke-
zeteknek nem szabad hálátlanságba 
esniök. Azok, akik a szellemi és anyagi 
értéktőke kezelői, gondozói, juta lomra 
érdemesek. A tanítók elpanaszolják, 
hogy a társadalomtól nem kapják meg 
munkájuk egyenértékét. Es íme, a t a -
nítók saját testvéreiknek munkáját nem 
honorálják. Nem tűnik i t t föl bizonyos 
mértékű anomália ? Én nem látok gaval-
lériát abban, ha az országos egyesület 
titkára, pénztárosa a neki fölajánlott 
tiszteletdíjat nem fogadja el köszönettel. 
Lemond arról, vagy fölajánlja ide, oda. 
Nem; ez az eljárás kölcsönös meg-
tévesztésre alkalmas. Ezt el kell fo-

gadnia. És ha juttatni akar valamelyes 
célra, jut tasson más pénzből, de nem 
abból, amit érdemes, fáradságos mun-
kával négyszeresen kiérdemelt. A taní-
tók egyetemének képviselnie kell mind-
azt az igazságot, amiért ő a küzdelmet 
kifelé fölvette. Ha nem így tesz, fonák 
helyzetbe jut . 

(Máramarossziget.) BöJcényi Dániel. 

— A népiskolák államosítása. Mailáth 
gróf erdélyi püspök ez évi negyedik püspöki 
körlevelében fölhívta az esperes-tanfelügyelőket 
és plébánosokat, hogy a katholikus iskolák 
államosítása ellen hassanak s világosítsák föl 
az iskolaszéket és egyéb illetékes tényezőket, 
hogy az államosítás nem já r a hívőkre nézve 
tehercsökkentéssel. A főpásztor körlevelére 
vonatkozólag illetékes helyről a következőket 
közlik: Az erdélyi püspöknek ez a körlevele 
könnyen annak a föltevésnek enged teret, 
mintha egyes felekezeti, ez esetben katholikus 
népiskolák államosítása nem az illető hitköz-
ségnek kezdésére s nem az illetékes egyház-
megyei főhatóság jóváhagyásával történnék, 
hanem, hogy külső, talán épen a közoktatási 
kormányzat köréből eredő hatás fosztja meg a 
katholikus felekezeti népiskolákat jellegüktől. 
Ezzel a föltevéssel szemben a leghatározot-
tabbankijelentjük, hogy a közoktatási kormány-
zattól mi sem áll távolabb, mint a népoktatás 
erőszakos államosítása. Hosszá éveken át ki-
forrt és szigorúan szem előtt tartott elvek 
szerint a kormány csak ot t állít iskolát, ille-
tőleg veszi át valamelyik hitfelekezet iskoláját 
állami kezelésbe, ahol az iskolafönntartó köz-
ség vagy hitközség anyagi erő hiányában kép-
telen önerejéből a törvény kívánalmainak meg-
felelő népoktatást fönntartani, vagy ahol a 
községi és felekezeti népoktatással lehetetlen a 
nemzeti érdekeket megóvni és biztosítani. 
Mindama helyen, ahol az anyagi erő hiánya 
teszi szükségessé a népoktatás államosítását, 
ez iránt a tárgyalások csakis az illető község 
avagy hitközség kifejezett kérelmére indíttat-
nak meg, és nincs arra eset, hogy valamelyik 
felekezeti népiskolának állami kezelésbe vétele 
az illető egyházi főhatóság beleegyezése nélkül 
történhetnék. Ahol pedig fontos nemzeti érde-
kek teszik szükségessé az állami iskola föl-
állítását, oly helyeken, ha a hitfelekezet nem 
adja föl önként iskoláját, ennek teljes érintet-
lenül hagyása mellett szerveztetik az állami 
iskola, a népoktatási törvény 80. szakasza 
alapján, amely szerint a közoktatási miniszter-
nek nemcsak joga, hanem tiszte, tehát köte-
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lessége ilyen helyeken állami iskolákat létesí-
teni. Hogy mennyire távol áll a közoktatási 
kormánytól az erőszakolt államosítás, ezt leg-
inkább az igazolja, hogy évenként nagy szám-
ban utasítja el az olyan kérelmeket, amelyek 
nem igazolják, hogy az állami iskolát az anyagi 
erő hiánya vagy fontos nemzeti érdekek teszik 
szükségessé. Ami már most az erdélyi püspök 
körlevelének azt a részét illeti, hogy a községek 
és hitközségek az iskolai terhektől akkor sem 
szabadulnak, ha népoktatásuk állami keze-
lésbe vétetik, és így az anyagi megkönnyeb-
bülés sem okolja meg a felekezeti jelleg föl-
hagyását, erre vonatkozólag a közoktatási 
kormány azt az elvi álláspontot követi, hogy 
mindazok a községek és hitközségek, melyek 
népoktatásukat maguk kérik állami kezelésbe 
átvétetni, hozzák meg evégből a tőlük telhető 
áldozatot, nemcsak azért, mert ily módon 
nagyobb érdekeltség fűzi a községeket az áll. 
iskolához ; — nemcsak azért, mert ha fölmen-
tetnének minden iskolai teher alól, ez a többi 
iskolafönntartó községekkel szemben nagy 
méltánytalanság volna, de főleg azért, mert ha 
kitelhető anyagi hozzájárulást nem kívánna a 
kormány a községektől, ezáltal oly zsilipjét 
nyitná meg a felekezeti iskolák tömeges álla-
mosítását szorgalmazó törekvéseknek, amely az 
erdélyi püspököt valószínűleg, épen ellenkezőleg, 
annak hangoztatására indítaná, hogy az illető 
hitközségeknek minél nagyobb anyagi meg-
terheltetésével járjon az államosítás. Meg kell 
azonban említenünk, hogy kitelhető anyagi 
hozzájárulást csakis azoktól a községektől és 
hitközségektől követel a kormány, melyek ma-
guk kérik az állami iskolát, de ahol fontos 
nemzeti érdekek teszik szükségessé az állami 
iskola fölállítását, oly helyeken, ha másként 
nem lehet, a népoktatási törvény 80. szaka-
szának megfelelően, tisztán államköltségen is 
fölállítja az állami iskolát. 

A természettudományi tárgyak 
módszere az elemi iskolában. 
Egyszer a légköri csapadékokról beszéltünk 

s igyekeztem tanítványaimmal megértetni a köd, 
felhő, eső stb. lényegét. Csak kevesen tudtak 
azonnal a magyarázat után valamit elnyögni 
erről a különben könnyű tárgyról. Elővettem 
egy gyengetehetségű fiút s igyekezt.m belőle 
valamit kipréselni. Nem sokat lehetett. Erre 
— mintha mesét akarnék neki mondani — 
elkezdtem : 

„Hallgass csak ide, fiam ! Egy szép nyári 
reggel kisétáltam a zöldbe. Gyönyörű időjárás 
volt, én örültem a szép természetnek, minden 

ragyogott az örömtől. Kiértem a rétre, mai-
akkor a nap is kisütött. Lepillantok a tarka-
barka szőnyegre, hát látom, hogy minden 
egyes fűszálon, minden virágszirmon ott csillog 
valami. Mi volt az?" 

„Harmat", volt a fiú válasza. 
„Igen, egy-egy harmatcsepp. Jól figyeltem 

a gyönyörű harmatcseppekre, hát úgy látszott, 
mintha nemcsak csillognának, hanem reszket-
nének is. Lehajoltam az egyikhez s megkér-
deztem, miért reszket ? Búsan panaszolta, hogy 
attól fél, hogy az a hatalmas úr ott fönn — 
és a Napra mutatott az égen — elnyeli. El 
is beszélte mindjárt, hogy ő már egyszer járt 
így. Itt ragyogott valamelyik réten, egyszerre 
csak a nap fölszippantotta őt, vitte föl ma-
gasra, igen-igen magasra, sok társával együtt. 
Onnan fölülről lenézett a földre s nagyon bú-
sult. Jött egy hatalmas szél és kergette őt 
meg a társait ; úsztak, úsztak ott fönn áz égen, 
míg egyszerre megfáztak, nem bírtak tovább 
úszkálni, leestek . . . ." 

S így folytattam a harmatcsepp meséjét, 
melynek befejeztével a csepp csakugyan eltűnt. 
E mese által elmondtam a víz körútját a föl-
dön, annak hasznát folyón, tengeren, patakban, 
esőben stb. 

Észrevettem, hogy nemcsak a kérdezett 
gyermek figyel, hanem az egész osztály hallgat, 
feszült figyelemmel. Mesémmel azt értem el, 
hogy nemcsak a jobb, hanem a gyenge tanulók 
is megértettek és tudtak felelni. 

Ezen — úgyszólván véletlen — kísérlet arra 
a gondolatra hozott, nem lehetne-e ezt a mód-
szert más alkalommal is alkalmazni ? 

Be kell vallanom, hogy a harmatcsepp me-
séje nem az én találmányom; valamely elemi 
iskolai olvasókönyvben tanultam annak idején 
olvasmány gyanánt, talán 20 esztendővel ezelőtt. 
Hasonlóképen más ily érzékeltető elbeszélés 
sem az én fejemből került ki. De hát mindegy 
az, ki költötte ezeket; a fődolog, hogy célt 
értem velük és használtam és használom is ; 
néha magam költök hirtelenében egy-egy mesét, 
hasonlatot, személyesítést. 

Minden gondolkodó és kissé önálló tanító 
ellensége a tankönyveknek, mint olyanoknak, 
melyekhez tanítónak és tanulónak egyaránt 
ragaszkodnia kelljen. A tankönyvek közül egy 
sincs, mely a tanulók előképzettségének, nyelv-
beli készségének, szellemi színvonalának teljesen 
megfelel ; sőt merem állítani, hogy minden tan-
könyv stílusa a tanulók számára magas. Ez 
még nem volna baj, sokkal nagyobb baj az, 
hogy a tankönyv stílusa nem vonzó, nem köti 
le a tanulót, nem érdekli. Már most, ha a 
tanító ragaszkodik a könyvhöz, azt fogja elérni, 
hogy az osztálynak 2—3%-a, a veleszületett 

1 6 * 



4 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 1 5 . SZAM. 

vagy a ráerőszakolt kötelességérzetből kifo-
lyólag, meg fogja tanulni leckéjét, de szeretetet 
a tárgy iránt, hajlamot annak gyakorlására, 
érdeklődést nem fog kelteni. Pedig nem tud-
hatjuk, hogy egy-egy talán kevésbé tehetséges 
gyermek, ha kellő, neki megfelelő módon föl-
keltjük figyelmét oly tárgy iránt, melyet nem 
kell tanulnia, hanem vonzó előadásban hall-
gatnia, talán már zsenge éveiben ezen tárgy 
felé fordul és abban akaratlanul, észrevétlenül 
és önkéntelenül is kiművelné magát és e téren 
hasznot hozhatna a tudománynak vagy ipar-
nak. De ha nem is ez a célunk, aminthogy ez 
véletlenség volna csak, hanem az, hogy a gyer-
mek jól megértse a tárgyat és érdeklődjék 
iránta, akkor is olyan módszert kellene követ-
nünk, mellyel leginkább tudjuk a gyermek 
érdeklődését fölkelteni. A könyvek pedig cseppet 
sincsenek úgy szerkesztve, hogy erre — külö-
nösen a természetrajz- és természettannál — 
alkalmasak volnának. 

A könyv holt betűje nem vonzza a gyer-
meket ; a gyermek élénk, mozgékony, folytonos 
cselekvésre kész. A cselekvés az, ami őt leköti. 

így pl. talán hiába magyarázom soknak azt, 
hogy a higany föloldja az ezüstöt, aranyat és 
alkot vele amalgamot ; ez nagyon szárazan, 
tudományosan hangzik neki, annál inkább, mivel 
nem tehetek erre nézve kísérletet, hogy meg-
győződtessem erről s így nem igen jegyzi meg 
De elmesélem neki, hogy, ha Sándor paj tása 
ezüst csónakon higanytóra szállna, akkor csó-
nakja úgy járna, mint a cukor Sándor szájá-
ban: lassan-lassan elolvadna és Sándorka csó-
nak nélkül úszkálna ide-oda a tavon, s íme, 
nem is merülne alá a higanytóban, pedig nem 
tanult úszni. A higany fönntartja őt, semmi 
baja sem volna, csak vigyáznia kellene, hogy a 
higanyból semmit se nyeljen le, mert az nagy 
méreg. 

így magyarázhatom meg világosan és érdek-
feszítően azt a száraz vegytani tételt, hogy a 
kéneső az aranynak, ezüstnek barátja, ezekkel 
vegyülni szeret. S ugyancsak ily módon ma-
gyarázhatom meg azt is, hogy ezen jó barátság 
folytán miként használják a kénesőt az arany 
s ezüst kiválasztására. 

Az élénkebb előadás nagyobb eredménnyel 
jár. Ahol nem lehet közvetetlenül szemléltetni, 
ott személyesítéssel, hasonlatokkal s más stilisz-
tikai alakzatokkal tegyük vonzóvá a tanítást. 
Különösen a mozgás, a cselekvés az, ami a 
gyermeknek tetszik. 

így pl. a víz forrását nem tudományosan 
magyarázom, hanem körülbelül így : 

„Volt nekem egy kis húgom, aki mindenre 
kíváncsi volt s mindenre azt kérdezte: miér t? 
El is neveztem Miért-húgomnak. Miért-húgom 

egyszer lelkendezve fu t hozzám s kiáltja : a 
fazék énekel ! miért ? Hát én megmagyaráztam 
neki : Azok a szegény vízcseppecskék ott a 
fazék fenekén, melyek legközelebb vannak a 
tűzhöz, hamar igen megizzadnak és szeretnének 
a forró fürdőből szabadulni ; igyekszenek is 
fölfelé és tolják maguk alá a hidegebb víz-
részecskéket, hadd élvezzenek ők is a jóból; 
ők pedig nem férnek a bőrükbe, szeretnék azt 
levetni, s mikor már az egész fazék olyan 
forró, akkor minden cseppecske szalad, rohan, 
nem találja helyét, míg szétpukkad. A sok 
pattanás úgy hangzik, mintha a fazék énekelne." 

Mikor a fémek fölosztásáról volt szó, így 
szóltam : A vas, réz, ólom, ón olyan haszonta-
lanok, hogy nem szeretnek mosdani, sőt minél 
több vizet adunk nekik, annál csúnyábbak, 
mert megrozsdásodnak ; ellenben az arany, 
ezüst, kéneső és platinának nincs is szüksége 
vízre, hogy tiszta maradjon ; ha vizet kap, 
akkor sem piszkolódik be, mint a vas. Ezért 
ezeket nemes fémeknek mondjuk, amazokat nem 
nemeseknek. De azért a nem nemes fémek is 
hasznosak, talán hasznosabbak, mint a neme-
sek, épen úgy, mint a nem tiszta ruhájú és 
arcú földmíves, aki nélkül mi nem élhetnénk meg. 

íme, személyesítem a tárgyakat s így életet 
öntök a tanításba. 

A növények táplálkozásánál egy magocskát 
vagy a föld nedvét beszéltetem s ez elmondja 
pályafutását. Az éghajlat különféleségénél köl-
töző madarakat beszéltetek s elmondatom 
velük, milyen időjárást, éghajlatot találtak 
út jukban oda és vissza. A légmozgást, az 
állandó szeleket jó és gonosz emberek folytonos 
küzdelmeinek tüntetem föl s így személyesítem 
(germán mithológia). 

Az arany nyujthatóságát a rétestésztáéhoz 
hasonlítom ; a havasokat ősz, fehérszakállú 
óriásokhoz stb. 

Ami e módszeremben a fődolog, nem hasz-
náltatok könyvet, nem adok leckét, a tulajdon-
kép eni tárgyról néha-néha letérek. E személye-
sítő, hasonlító, cselekedtető módszert azonban 
csak ott alkalmazom, ahol szemléltető eszközök 
hiányában nem lehet szemléltetni. 

Ami a neveket illeti, különösen az idegen 
eredetűeket, azokat, mint ahogy ebből követ-
keztetni lehetne, nem mnemotechnikai módon 
ismertetem meg. A mnemotechnika kettős föl-t 
adat : a hasonlót s a hasonlítottat egyszerre 
kell általa megtanulni ; már pedig, ha könnyí-
teni akarunk tanulóinkon, ne nehezítsük meg 
dolgukat. 

(Nagybecskerek.) Biichler Hugó. 

-«Oi^Oe 
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Az írva-olvasás tanítása. 
(Hozzászólás.) 

V. 
Szabó Kálmán kartársunk abban a meg-

győződésben van, bogy „az írva-olvasás meto-
dikájánál könnyebb, érthetőbb, természetesebb 
és racionálisabb mintát (?) adni már alig lehet". 

Az emberi szellem, ez a folyton fejlődő, 
kutató, tökéletesítő csodás valami, a Ï I X . sza-
zadban megteremtette az írás-olvasás tanításá-
nak tökéletes alakját : teremtő, kutató, tökélete-
sítő ereje jóformán kimerült. A neveléstudomány 
alapját tevő tudományok : testtan, lélektan, 
társadalomtudomány stb. szemünk láttára, úgy-
szólván napról napra fejlődnek, de az írás-
olvasás-tanítás módszerének változnia alig sza-
bad, mert elérte tökéletesedésének felső fokát. 
Ezeket jelentig Szabó kartársunk meggyőződése 
más szóval. És nekünk kötelességünk elfogadni 
Sz. kartársunk meggyőződését, ha nem akarunk 
a „kötekedő kicsinyeskedés" gyanújába keve-
redni. Én azonban nem átallom magamra vál-
lalni ennek gyanúját, sőt nem átallom magamat, 
Sz. kartársunk értelmezése szerint, „fészkelődő 
elmének" tartani és fölteszem ezt a kérdést: 
honnan, az emberi haladás, a pedagógia fejlő-
dése ezeréves történetének melyik fejezetéből 
meríthette Sz. kartársunk meggyőződését és 
honnan merítette azt az ellenmondást nem 
tűrő, kíméletlen, bámulatosan kemény hatá-
rozottságot, amivel hitét másokba beleverni 
törekszik ? 

Én Istenem, mi, e szédítő haladású század 
gyermekei, kik naponként látjuk, hogy az 
emberiség nyugtalan, fönséges szelleme mint 
fejleszti, alakítja, módosítja a tegnap még 
igaznak hitt tételeket és tökéleteseknek tartott 
intézményeket, mi nem vagyunk képesek meg-
érteni ezt a változatlanságba vetett szilárd 
hitet és ennek a hitnek türelmetlen, harcias 
erejét. Mintha Sz. kartársunk cikke egy rég 
letűnt, boldogabb világból repült volna hozzánk, 
mely még hihetett a változatlanságban és e 
hitért vért ontott és vérét ontotta. Mintha a 
XVII. század hitvédő szerzeteseinek szelleme 
szólalt volna meg, a meggyőződésnek az a 
mindent letipró türelmetlensége kiabálna felénk. 
S mintha a nyelv is ugyanaz volna ! A derék 
Pázmány-korabeli nyelv, melybe frisseséget, 
magyarosságot a Kalauz öntött. Vagy talán 
Gvadányi koráé, amikor Pázmány nyelvét el-
felejtettük ? Igazán csodálom, hogy Sz. kartárs, 
ki a magyar művelődés érdekében oly hatal-
mas buzgalommal száll síkra, erős meggyőző-
désének nem igyekezett a magyar művelődés 
munkásához méltó kifejezéseket keresni. „Ner-
vus rerum gerendarium" helyett (Ez sajtóhiba 

volt. Szerk.) mennyivel jobb és szebb lett volna, 
ha a helytelenül alkalmazott „ gerendarium "-ot 
elfelejti, a „nervus rerum"-ot pedig a mi sze-
gény nyelvünkre fordítván, „dolog veleje" 
kifejezéssel helyettesíti. Biztosíthatom kartár-
sunkat, hogyha 40 idegen szava helyett egytől 
egyig jó magyar szót használ, még akkor is 
megmaradt volna irályában az a szürke homá-
lyosság, mely cikkének tudományoskodó színe-
zetét avatatlanok előtt megőrizné. 

Sz. kartárs meggyőződése, bár érthetetlennek 
látom, tiszteletreméltó előttem, de annál tiszte-
letreméltóbb az az érthető igyekezet, hogy az 
írás-olvasás módszerét sokan tökéletesíteni 
törekszenek. És ha ezek az igyekezetek épen 
semmi eredményt sem tudtak volna fölmutatni, 
akkor is marad becsülni való: a buzgalom és 
a jóakarat. Végleges ítéletet mondani pedig a 
kísérletekről még most korai. 

Az írva-olvasás módszere kétségkívül kipró-
bált, derék módszer, megérdemli, hogy érte 
síkra szálljunk, ha hozzá nőtt a hitünk, de az 
írásnak és olvasásnak külön tanítása mellett 
is szólnak súlyos érvek és becses tapasztalatok. 
Valamint azok a lekicsinyelt „fogások" is, mik 
az írva-olvasás tanításának megkönnyítését vet-
ték célba (értem a fonomimikai eljárást), nem 
ötletszerű, alaptalan műveletek, mert érdekük-
ben a gyermeki lélek rokonszenve, és, higyje 
el kartárs úr, elég kedvező tapasztalatok ér-
velnek. 

Hálásan vettem volna Sz. kartársunktól, 
hogyha a könnyed állítások, türelmetlen csip-
kedések helyett tüzetesen, pontról pontra ki-
mutatta volna az írvaolvasás-tanítás módszeré-
nek kétségtelen fölényét a kísérlet alatt álló 
újabb eljárásokkal szemben. 

Kísérletezéstől azonban ne féltse Sz. kartár-
sunk a magyar iskola munkájának eredményét. 
A kísérletezések fölött ott őrködik a tanítóság 
és a közönség lelkiismerete, a magyar műve-
lődés iránti igaz lelkesedése, magának a kísér-
letezőnek, a magyar tanítónak becsülete, fele-
lősségérzete. Ezek nem engedik meg, hogy 
— mint Sz. kartárs mondja — az írás és 
olvasás a „meddő kísérletek trófeájául" odavet-
tessék. 

. . . i. 

Az írás tanítása az I. osztályban. 
(Hozzászólás.) 

Örömmel veszek részt az írás tanításáról 
folyó eszmecserében s elmondom hosszas tapasz-
talaton alapuló nézeteimet. De mielőtt ezt 
tenném, nem állhatom meg, hogy Cságoly J . 
és Éles K. kartársaknak e tárgyról szóló 



6 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 1 5 . SZAM. 

cikkeire is néhány szerény megjegyzést ne 
tegyek. 

Cságoly J. leírja úgy a palatáblára, mint az 
irkába való íratás megkezdésénél követni szo-
kott eljárását. Ezzel — szerintem — az írás 
tanítása ügyének tett szolgálatot. Nagyon helye-
sen, a legkörültekintőbben, a legapróbb rész-
letekre, semminek látszó kis dolgokra is kiter-
jeszkedő módon jár el. Mert hiszen itt apró, 
kis emberekkel van dolgunk, kik előtt a leg-
apróbb új dolog is igen nagynak látszik. Cs. J . 
egész eljárása a rend, tisztaság és jó ízlés ala-
pozása mellett valóban a szépírás komoly cél-
já t szolgálja. Bizonyos, hogy ezen helyes elve-
ket szem előtt tartva s fokról fokra a többi 
osztályban is kitartással követve, minden ép-
érzékü növendékünknek szép írása lesz. En tehát 
Cs. J . kartárs eljárását helyesnek s követendő-
nek tartom. 

Éles Károly eljárása az előbbivel merőben 
ellenkezik. Először, a csukló- és ujjgyakorlatok 
után, oly nagy alakokat rajzoltat, „melyekből 
egy-kettő az egész táblát megtölti". Még pedig 
köröket. Ezekből később „természetesen alma, 
narancs, céltábla, cseresznye, meggy, kökény 
stb. lesz". Később kisebb alakok is kerülnek 
írásra, rajzolásra. Azután széles vonalközre írat, 
majd nagysokára föllép a rendes két középső 
vonal használata is. 

Nézetem szerint sokkal helyesebb az írási 
előgyakorlatok keretéül mindjárt kezdetben 
csakis a rendes két, illetve négy vonaltért hasz-
nálni. Anyagul véve a több betűnek alkatrészét 
képező vonalakat, ébren kell őrködni, hogy a 
gyermek a keretet kitöltse s azon túl ne lép-
jen. Minden egyéb keretnélküli rajzolgattatás 
— a szépírás tanítása szempontjából — szerin-
tem ártalmas firkálás s céltalan időpazarlás. 

Éles K. egy eddig szokatlan s engem való-
ban meglepő újítást léptetett életbe az írás-
tanítás terén s ajánl elfogadásra. Nevezetesen 
azt követeli : hogy az író gyermek még a 
könyökével se érintse a padot. Tehát úgy írjon, 
hogy az egész karját a levegőben tartva, csupán 
a kőíró, illetve a toll hegye érje a palatáblát 
vagy papírt. 

Igaz ugyan, hogy a nagy táblára krétával 
magunk is É. K. által ajánlott módon írunk. 
De papírra írván, annyira megszoktuk s olyan 
természetesnek tartjuk írás közben a jobb alsó-
kart az asztalon kényelmesen nyugtatni, hogy 
a jelzett újítást rendellenesnek kell minősíte-
nünk. Azt megengedem, hogy egy névaláírást 
vagy pár sor odafirkantását levegőben tartott 
karral is végezhetünk; de hogy pl. csak e 
rövid értekezés leírása közben is, alsó karomat 
az íróasztalra soha le ne nyugtathassam, hanem 
egész karomat mindig a levegőben tartsam, 

arra már nem vállalkoznám. S hogy É. K. is, 
cikkelyének leírása alatt ne pihentette volna 
alsó karját csak egyszer is az íróasztalon : ebben 
— megbocsásson — én Tamás vagyok. 

Már pedig, ami magunkra nézve fárasztó, 
kényelmetlen, arra a gyenge apróságot sem 
kényszeríthetjük. Annál inkább nem, mert az 
alsó karnak írás közben a padon való kényel-
mes elhelyezése az egészségre legkevésbé sem 
lehet ártalmas. 

Mező Dániel kartársam által fölvetett kér-
désekhez szólva, követem azoknak sorrendjét. 

1. Tanítsunk- e tintával írni az I. osztály-
ban? Én e kérdésre határozottan igennel fele-
lek. 26 év óta mindig megkezdtem az I. osz-
tályban a tintával való íratást saját magam 
elhatározásából s ebben a tintával való írás 
minősége, eredménye soha sem ingatott meg, 
kedvemet nem szegte, sőt inkább megerősített 
és reám serkentőleg hatott. 

Nálam a gyermek a tintával való írhatást 
a táblára való írásban kifejtett szorgalmának 
és szép írásának jutalmául tekintheti. A tintá-
val való írhatás föltételeinek gyakori emle-
getése a tanító részéről, egyik legjobb serkentő 
eszköz a gyermek szorgalmának fokozására, 
ügyességének kifejtésére. 

2. Mikor vegye kezdetét a tintával való íra-
tás? E tekintetben M. D. helyes nézetében 
osztozom, hogy t. i. akkor, mikor már a kis-
betűk tanítását bevégeztük. Ez időpont nálam 
évek sora óta : január első fele. Ekkorra már, 
az írva-olvasási módszer helyes alkalmazása 
mellett, osztatlan iskolában is bevégezhetjük 
15—20 újonccal a kisbetűket. Ahol azonban 
később végeznek a kisbetűkkel, ott a tintával 
való íratás megkezdése is azon időre halasz-
tandó. 

3. Mi legyen az írás anyaga ? Erre nézve az 
én eljárásom a következő : Élőször olyan vonala-
kat íratok fokozatosan egy pár órán, melyek 

több betűnek alkotó részei, p l . / I í l U O / / 

az ezek írására szükséges 7 tanóra alatt a 
gyermekek előtt a tintával, tollal való írás 
újszerűsége, szokatlan volta elenyészik s a 
bátortalanság is eltűnik. Ezután a kisbetűket 
íratom, az alkotó részek rokonsága szerint 
csoportosítva. Például első csoport: i, i, u, ú, 
ü, ií, t. E csoportot fölírom a nagytáblára, az 
ezen betűkből alkotott szókkal (út, üt, ti, tű, itt, 
úti, üti, tütü) együtt. Ezeket másolják a gyer-
mekek előbb a palatáblára, majd a kijelölt 
órán az irkába. Második csoport: e, é, l, b. 
Harmadik csoport: n, m, r, v. Negyedik cso-
por t : o, ó, ö, o, a, á, d. Ötödik csoport: h, 
k, f . Hatodik csoport : j, g, y, p. Hetedik cso-
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port : s, z. Az összetett betűket már fölös-
legesnek tar tom eléjük írni. Ott van előttük a 
szép minta az ábécében, azt másolgatják. Egy-
idejűleg haladunk a nagybetűkkel, de ezeket 
még mindig csak palatáblára írjuk, és pedig, 
mint M. D. helyesen megjegyzi, a kisbetűt a 
nagynak mindig eléje írva : u, U. Gyakorlásul 
másoltatjuk a könyvben lévő szöveget, idő-
közönként íratunk diktálás után mondatokat s 
végül, az összes nagybetűk alapos begyakorlása 
végett, igen célszerűnek tartom az iskolás gyer-
mekek neveinek irogattatását, pl. Kis István, 
Nagy Pál stb. Ezt a kicsinyek, mint tapasz-
taltam, igen nagy örömmel végezik. Az önálló 
munkálkodás révén önérzetük is emelkedik. 
A nagybetűk bevégzése után irkába másoltat-
juk a könyvben lévő szép mintát. 

4. Külön tárgy-e az írás az I. osztályban 
és legyen-e külön tan jegye? Kar társaink közül 
azok, kik az ú j fonomimikai módszert alkal-
mazzák, így az olvasást előbb s az írást csak 
később tanítják, a föltett kérdésre nem felel-
hetnek mást, mint : az írás külön tárgy, mert 
tényleg külön is tanítják. Én az írva-olvasási 
módszert használom, mégis azon nézeten vagyok, 
hogy az írás, osztályozás tekintetéből, külön 
tárgy. 

A nyomtatott betűk rajzoltatását illetőleg 
M. D. kar társsal nem érthetek egyet, mert 
abból az időrabló firkálásból a szépírás tekin-
tetéből semmi jót nem remélek, sőt azt káros-
nak tartom. 

5. A tintával váló 'íratásnál: vezényszóra 
való írás avagy ütenyírás alkalmaztassék-e? 
Én vezényszót csak az első betűknél : az írva-
olvasás megkezdésekor alkalmazok, ha szük-
séges, kisegítőül. Később csak a már ismert 
betűre hivatkozom. Ütenyezést pedig sohasem 
alkalmaztam, nemcsak azért, mert osztatlan 
iskolában nem is jut reá idő, de mert annak a 
szépírás fejlesztésére nézve előnyös voltát el 
nem ismerhetem. Természetellenes is azt köve-
telni, hogy minden gyermek egyforma tempó-
ban tudjon szépen írni. Egyik gyermeknek 
több, másiknak kevesebb időre van szüksége, 
egyéni sajátsága, vérmérséklete vagy szokása 
szerint, hogy ugyanazt a betűt vagy szót szé-
pen leírhassa. 

Én megnézem, és pedig minél gyakrabban, 
a gyermekek írását. Ha hibás, nyomorék betűt 
látok, a gyermek előtt kijavítom vagy legtöbb-
ször magam írom le az irkába ugyanazt a 
betűt vagy szót mintául. Az első osztályosok-
nak különben jó mintájuk van az ábécében. A 
többi osztálynak azonban ilyen alkalmas, mindig 
kéznél levő mintája nem lévén, évenként leg-
alább négyszer-ötször végigmegyünk a kis-
és nagybetűkön. Azaz, a kis- és nagybetűket 

rokonvonásaik szerint 5 csoportba osztva, egy-
egy csoportot fölírok a nagy tábla legfölső 
sorába (hogy a táblán való számolásban emiatt 
ne legyen fönnakadás) s a gyermekek a kellő 
buzdításra igyekeznek lehetőleg olyan szépet 
írni (ami nagy részének sikerül is) előbb a 
palatáblára s a rendes órán az irkába, és ezt 
csakis ebbe, azért, hogy a nagybetűknek helyes 
aránya jól az emlékezetükbe vésődjék. A II I . 
osztály a második félévben már egyes vonalra 
is ír hetenként kétszer s négyszer irkába ; 
míg a három felsőbb osztály kétszer ír irkába 
s négyszer egyes vonalzatú füzetbe. így jó 
eredményt lehet elérni a szépírásban. 

(Oriszentpéter.J Tóth Ferenc. 

A test helyes tartása írás közben. 
Amit mondani óhajtok, nem ma különösen 

aktuális, következőleg állandóan aktuális. A 
hangoztatása és megszívlelése sohasem lehet 
korai, de a figyelmen kívül hagyása határo-
zottan mindig vétkes mulasztás. Szeretném 
megrajzoltatni és a mi kedvelt lapunk minden 
számában föltűnő helyen szemléltetni, hogy ne 
csupán a nehéz elképzeltetéssel terheljem t. 
kartársaimat, s hogy az ne csupán egy hétig 
szóljon t. kartársaimhoz, hanem hogy az állandó 
rajz segítségével soha meg nem szűnő figyel-
meztetés legyen. 

Szemlélődő természetű vagyok s így nekem 
is észre kellett vennem, hogy az írással foglal-
kozó emberek között föltűnően sok a görbe-
hátú és a közellátó. Nem akarom fölfedni, 
hogy mi az oka ennek a körülménynek, hi-
szen mindnyájan tudjuk, hogy a sok munka 
mellett leginkább a helytelen testtartás. Azt is 
tudjuk, hogy ez a hátgörbülés — azonkívül, 
hogy a szép rovására van — a belső, neme-
sebb szervek elsatnyulására s ennek következ-
tében állandó betegeskedésre vezet. 

Nem igen lehet alkalma minden kartársam-
nak, hogy egy, az íróasztal mellett helytelenül 
ülő, felnőtt embert írás közben lásson; de ha 
lát is ilyet, bizonyára nem jut eszébe, hogy az 
illetőnek a testtartását közelebbről szemügyre 
vegye. Hiszen igaz, nem föladata, hogy a 
felnőttekre is ügyeljen. S miért is csalna az 
ajakára, bár csak egy résztvevő sóhajt, amit 
úgyis vissza kellene fojtania ! Hiszen a bajon 
már úgysem segíthet. 

Hagyjuk tehát a felnőtteket. Üljenek úgy, 
amint legkönnyebben ülhetnek. Keressük föl az 
iskolásgyermekeket. Mivel pedig a mi növen-
dékeink kivétel nélkül mind kifogástalanul 
ülnek, menjünk be valamelyik szomszéd osz-
tályba s kérjük meg az ott tanító kartársunkat, 
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hogy szíveskedjék egy ~pár pillanatig írással 
foglalkoztatni tanítványait. 

S amíg írnak a gyermekek, mi nézzünk szét 
közöttük. Ha az előbb el tudtunk nyomni egy 
előtörni szándékozó sóhajt, most azt nem tehet-
nők meg, sőt még a szívünk: is elfacsarodnék s 
a szemünk könnybe lábadna, ha erre ugyan 
ráérne. Sietnünk kell ! Kartársunkkal egyetértve 
emeltessük föl a fejét annak a kisfiúnak, aki 
ott hátul az orrával letörölni látszik, amit 
előbb nagy bajjal megírt ; a középen ülő gyer-
meket figyelmeztessük, hogy a balvállát emelje 
följebb, a jobbvállával egyirányba; egy kis 
leányka nyelvöltögetés közben úgy tartja a fejét, 
hogy csak a jobb szemével látja az írást, 
segítsünk ő rajta is ; az ablak felől egv fiú 
úgy ül, hogy alsó teste jobbra, felső teste 
balra s a feje ismét jobbra dől, legyünk gyor-
san ennek is segítségére. Es segítsünk minde-
niken, akin segíteni kell, mert amikor ránk 
bízattak, épek voltak; következőleg épek kell, 
hogy legyenek akkor is, amikor visszaadjuk 
őket a szülőknek. Sőt a ferdevállúból is egyenes-
vállút kell nevelnünk, föltéve : ha még lehet. 

Kérdések kérdése azonban, hogy miképen 
feleljen meg a tanító e fontos hivatásának? 
Az orvosok kifürkészték már, hogy mennyi 
bajnak az okozója az írás közben való helytelen 
testtartás. í r tak is ellene eleget s minduntalan 
fölhívták a tanítókat a lelkiismeretes ellenőr-
zésre. Tudtommal azonban senki sem mondta 
meg, hogy mi módon lehet biztosítani az 
egyenes testtartást. Minthogy pedig a tanítók 
is csak annyit tehetnek, amennyit tudnak, még 
mindig megdöbbentő nagy azon gyermekek 
száma, akik hétrétgörbedve írják meg fölada-
taikat. 

Ezen általános baj orvoslása végett fogtam 
tollat a kezembe ; hiszem, hogy eddig szerzett 
tapasztalataimmal és e tapasztalatokból leszűrt 
eredmény közössé tevésével használni fogok. 

Miként az orvos előbb a diagnózist állapítja 
meg s csak azután rendel orvosságot, én is 
előbb a baj okát kerestem s meg is kaptam — 
a kényelemszeretetben. A gyermekében. A puha 
gyermektörzsnek eleintén igen alkalmatlan és 
fárasztó az egyenesen tartása; nem csodálkoz-
hatunk tehát, ha a gyermek, egy pár percnyi 
munka után kifáradva, szabadjára engedi a 
törzsét, amely a szó legteljesebb értelmében 
összehull. A szabadjára engedett törzs részecskéi 
olyan helyzetbe jutnak, amelyben a legkevésbé 
eredményezik a fáradság érzetét. A részecskék 
ezen — kényelmi szempontból célszerű — 
önkénytelen elhelyezése okozza a helytelen test-
tartást, amely aránylag kényelmes voltánál 
fogva hamar szokássá válik s a szánalomkeltő 
hátgerincgörbüléshez és közellátáshoz vezet. 

Az írás közben való testtartásra vonatkozó 
legelső tapasztalatomat 13—15 éves koromban 
szereztem. E két év alatt ügyvédi írnok vol-
tam s néha igen sokat kellett írnom. Ilyenkor 
olyan tompa fájdalmat éreztem a hátamban, 
mintha valaki kemény tárggyal nyomást gya-
korolt volna reá. Szabadjára engedtem hát a 
törzsemet,"* de a folytonos munka közepette, 
szerencsére, ez sem adott tartósabb enyhülést. 
A szükség tehát mintegy reákényszerített 
annak a kutatására, hogy miként lehet a törzset 
könnyen egyenesen tartani, hosszabb ideig tartó 
írás közben is. Az első fontosabb eredmény az 
volt, hogy a székemet annyira közel húztam 
az íróasztalhoz, hogy a szék háta és az asztal 
között csakhogy épen elfért a törzsem. Ily 
módon mesterségesen kényszerítettem a törzse-
met az egyenes tartásra. 

Ez a mód azonban nem vált be egészen, 
mert egyfelől nehézzé tette az asztaltól való 
fölkelést, másfelől pedig hát nélkül való szék 
használata mellett teljesen értéktelen volt. 
Tovább kísérleteztem tehát s rájöttem, hogy, ha 
félig balra fordulok sz egész testemmel s így 
ülök le a székre oly módon, hogy a jobb 
oldalam gyengén az asztal széléhez érjen, a 
jobb alkaromat pedig egészen ráfektetem az 
asztalra, a könyököt a törzstől kissé távolabb, 
az asztal közepe felé helyezve, s bal kezem 
ujjaival (csupán az ujjak lehetnek az asztalon, 
a bal könyök leeresztendő közvetlenül a bal 
oldal mellé, a bal felső,kar függőleges tartása 
mellett) védem a mozgástól a papírt, amely 
épen annyira dől balra, mint amilyen mérték-
ben fordítottam balfelé a törzsemet: a törzs 
állandóan egyenes tartásban marad s hosszabb 
ideig is lehet írni, fáradság érzete nélkül. 

Ezt a módszert melegen ajánlom a követésre. 
Csupán arra kell még figyelmeztetni a gyer-
meket, hogy a fejét csak annyira hajtsa egy 
kissé előre, amennyire okvetetlenül szükséges, 
hogy a papírt láthassa. Sokkal előbbre külön-
ben sem hajlíthatja, mert nem engedi a törzse. 

Ily módon igen könnyen biztosítható a törzs 
egyenes tartása s ebből kifolyólag az elterjedt 
közellátás továbbharapódzásának meggátlása, 
sőt számszerű csökkentése is. 

Még csak egy pár szót kívánok mondani az 
ellenőrzésről. Akárhány növendéket igen könnyű 
ellenőrizni, különösen ütenyírás alkalmával, ha 
úgy ülnek a rendben levő padokban, hogy az 
első padban ülő gyermekek a hátuk mögött 
levő összes gyermekekkel egy-egy sort alkos-
sanak, tehát annyi sort, ahány előlülő gver7 
mek van. Ily módon a legkisebb mozgás és a 
legcsekélyebb elfordulás vagy elhajlás azonnal 
szembetűnik és orvosolható. Végül: meglehet, 
hogy t. kartársaim közül még valaki rájött a 
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fönt leírtam módszerre, hiszen én is rájöttem. 
Meggyőződésem azonban, hogy sokak előtt ú j 
lesz. Ezeket a t. kartársaimat kérem, fogadják 
szívesen tőlem s alkalmazzák iskolájukban. A 
maguk örömére s növendékeik érdekében! 
(Torda.J Csöregi János. 

Községi és egyéb helynevek. 
Folytatjuk a községi és egyéb helynevek 

közlését Zemplén vármegyével. 
Ezúttal is megjegyezzük, hogy az alább 

fölsoroltakon kívül is változás történt helyes-
írás tekintetében az összetett neveknél, 
amelyek ezentúl nem kötőjellel és elválasztva, 
hanem kötőjel nélkül, egy szóba írva haszná-
landók, pl. Nagy-Enyed helyett ezentúl Nagy-
enyed írandó, Békés-Szent-András helyett Békés-
szentandrás stb. Az „új" jelző a községnevekben 
mindig ékezetes ú-val használandó, tehát az 
eddigi Bács-Ujfalu helyett Bácsújfalu stb. 

I. Bodrogközi járás. Agárd = Zemplénagárd 
községhez tartozó Lyukasmező (eddig Éva 
néven is). — Karád = Tiszakarád községhez 
tartozó Csermely (eddig Szent Mária néven 
is). — Karcsa községhez tartozó Nyírtanya 
(eddig Nándormajor néven is). — Kistárkány 
községhez tartozó Petriktanya (eddig Csénye-
tanya, Szögfenektanya, Marászatanya és Kopár-
homoktanya külön neveken is). — Leányvár = 
Révleányvár községhez tartozó Bodzás, Buró 
(e kettő eddig Nagyerdő közös néven is). — 
Lelesz-Pólyán = Bodrogmező. — Pálfölde köz-
séghez tartozó Györgytanya (eddig Poesekáj 
néven). — Szent-Mária = Bodrogszentmária. — 
Szentes = Bodrogszentes. — Zetény = Zétény. 

II. Gálszéesi járás. Bosnyicza= Kisbosnya. — 
Czábócz = Csábócz. — Egres = Szécsegres. — 
Hór községhez tartozó Dadatanya (eddig Hri-
nyiscse néven), Gézatanya (eddig Biscze néven), 
Vécsei erdőlak (eddig Voronyák néven). — 
Kazsu = Kazsó. — Kelecseny = Zemplénkele-
csény. — Szécs-Polyánka = Szécsmező. — 
Techna = Szécsudvar. — Tussá = Tusa. — Tussa-
Ujfalu = Tusaújfalu. — Zebegnyő községhez 
tartozó Dienestanya (eddig Istvántanya né-
ven is). 

III. Ilomonnai járás. Alsó- Csebinye = Alsó-
csebény. — Alsó-Ladiskócz = Alsólászlófalva. — 
Baskócz = Felsőbaskócz. — Borró = Boró. — 
Csabalócz és Sterkócz = Csabaháza községhez 
tartozó Kertésztelep (eddig Sterkócz néven). — 
Csertész = Nagycsertész. — Czernyina = Alsó-
csernye. — Dedasócz = Dadafalva. — Felső-
Csebinye = Felsőcsebény. -— Felsőkörtvélyes 

* 

községhez tartozó Miklósmajor (eddig Pod-
svinszki néven). — Felső-Ladiskócz = Felső-
lászlófalva. — Grozócz = Gorzó. — Habura = 
Laborczfő. — Hankócz = Jánosvágása. — 
Hazsina = Kisgézsény. — Helmeczke községhez 
tartozó Körösmajór (eddig Kolovrátmajor 
néven). — Homonna-Bresztó = Alsóberek. — 
Homonna-Zbojna = Obajna. — Horbok- Cse-
binye = Hegyescsaba. — Horbok-Radvány = 
Laborczradvány. — Hrubó = Rubó. — Izbugya-
Béla és Valentócz = Izbugyabéla községhez 
tartozó Bálintpuszta (eddig Valentócz néven), 
Mászótanya (eddig Masszótanya néven). — 
Izbugya-Bresztó = Laborczbér. — Izbugya-
Hosszúmező=Laborczmező. — Izbugya-Hrabócz= 
Izbugyarabócz. — Izbugya-Zbojna = Ujbajna. — 
Jankócz = Jánosvölgye községhez tartozó Géza-
tanya (eddig Lukovicstanya néven). — Jeszenő = 
Várjeszenő.— Kárna = Kiskárna.— Kohanócz = 
Felsőkohány. — Krasznibród = Laborczrév köz-
séghez tartozó Laborczrévi telep (eddig Nyagóv-
csik néven is). — Kudlócz = Kuruczfalva. — Lesz-
kócz = Mogyorósfalu. — Lukasócz = Lukácsi. — 
Lyubise = Szerelmes. — Mislyina = Mislye. — 
Nagykemencze községhez tartozó Pálmajor (ed-
dig Paulova néven). — Olsinkó = Meggyfalu. — 
Peticse községhez tartozóFlóralak(eddigFlorova 
néven). — Porubka = Kisortovány. — Rovna = 
Zemplénróna. — Topolovka = Topolóka. — Tót-
Jablonya=Tótal mád. — Tót-Kriva=Görbény. — 
Tót-Volo va = Kisökrös. — Velyopolya = Széles-
mező. — Volicza = Okröske. — Zavadka = 
Homonnazávod. 

IV. Nagymihályi járás. Alsókörtvélyes köz-
séghez tartozó Sirjava (eddig Planga néven is). — 
Butka községhez tartozó Veresmajor (eddig 
Cservenyicza néven). — Dubróba = Dobróka. — 
Kis-Csebb és Nagy-Csebb = Nagycseb. — Krász-
nócz = Karaszna. — Krivostyán = Gödrös. — 
Laborcz-Volya = Laborczfalva. — Leszna köz-
séghez tartozó Roveny (eddig Moskovitztanya 
néven). — Morva községhez tartozó Sárkány-
tanya (eddig Radoszczin néven). — Nézpest = 
Mészpest. — Oreszka = Ordasfalva. — Szelepka= 
Dénesújfalu. — Szuha = Zemplénszuha. 

V. Sárospataki járás. Józseffalva = Ujpatak. — 
Makkos-Hogyka = Makkoshotyka. — Trauczon-
falva = Herczegkút. 

VI. Sátoraljaújhelyi járás. Ladmócz = Lada-
rnócz. — Magyar-Jesztreb = Magyarsas. — Mi-
hályi = Alsómihályi. — Szölöske = Szőllőske. 

VII. Szerencsi jár á& Csanálos = Üjcsanálos. — 
Gesztely községhez tartozó Annatanya (eddig 
Konrádtanya néven), Idatanya (eddig Tátray-
tanya néven), Irmatanya (eddig Fränkltanya 
néven), Margittanya (eddig Klein Keresztes 
tanya néven), Rózsástanya (eddig Dobozitanya 
néven), Szelestanya (eddig Kistanya néven), 
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Tercsimajor (eddig Kleintanya néven), Teréz-
tanya (eddig Sisárytanya néven). — Girincs 
községhez tartozó Girincsi Abony (eddig Nagy-
abony néven). — Kis-Dobsza = Alsódobsza. — 
Legyesbénye községhez tartozó Istvántanya 
eddig Kiskővágó néven). — Mezözombor köz-
séghez tartozó Kettőscsárda (eddig Mádi kettős 
néven is). — Sajó-Kesznyéten = Kesznyéten. 

VIII. Szirmai járás. Alsó-Jablonka = Alsó-
almád. — Brezovecz = Berezócz. — Csukalócz = 
Csukaháza. — Dubrava = Kistölgyes. — Felső-
Jablonka = Felsőalmád. — Hosztovicza = Ven-
dégi. — Hrabova-Rosztoka = Kisgereblyés. — 
Inócz = Eralja. —- Jalova - Jármos. — Klenova 
Kelen. — Kolbaszó = Végaszó. — Kolonicza = 
Kiskolon. — Mihajló = Kismihály. — Nagy-
Polena = Nagypolány. — Nechvál-Polyánka = 
Szinnamező. — Novoszedlicza = Ujszék. — 
Orosz-Bisztra = Oroszsebes. — Orosz-Hrabócz = 
Nagygereblyés. — Orosz-Ruszka = Zemplén-
oroszi. — Orosz-Volova = Barkóczháza. — 
Osztrozsnicza Szedreske. — Papina = Pap-
háza. — Parihuzócz = Juhos. — Pcsolina = 
Méhesfalva. — Pichnye^ Tüskés. — Priszlop = 
Kispereszlő. — Runyina = Juhászlak. — Smu-
gócz = Sugó. — Sztabcsin = Takcsány. — Sztak-
csin-Rosztoka = Zuhatag. — Sztarina = Cziróka-
ófalu. — Sztriócz = Szirtes. — Topolya = Kis-
topolya. — Ublya = Ugar. — Ulics = Utczás. — 
Ulics-Kriva = Görbeszeg. — Valaskócz =Pásztor-
hegy. — Zboj = Harczos. — Zemplén-Szomol-
nok = Újszomolnok. — Zubna = Tölgyeshegy — 
Zuella =' Zellő. 

IX. Sztropkói járás. Alsó-Sitnyicze = Alsó-
virányos. — Alsó-Vladicsa = Alsóladács. — 
Brusnyicza = Borosnya. — Detrik = Detre. — 
Felső-Sitnyicze = Felsővirányos községhez tar-
tozó Farkastelep (eddig Fürésztelep néven). — 
Felső-Vladicsa = Felsőladács. — Girócz = Gerle-
falva. — Gyapalócz = Gyapár. — Holcsikócz = 
Holcsík községhez tartozó Lengyeltelep (eddig 
Kelcsankimajor néven). — Jakusócz = Jakab-
völgye. — Kis-Brezsnyicze = Kisberezsnye. — 
Kolbócz = Köves. — Kosarócz = Kosárvágása. — 
Kriva-Olyka = Gödrösolyka. — Krizslócz = Kis-
völgy. — Makócz = Mákos. — Mikova = Mikó. — 
Minyócz = Minyevágása. — Mrázócz = Dér. — 
Nagy-Brezsnyicze = Nagyberezsnye. — Orosz-
Kajnya = Oroszkánya. — Orosz-Krucsó = Felső-
krucsó. — Orosz-Petrócz = Sártó. — Orosz-
Poruba = Oroszvágás. — Orosz-Tokaj = Felső-
tokaj. — Pakasztó = Zenjplénpálhegy. — Pető-
falva=Kispetőfalva. — Piszkorócz=Királyhegy.— 
Potocska = Erfalu. — Praurócz = Jobbos. — 
Pritulyán=: Hegy vég. — Puczák=Pusztaháza. — 
Rafajócz = Máriakút. — Rohozsnyik = Barát-
lak. — Sáros-Bukócz = Nagybukócz. — Sáros-
Dricsna = Nagyderencs. — Sáros-Sztaskócz = 

Nagytavas. — Szálnik = Szálnok. — Sztropkó-
Bisztra = Hegyesbisztra. — Sztropkó-Hrabócz -
Kisgyertyános. — Sztropkó-Polena = Kispo-
lány. — Valkó = Kisvalkó. — Varehócz = Vari-
háza. —- Velkrop = Velkő. — Vojtócz = Vojt-
vágása. — Zavada = Hegyzávod. — Zemplén-
Bukócz = Kisbukócz. — Zemplén - Dricsna = 
Kisderencs. — Zemplén-Sztaskócz = Kistavas. — 
Zemplén-Turány = Turány. 

X. Tokaji járás. Bodrog-Sára = Sára. — 
Regéczi-Három-Huta = Háromhuta. — Tarczal 
községhez tartozó Csere (eddig Sárossytanya 
néven), Füzesér (eddig Füzessérytanya néven), 
Hártyás (eddig Sebeőtanya néven), Hódosköze 
(eddig Szirmaytanya és Spinertanya külön 
neveken is), Kenyiztó (eddig Andrássytanya 
néven), Kishomok os (eddig Szomjastanya néven), 
Kissulymos (eddig Csendestanya néven), Sebeséi-
(eddig Gecseytanya néven), Valad (eddig Stein-
tanya néven), Zserczhát (eddig Andrássytanya 
néven). 

XI. Varannói járás. Agyagos = Agyagos-
patak. — Alsó-Hrabócz = Alsógyertyán. 
Bánszka = Bányapataka. — Benkócz = Benkő-
falva községhez tartozó Hegyház (eddig Polezú 
erdőőri lak néven). — Dávidvágás = Dávid-
vágása. — Fekete-Patak ~ Felsőfeketepatak. — 
Henczócz = Henczfalva. — Jeszenócz = Jeszenőcz 
községhez tartozó Mocselnek (eddig Mocselniki 
néven), Polomháza (eddig Poloma néven), Ter-
czenke (eddig Terczinki néven), Velcsetó (eddig 
Velcsedoli néven). — Juszkó-Volya = József-
völgy. — Kladzán = Klazány. Kolcs-Hosszú-
mező = Kolcsmező. — Komarócz = Alsókoma-
rócz. — Kőporuba = Kővágó. — Kncsin = 
Alsóköcsény. — Kvakócz = Nagykőpatak. — 
Majoróczka = Majoros. — Matyasócz = Zemplén-
mátyás. — Mernyik = Merészpatak. — Mihalkó = 
Felsőmihályi. — Mogyoróska = Tapolymogyo-
rós. — Nagydobra községhez tartozó Felső-
puszta (eddig Verchpuszta néven). — Orosz-
Kázmér = Felsőkázmér. — Petkócz = Petkes. — 
Póssa = Pósa. — Rudlyó = Érczfalva. — Ste-
fanóez = Istvántelke. — Szacsur = Szacsúr. — 
Szedliszke = Telekháza községhez tartozó Fenyő-
alja (eddig Vereskóczi erdővédlak néven), Mész-
kemencze (eddig Vapenohopecz néven). — 
Tavarna községhez tartozó Barkóczymajor 
(eddig Polyánkai major néven). — Tavarna-
Polyánka = Tavarnamező. — Tót-Jesztreb = 
Tapolybánya. — Tót-Kajnya = Alsónyírjes. — 
Trepecz = Kisterebes. — Varannó-Csememye = 
Csemernye. — Varannó-Hosszúmező = Varannó-
mező. — Zamutó = Opálhegy. — Zsalobina = 
Űjszomotor községhez tartozó Behanó (eddig 
Behanócz néven). 

e£>$K3e 
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Berzeviczy Albert: 
Beszédek és Tanulmányok.*) 

A magyar közművelődés kérdései iránt ér-
deklődő közönség bizonyára hálás köszönettel 
fogadja könyvesházában azt a két impozáns 
kötet könyvet, amely Berzeviczy Albert: „Be-
szédeit és Tanulmányait" foglalja magában. 
Találóan mondják a kiadók az „Előszó"-ban, 
hogy kultúrpolitikusaink között egy sincs, aki 
annyi előkészülettel indult volna pályájának, 
s azon annyi odaadással és tervszerűséggel 
munkálkodott volna, mint Berzeviczy. Mái-
kora fiatalságában határozott hajlam nyilatko-
zott meg benne a közművelődési kérdésekkel 
való foglalkozás iránt s egész ifjan került az 
eperjesi jogakadémia egyik katedrájára. Innét 
kezdve nyilvános pályáján — amely immár 
több mint negyedszázados — mondhatni egyet-
lenegy cél irányítja, egy eszme vezérli, egy 
ideál lelkesíti: a magyar kultúra előbbrevite-
lén, erősítésén, kiformálásán munkálkodni. 

E fáradhatatlan, kitartó, eredményes nagy 
munkásságnak hű kifejezője a „Beszédek és 
Tanulmányok" most közrebocsátott két kötete. 

Már maga a két kötet tartalomjegyzéke is 
világot vett arra, hogy a két könyv a magyar 
kultúra összes vitális kérdéseit felöleli. Az első 
kötet a parlamenti, a gyűléseken és ünnepélye-
ken mondott beszédeket tartalmazza ; a második 
kötet magában foglalja az emlékbeszédeket, 
visszaemlékezéseket, kisebb alkalmi beszédeket, 
tanulmányokat és értekezéseket. 

A parlamenti beszédek között találjuk : A 
boszniai mozgalmak (1882 május 23.). A kö-
zépiskolai törvényjavaslat (1883 március 8.). 
Válaszfölirati javaslat. A véderőjavaslat 24. és 
25. §§ (1889 március 7.). A középiskolai kér-
dések (1890 január 28.). A kisdedóvás (1891 
január 22.). Az egyházpolitika. A népoktatási 
törvények revíziója. A politikai helyzet 1895 
végén. Nemzeti kultúra. Képzőművészeti viszo-
nyaink és teendőink (1899 április 10.) című 
beszédeket. 

A gyűléseken és ünnepélyeken mondott be-
szédek közül : a jogi szakoktatás reformja 
(1885). Nemzeti kultúrpolitikánk igazolása. 
Széchenyi elvei a nemzeti művelődésre nézve. 
Művelődésünk némely hiánya és veszélye (1892). 

*) Singer és Wolfner kiadása. Két kötet. Ára 10 K. 

A testi nevelés kérdése I. (1894), II. (1896). 
Társadalmi munkásság és nemzeti közművelő-
dés (1895). Egységes nemzeti közoktatás (1896). 
A nemzeti szellem és társadalmi tevékenység 
fejlődése közművelődésünkben (1896). A nemzet-
közi választott bíróság ügyéről I. (1896), II. 
(1900). Nemzeti kultúránk az új ezredév kü-
szöbén (1896). A középső felvidék szerepe 
tudományosságunk történetében. Rákóczi és 
kora (1903). Nemzeti irodalmunk a múltban 
és jelenben (1904) című beszédeket olvashatjuk 
az első kötetben. 

Parlamenti beszédei a magyar politikai be-
széd remekei. Méltán helyezi Beöthy Zsolt 
magyar irodalomtörténetében Berzeviczyt a 
magyar politikai szónoklat mestere : Apponyi 
Albert gróf mellé. 

Terünk szűk, hogy bővebben méltassuk a 
most fölsorolt beszédeket. E lap hasábjain 
azonban meg kell emlékeznünk Berzeviczynek : 
„A népoktatási törvények revíziójáról" mondott 
nagyszabású beszédéről. E beszéd bevezetése-
képen a harmadik egyetem és a lelkészképzés 
kérdéséről szólott Berzeviczy. A népoktatási 
törvény főhibájául a szankció teljes hiányát 
tart ja „Méltóztassék elhinni — így foly-
tat ta — hogy bármennyit áldozzunk mi nép-
nevelési ügyünk emelésére, bármennyit áldoz-
zunk mi állami iskolák fölállítására, a felekezeti 
népiskolák segélyezésére — bár korántsem 
akarom mondani, hogy ezek veszendőbe menő 
áldozatok volnának — annak a célnak, hogy 
mi minden népiskolában biztosítsuk a kellő 
tanulmányi és fegyelmi színvonalat és hogy 
minden népiskolának hazafias irányát bizto-
sítsuk: ennek a célnak teljesen megfelelni nem 
leszünk képesek addig, amíg a kormánynak a 
jelenlegi népoktatási törvény által nyújtott 
eszközöknél hatályosabb és eredményesebb esz-
közök nem adatnak kezébe arra nézve, hogy 
az államellenes üzelmeket folytató iskolákkal 
szemben fölléphessen. (Elénk helyeslés a jobb-
oldalon.) Kétségkívül nagy és eléggé meg nem 
becsülhető vívmány és haladás az, amit az 
1893 : XXVI. törvénycikk tartalmaz. Annyi, 
amennyinél többet az adott viszonyok közt 
elérni alig lehetett volna. A jövő föladata már 
most az, hogy a tört úton tovább haladva, a 
népiskolai törvény még hátralévő hibáit is 
orvosoljuk a teljes revízió alakjában. (Elénk 
helyeslés a jobboldalon.) 
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Ezeket mondotta Berzeviczy 1895-ben. Mint 
kultuszminiszter rögtön hozzáfogott a népokta-
tási törvény revíziójához. Ma már készen van 
az új népoktatási törvényjavaslat. Nem ra j ta 
mult, hogy még nem vált törvényerőre. 

A második kötet tartalma a következő : 
Eötvös József halála tizenötödik évfordulóján 
(1886). Emlékbeszéd Szinyei Merse Félix fö-
lött (1891). Visszaemlékezés Pulszky Ferencre 
(1898). Petőfi emlékezete (1899). Beszéd Mun-
kácsy ravatalánál (1900). Vörösmarty és a 
magyar nemzeti politika (1900). Tompa Mihály-
ról (1902). Horváth Boldizsár emlékezete (1903). 
Emlékbeszéd Horánszky Nándor arcképének 
leleplezésénél (1903). Beszéd a bártfai Erzsébet 
királyné-szobor leleplezésekor (1903). Beszéd 
Jókai ravatalánál (1904). Kisebb alkalmi beszé-
dek: Beszéd a Nőképző-Egylet 25 éves jubi-
leumán (1893). Beszéd a pusztaszeri ezredéves 
emlékünnepen (1896). Beszéd a kassai dóm 
fölszentelésekor tartott díszebéden (1896). Be-
szédek az 1898. évi eperjesi tornaversenyen, I., II. 
Beszéd a Kisfaludy-Társaság tagjává történt 
választásakor (1899). Beszéd a kassai múzeum 
megnyitása alkalmából tartott díszebéden (1903). 
Miniszteri székfoglaló (1903). Beszéd az egye-
temi ifjak Deák-ünnepélyén (1904). Pohár-
köszöntő Eperjesen (1904). Beszéd „sub 
auspiciis Regis" doktori fölavatáson (1904). — 
Tanulmányok, értekezések: A nyilvános fölol-
vasásokról és közművelődési egyesületekről 
(1883). A gentryről, I—IV. ,(1884). Mignet és 
Thiers emlékezete. Trefort Ágostonról (1885). 
Egy német diplomata a forradalom alatt (1886). 
Vitzthum gróf emlékiratai (1887). Társadalom 
és iskola (1886). Közművelődésünk es a har-
madik egyetem (1894). Az ismeretterjesztés 
eszközei az iskolán kívül (1897). Gróf Széchenyi 
István (1903). 

Az első kötetből egy kultúrpolitikai beszéd-
nek a szónok mai álláspontját igazoló részletét 
mutattuk be, amely Berzeviczyt mint politikai 
szónokot jellemzi. 

A második kötetből „Szinyei Merse Félix 
fölött" tartott emlékbeszédnek bevezető részét 
idézzük, amely Berzeviczyt mint ragyogó tollú 
stilisztát jellemzi. 

A beszéd bevezető része telve van szebbnél 
szebb tropusokkal és figurákkal. . . . „ A vár-
megye élete mindig megújuló őserdőhöz ha-
sonló; a mohos gyep rég letűnt nemzedéket 
takar ; a kidőlt fák tövei azoknak emlékei, 
akiket még magunk láttunk hatalmas erejükben, 
lombjaik díszében, akiknek árnyékában nőttünk 
föl, terebélyük óvott a zord viharok ellen. A 
kidőlt törzsek helyére mi magunk léptünk, 
— némelyikünk már ritkuló, sárguló lomb-
koronával — míg körülöttünk új hajtások, új 

remények növendék erdeje sarjadoz föL Egy 
ilyen kidőlt fatörzs töve körül telepedtünk le 
ma; moh még nem borítja a sebet, melyet a 
nagy fejszés, a halál ejtett raj ta; köréje az 
emlékezet örökzöld repkénye fonódik ; még 
számláljuk gyűrűit, mondogatva, hogy tovább 
élhetett volna, fölötte még be nem zárult egé-
szen a lombok boltozata : nagy idő kell ahhoz, 
míg az erdő növése ezt a hézagot kipótolni 
t ud ja . . . 

Szinyei Merse Félix ! Kell-e a te emlékedet 
megújítanom e teremben. . ." 

Áz egész beszéd megérdemli, hogy a közép-
iskolában a kötelező olvasmányok közé vétes-
sék föl, mint amely az emlékbeszédek becses 
mintája. 

. . . Szinte fáj, hogy búcsúznom kell e gazdag 
tartalmú könyv ismertetésétől. Mily sokoldalú-
ság jellemzi e könyvet ! Mennyi gondolat-
ébresztő sor fakad belőle ! Mindenesetre igen 
kedves és becses ajándékkal lepték meg a 
kiadók a magyar olvasóközönséget. 

IRODALOM. 
A Magyar Bemekírók új sorozata. A Franklin-

Társulat magyar remekíróinak nagyszabású 
gyűjteményes kiadása újabb ötkötetes sorozat-
tal, a hetedik sorozattal, gyarapodott. Az új 
sorozat legérdekesebb kötete a gyűjtemény 
15. kötete, amely Katona Bánkbán-ját és 
Teleki László gróf Kegyenc-ét foglalja egybe. 
E két hatalmas alkotás elé Rákosi Jenő írt 
külön-külön egy-egy klasszikus bevezető tanul-
mányt, amely velős rövidségében gyönyörű 
korkép, jellemrajz és bírálat. A gyűjtemény 3. 
kötete Gyöngyösi István Murányi Vénusz-ái és 
Kemény János emlékezeté-i teszi hozzáférhetővé 
a mai közönségnek, amely gyönyörűséggel ol-
vashatja még mindig irodalmunk e zengzetes 
nyelvű, páratlan népszerűségű poétáját. A kötet 
elé Badics n Ferenc írt terjedelmes bevezető 
tanulmányt. O rendezte nagy gonddal sajtó alá is 
a kötetet, az első kiadások alapján. A 8. kötet 
Csokonai V. Mihály munkáinak színét-javát tar-
talmazza : a Lilla-ciklust, az Anakreoni dalo-
kat, az Ódákat és a Dorottyát. E lángelméjű 
nagy költőnk jellemrajzát és munkái méltatá-
sát Bánóczi József ír ta meg bevezetésül a kötet 
elé. A 12. kötet Kisfaludy Károly munkáinak 
első kötete : összes költeményei, az Iréné és a 
Kemény Simon. Heinrich Gusztáv rendezt-e a 
a kötetet sajtó alá, s bevezető tanulmányában 
gyönyörű képet fest irodalmunk ez úttörő 
alakjának változatos életpályájáról és nagy-
arányú irodalmi működéséről. Az új sorozat 
ötödik kötete, a 44. kötet, Arany János mun-
káinak negyedik kötete ; Arany elbeszélő költe-



1 6 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 

menyeit tartalmazza, a Buda Halálát, a Daliás 
Időket, Murány ostromát, Eduát stb. Riedl 
Frigyes szakavatott keze rendezte sajtó alá. Az 
öt kötethez R. Hirsch Nelli rajzolta meg nagy 
művészettel a költők arcképeit. A díszesen kö-
tött, gyönyörű 55 kötetes gyűjtemény ára 220 
korona. Megrendelhető havi részletfizetésre is. 

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

Köszönetét nyilvánította : Pálfy István és 
ifj. Katona Mihály horgosi lakosoknak, akik 
a horgosöttömösi tanyai áll. el. népisk. céljaira 
együtt 1200 négyszögöl telket ajándékoztak; 
a Szilágy somlyói nőegyletnek, amely a szilágy-
somlyói áll. elemi iskola szegénysorsú tanulói 
részére 360 K értékű ruhaneműt adományo-
zott; a Zilahi nőegyletnelc, amely a zilahi áll. 
el. iskola szegénysorsú tanulói részére 280 K 
értékű ruhaneműt adományozott ; a Verespatak-
orlai bányatárspénztár igazgatóságának az 
ottani áll. el. iskola tanszereinek beszerzésére 
juttatott 300 K adományáért; a Kiskunhalasi 
Gazdasági Bank Részvénytársaságnak, amely 
a kiskunhalasi községi tanítótestület által a 
budapesti „Ferenc József Tanítók Házá"-ban 
tett alapítványhoz 300 K-t adományozott; 
Szikszay József vezérigazgatónak és a vezetése 
alatt álló nyírbátori takarékpénztár tisztviselői 
karának a szegény tanulók föiruházására jut-
tatott 500 korona adományáért. 

Kinevezte: az 1891 : XLIII. t.-c. alapján 
fönntartott kecskeméti orsz. tanítói árvaháznál 
szervezett helyi felügyelő-bizottság elnökévé 
Kada Elek polgármestert, tagjaivá pedig 
Hanusz István állami főreáliskolai igazgatót, 
Katona Mihály ev. ref. főgimn. igazgatót, dr. 
Tóth György kegyesrendi főgimn. igazgatót, 
Pásthy Károly polg. leányisk. igazgatót, Kerekes 
József közs. el. isk. igazgatót és Szabó József 
községi iskolaszéki elnököt, továbbá Győrffy 
Balázsné, Kada Elekné, dr. Nagy Mihályné, 
Pataky Imréné, Pásthy, Károlyné és özv. Pócsy 
Györgyné úrnőket az árvaház szervezeti sza-
bályzatában megállapított 5 év tartamára 
kinevezte. A bizottságnak Grezló János kir. 
s.-tanfelügyelő és Faragó Béla árvaházi igaz-
gató hivatalból tagjai. 

Jelen minőségében áthelyezte : Kostyál 
Erzsébet varádiai áll. óvónőt a sárisápi állami 
óvodához ; Zubek Rókus csongrádi gyójai tanyai 
és Drozdik János csongrádi szőlők közötti 
tanyai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Kozma Hona 
törökszentmiklósi munkaképtelen egyesületi 
óvónőnek évi 520 K-t; Nóvák Mátyás szolnoki 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 920 K- t ; 

Tóth Pál kiskúnmajsa-jakabszállási elaggott 
r. kath. tanítónak évi 720 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Sinka Pál benki nyug. ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Kaszás Erzsébetnek évi 300 
K-t ; néh. Fidler Sándor tállyai nyug. ág. hitv. 
ev. el. isk. tanító özv., szül. Váczy Etelkának 
évi 712 K- t ; néh. Czirbusz Mihály sókuti r . 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Kuriás Máriá-
nak 321 K-t, Pál, János és Anna nevű 3 kisk. 
árvájának együtt 160 K 50 f-t . 

Jóváhagyta: a „Pápa-Csóth esperes-kerületi 
r. kath. tanítói kör" alapszabályait 31.059/905. 
sz. a. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
R. P. Nagyszőllös. Az iskolafönntartó által 

biztosított tanítói lakást vagy annak egy 
részét, mint személyhez kötött járandóságot, 
— véleményünk szerint — bérbeadni csak 
az iskolafönntartó beleegyezésével lehet. — 
K. Gy. A lakásához tartozó kamarát és pincét 
el ném vehetik. Ha mégis megtennék, fordul-
jon panaszával a kir. tanfelügyelő úrhoz. — 
L. S. Kádár. A II. évötödös korpótlékának 
államsegély útján leendő kiszolgáltatása iránt 
az 1893 : XXVI. t.-c. végrehajtása tárgyában 
kiadott Utasítás 17. §-ában megjelölt okmá-
nyok és a szolgálati folytonosságot igazoló 
bizonyítvány kapcsán folyamodjanak a minisz-
tériumhoz, korpótlékainak nyugdíjába leendő 
beszámításáért szintén folyamodnia kell. — 
G. Gy.-falun. Miután a tanítói oklevél a 
gimnázium 8 osztályának bizonyítványával nem 
egyenlő, nem számíthat reá, hogy a jegyzői 
tanfolyamra fölvegyék, hacsak különös kedvez-
m é n y i b e n nem. — T. Gy. T. Mikor még 
21 éves nem volt, akkori szolgálatát tanítói 
nyugdíjigénybe nem fogják beszámítani. — 
F. S. Tófű. Megteheti az illető helyettes 
tanító, hogy a félévre járó 360 koronát mint 
helyettesi díjat elengedi a községnek. Ámbár 
helytelenül teszi. Az meg épen erkölcstelen 
volna, ha azért tenné, hogy ennek fejében öt 
válasszák meg az üresedésben levő állásra, mi-
után meg van róla győződve, hogy nálánál 
idősebb, nős, családos kartársai, kik sokkal 
jobb kántorok, ezt nem teszik meg. így 
üzérkedni tanítói állással nem szabad. — 
It. M. B. Önnek, mint izraelita tanítónak, 1870. 
év előtt való szolgálatát nem számítják be. — 
J. R. Nyugdíjigénye ügyében forduljon" a köz-
oktatásügyi minisztériumhoz, csatolja adó-
könyvét, mint magániskolát fönntartó tanító. — 
T. J. H. Szabályzat szerint az összes beszámít-
ható idő után az első 10 évre 40%>-ot, a 
további évekre 2—2%-ot számítanak nyug-
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díjul. Ha az a fizetési pótlék, amit említ, 
nyugdíjba beszámítható, akkor természete-
sen azt is tekintetbe fçgjàk venni. — 
N. K. P. Trencsén m. Állami tisztviselők 
egyházi adót fizetni kötelesek, a közoktatásügyi 
miniszter 1900. évi rendelete értelmében. — 
G. J. S. Akik 1870 előtt szolgáltak rendes 
tanítói működésben és 1875-ben azonnal föl-
vétettek a tanítói nyugdíjintézetbe, azoknak 
1870-től fogva számítják szolgálati éveit, az 
országos nyugdíjalap terhére. A nyugdíj-
könyvben meg kell lenni ennek az adat-
nak, azt hisszük, olyanformán lehet beírva, 
hogy a nyugdíjigényt 1870-től számítják. — 
N. L. Ha időközben oly állomáson volt, mely 
szolgálatot nem lehet az országos nyugdíj-
alapba beszámítani, akkor kár volt nem rekla-
málni az azon évre történt behajtás ellen. 
Ha így áll a dolog, még most is megpróbál-
hatja kérni ennek a helyreigazítását. — 
H. K. Leghelyesebben teszi, ha Veres Pálné 
iskolája igazgatóságához fordul és mint apa 
kér tájékoztató fölvilágosítást. Ott nagy figye-
lemmel szoktak minden dolgot elintézni. — 
I. A. D.-U. Mindenesetre az volna a legcél-
szerűbb, hogy a második tanítónő részére, ha 
az alatt a fedél alatt bírnak építeni lakást, 
toldalék-épületet emeljenek. Forduljon a plé-
bános úrhoz és az iskolaszékhez, hogy olyan 
lehetetlen határozatot ne hajtson végre, hogy 
aztán ottan ember módjára ne lehessen lakni. 
Ha nem teljesítik a kérését, jelentse be a kir, 
tanfelügyelőségnek, hogy közbelépjen eme 
képtelen terv megakadályozása végett. — 
0 . Gy. N. Nem látjuk az alapját annak, hogy 
miért nyugdíjazzák önt 35 éves szolgálata 
után teljes fizetéssel. Hallomásunk szerint él 
még néhány tanító, akinek 30 év után is 
meg kell adni a teljes nyugdíjat, mert ezek 
a határőrvidéki szabályrendelet kedvezményét 
élvezték. De már ezek, ha szolgálnak, úgyis 
túlszolgálnak a 30 éven. Ha tisztiorvosi hi-
vatalos vizsgálat alapján csakugyan alkal-
matlannak találják a további szolgálatra, 
akkor mindenesetre elrendelik betegség címén 
nyugdíjazását. Adja be akkor a kérvényét. 
Affelől biztos lehet, hogy a fönnálló rende-
letek szerint igazságosan fognak dönteni. — 
B. B. B. Ne távozzék addig állásáról, míg a 
nyugdíjintézetbe való fölvételétől számított 5 
esztendőt teljesen be nem töltötte. S ha meg 
kell válnia a tanítói pályától, különösen egész-
ségi otból, kellően igazolva folyamodhatik vég-
kielégítésért a közokt. minisztériumhoz. Ha leg-
alább 5 évig tartó beszámítható szolgálatot 
mutat ki s önvétke vagy önhibája nélkül, testi 
vagy lelki elnyomorodás, betegség, munkakép-
telenség által véglegesen képtelenné válik a hiva-

talra, ily esetben részére biztosított legnagyobb 
nyugdíjösszeg 50%-át kaphatja 2 esztendőn 
át. De azért, hogy ön festőművész akar lenni, 
nincs joga végkielégítésre számot tartani. — 
B. A. B. A törvény értelmében katholikus 
apának figyermekét katholikus vallásban, refor-
mátus anyától származott leánygyermekét pedig 
református vallásban kell tanítani. Az iskola-
szék törvénytelenséget követ el, ha ez ellen 
cselekszik. A ref. papnak is tudomást kell erről 
szereznie és ő neki a leánygyermeknek ref. vallás-
ban való nevelését állásából kifolyólag kellene 
a törvény értelmében követelnie. Két helyre 
nem szabad vallásra járatni a gyermeket s 
nem szabad befogadni illetéktelen helyre. — 
P. Andor. N„ 1. A tanító községi pótadót nem 
fizet. 2. A felekezeti adózás alól nincs fölmentve, 
hacsak valami különösebb egyházi intézkedés 
nem biztosítja részére ezt a kedvezményt. — 
K. Gyula. N. Az állami iskolához kinevezett 
tanító a törvény értelmében, ha szolgálata nem 
több 5 évnél, 1000 koronát kap, ha 10 évig 
terjedő szolgálata van, 1400 koronát kap. — 
S. S. X-Sz. Ha gazdasági póttanfolyamot vég-
zett egyén a gazdasági ismétlő-iskolában is 
tanít, neki a maga óráiról a mulasztáso-
kat épúgy be kell jegyeznie a mulasztási 
naplóba az illető napokon, mint ahogy az illető 
osztálytanító bejegyzi a mulasztásokat. — 
M. A. Cs. A polgári tanítónőképzőben a magán-
úton való vizsgázást nem szüntették be. — 
Omega. Polg. isk. magánvizsgálatokról a díjat 
nem a vizsgáló tanárok száma, hanem a vizsgálati 
tantárgyak számarányában kell szétosztani. — 
K. L. Gazdaságtan tanítására képesített tanító 
a fiú-ismétlőiskolában a gazdaságtan tanításaért, 
heti két órán, 100 korona évi tiszteletdíjat kap. 
Ez helyén van. Az is helyén van, hogy a nőtanító 
1 kézimunka-órát tiszteletdíj mellett, 3 órát pedig 
közismereti tárgyakból ingyen tanít. A leány-
iskolái ismétlőben azonban megérdemlene valami 
méltányosabb díjazást. Ezt a költségvetésben 
jóakarattal elő lehetne irányozni. Persze az illető 
tanítónőnek tudnia kell a gazdaságtan-okta-
tást, diplomájánál fogva. Áz új tanításterv 
remélhetőleg pár hó múlva napvilágot lát. — 
K. J. B. Más iskolától az államtól átmenő tanító-
nak aszerint számítják fizetését, hogy 5 évet vagy 
10 évet szolgált-e már. A korpótlék megtartása 
esetleg az állammal kötött szerződéstől függ. — 
P. J. Gazdasági ismétlő-iskolai tanításáért 
kérje a kiszokott díjazás beszámítását. Akik 
kérték, azoknak beszámították. Önnek, mint 
írja, szükséges szakképesítése meg van és a 
megyei közig. biz. erre azállásra véglegesítette.— 
Virginia T. vm. Talán jutányos áron való adás 
mellett kérhetne méheket, a földmívelésügyi 
minisztériumtól. — Szerep. Levelére vonat-
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kozólag válaszunk : rendelje meg a polg. iskolai 
közlönyt, melynek szerkesztője Wolenszky 
Gyula a Wesselényi-utcai polg. fiúiskolában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Címadományozás. A király, vallás- és 

közoktatásügyi magyar minisztere előterjesz-
tésére, Kiss István ungvármegyei és Milcó Imre 
sárosvármegyei tanfelügyelőségi tollnokoknak a 
segédtanfelügyelői címet adományozta. 

— Lapunk szerkesztősége, mint már je-
leztük, ismét IT. her., Ostrom-utca 17. sz. a. 
van. F. szerkesztőnk azonban, szolgálattételre 
be lévén rendelve a közoktatási minisztériumba, 
csak d. u. 5 és 7 óra közt található a szerkesztő-
ségben; a délelőtti órákban (hétfőt kivéve) minisz-
tériumbeli hiv. helyiségében lehet vele beszélni. 

— Jutalom díjak. Győrbiró Samu hidvégi 
áll. el. isk. tanító, Schlett Ferenc búziási áll. 
el. isk. tanító, Miklós József mezőkászonyi áll. 
el. isk. tanító, Kuzmányi György sziráki áll. 
el. isk. tanító, Lemle Rezső franzfeldi áll. el. 
isk. tanító, Wallner Gyula verespataki áll. el. 
isk. tanító, Budai József péderi áll. el. iskolai 
tanító, Piller József tiszaújlaki áll. el. isk. tanító, 
Mailar Imre csernői áll. el. isk. tanító, Kenye-
res Lajos egrespataki állami el. isk. tanító, 
id. Burro Imre verbócz-chvojniczai áll. el. isk. 
tanító, Kun László kúnágotai áll. el. isk. tanító, 
Lakos Zsigmond susai áll. el. isk. tanító, Sze-
pessy Sándor liajdudorogi áll. el. isk. tanító, 
Magó Károly ráczalmási áll. el. isk. tanító, 
Nagy János bonyhai áll. el. isk. tanító, Vass 
Albert sárpataki áll. el. isk. tanító, Paizs György 
csernátfalui áll. el. isk. tanító, Bökényi Dániel 
máramarosszigeti áll. el. isk. tanító, Liigmayer 
Ferenc zalamihályfai áll. el. isk. tanító, Bakó 
Béla magyarnemegyei áll. el. isk. tanító, Borbély 
József tordaszentlászlói állami el. isk. tanító, 
Molnár Gábor gombosi áll. el. isk. tanító, 
Letánoczy Julia szolnoki áll. el. isk. tanítónő, 
Papp Sándor kapnikbányai áll. el. isk. tanító, 
Vissinyi Géza breznóbányai áll. el. isk;. tanító, 
Császárné Fodor Anna kispesti állami el. isk. 
tanítónő, Nagy József vedresábrányi áll. el. isk. 
tanító, Nagy János erdőszentgyörgyi áll. el. 
isk. tanítónak, illetve tanítónőnek az ifjúsági 
egyesületek szervezése és vezetése körül tanú-
sított buzgalmuk elismeréseid egyenként 100 
korona jutalomdíjat engedélyezett. 

— A Budapesti (hivatalos) Tanítótestü-
let április 29-én tisztújító közgyűlést tartott, 
melyen túlnyomó többséggél újra megválasztot-
ták a régi vezetőséget. Elnöknek ismét Trájtler 

Károly igazgató-tanítót, az Eötvös-alap érdemes 
alelnökét választották meg, még pedig 881 
szóval ; szavazatot kaptak még : Minké Béla 
(157-et) és Szabó Bugát László (39-et). Alel-
nökök lettek: Dorogsághy Dénesné, Móra István, 
Moussong Géza és Szabó B. László; t i tkár : 
Tóth Kálmán. Mintegy 1080 szavazatot adtak be. 

— Fölvétel tanítóképző-intézetekbe. A 
losonczi állami elemi iskolai tanítóképző-inté-
zetnél az 1905/6. tanévre az I. évfolyamba 
fölvétetik 30 növendék. Ezek közül ingyenes 
étkezésben 10, ingyen lakásban 16 növendék 
fog részesülni. A kedvezmények a középiskola 
vagy polgári iskola IV. osztályát végzett kitűnő 
és jeles előmenetelü növendékeknek fognak 
adományoztatni. A pályázati kérvények folyó 
évi május hó 31-ig az intézeti igazgatósághoz 
nyújtandók be. — A sárospataki állami elemi 
iskolai tanítóképző-intézetnél az 1905/6. tan-
évre az első évfolyamba fölvétetik 30 növen-
dék. Ezek közül 6 (hat) egész ingyenes ellá-
tásban, 10 (tíz) félingyenes ellátásban (fizetendő 
az egész évre 70 korona), továbbá 11 (tizenegy) 
egyharmadrész jótéteményben fog részesülni. 
A kedvezmények a középiskola vagy polgári 
iskola IV. osztályát végzett kitűnő és jeles 
előmenetelü növendékeknek fognak adomá-
nyoztatni. A pályázati kérvények folyó évi 
május hó 31-ig az intézeti igazgatósághoz 
nyújtandók, be — A dévai m. kir. állami 
tanítóképző-intézetnek mind a négy évfolya-
mába az 1905/6. évre fölvétetik összesen 127 
növendék, és pedig : az I. évfolyamba 35, a 
II-ikba 32, a III-ikba 30 és a IV-ikbe 30. 
A fölvett növendékek (a helybeliek kivételével) 
mind bennlaknak s az intézetben ingyen nyer-
nek lakást, fűtést, világítást, mosatást s rész-
ben gyógykezelést is. A havi 28 koronába 
kerülő élelmezést (köztartást) pedig, amely 
reggeliből, ebédből és vacsorából áll, ingyen 
élvezi 28, havi 8 koronáért 29, havi 12 koro-
náért 34, havi 16 koronáért 28 és havi 28 
koronáért (az egész díjért) 8 növendék. E díjak 
havonként, legkésőbb a hó 5-ig, előre fize-
tendők be az igazgatóságnál, Az első évfolyamba 
fölvehető 35 növendék közül a köztartást in-
gyen fogja élvezni 13, havi 8 koronáért 8, 
havi 12 koronáért 4, havi 16 koronáért 4 és 
havi 28 koronáért (az egész díjért) 6 növendék. 
Az 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodványok 
az intézet igazgatóságához a f. évi május hó 
31-ig nyújtandók be. — A temesvávi állami 
tanítóképző-intézet I. osztályába az 1905/6. 
tanévre 30 növendéket vesznek föl. Az egy-
koronás bélyeggel ellátott kérvényt legkésőbb 
f. évi május hó 31-ig az igazgatóságnál keh 
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benyújtani. Példás magaviseletű és megfelelő 
szorgalmú pályázók a szülők vagyoni állapo-
tához mért segélyben részesülnek az intézettel 
kapcsolatos internátusban. A teljes ellátás évi 
díja 280 korona, kedvezményes (évi 140, 80 
és 60 korona) hely 19 van s ingyen fölvételre 
9 ifjúnak lehet kilátása. Tanítók gyermekei 
egyenlő magaviselet és szorgalom mellett előny-
be részesülnek. — A szabadkai állami tanítónő-
képző-intézetben a jövő iskolai évre a követ-
kező helyek töltetnek be: I. osztály. Ingyenes, 
bennlakó növendék 2. 100 kor. fizető bennlakó 
növendék 2. 210 kor. fizető bennlakó növen-
dék 2. 310 kor. fizető bennlakó növendék 2. 
420 kor. fizető bennlakó növendék 12. Bejáró, 
ingyenebéd-kedvezménnyel 3. Bejáró kedvez-
mény nélkül 7. Összesen 30. II. osztály. In-
gyenes, bennlakó növendék 8. 100 kor. fizető 
bennlakó növendék 4. 210 kor. fizető bennlakó 
növendék 7. 310 kor. fizető bennlakó növen-
dék 4. 420 kor. fizető bennlakó növendék 9. 
Bejáró, ingyenebéd-kedvezménnyel 7. Bejáró, 
kedvezmény nélkül 18. Összesen 57. III . osz-
tály. Ingyenes, bennlakó növendék 10. 100 kor. 
fizető bennlakó növendék 9. 210 kor. fizető 
bennlakó növendék 7. 310 kor. fizető bennlakó 
növendék 5. 420 kor. fizető bennlakó növendék 
5. Bejáró, ingyenebéd-kedvezménnyel 4. Bejáró, 
kedvezmény nélkül 13. Összesen 53. IY. osztály. 
Ingyenes, bennlakó növendék 10. 100 kor. 
fizető bennlakó növendék 9. 210 kor. fizető 
bennlakó növendék 9. 310 k'or. fizető bennlakó 
növendék 5. 420 kor. fizető bennlakó növen-
dék 3. Bejáró, ingyenebéd-kedvezménnyel 4. 
Bejáró kedvezmény nélkül 13. Összesen 52. A 
II., III.,I V. osztályba való fölvételre természe-
tesen első sorban azoknak van igényük, kik 
az intézetben ez évben az előző osztályokat 
végzik. Jelenleg a felsőbb osztályokban min-
den hely be van töltve. A tartásdíjak havon-
ként, előre fizetendők. Tandíjat a növendékek 
nem fizetnek. — A kassai kir. kath. tanítóképző 
újonnan megnyíló I. osztályába a fölvétel iránti 
kérvények az igazgatóságnál június 15-ig adan-
dók be. Akik segélyt kérnek, azok a szülők 
vagyoni állapotát föltüntető hatósági bizonyít-
ványt is melléklik. — Helyreigazítás. A ko-
lozsvári állami tanítóképző-intézethez a föl-
vételért a folyamodványok nem július 2-ig, 
miként lapunk mult számában közöltük volt, 
hanem már május 31-ig beküldendők. 

— Pályázat a katonai iskolákba való 
fölvételekre. A m. kir. honvédelmi miniszter 
úr közzétette folyó évre a katonai iskolákba 
való pályázati hirdetményeket. A magyar if ja-
kat közelebbről érdeklő részekről röviden ezek-
ben emlékezünk meg: 1. A es. és kir. közös 
hadseregbeli hadapród-iskolákban magyar honos 

ifjak részére 415 hely fog betöltés végett ren-
delkezésre állani, melyek közül 223 egész 
ingyenes magyar állami alapítványi hely, 191 
tandíjfizetéses hely, 1 pedig szintén egészen 
ingyenes magánalapítványi hely (Tolna vár-
megye részéről). A fölvétel a budapesti, kassai, 
károlyvárosi, nagyszebeni, pozsonyi, temesvári 
és Pétervárad melletti kameniczi gyalogsági 
hadapród-iskolák, továbbá a wieni és trais-
kircheni tüzérségi, a hainburgi utász és a 
mährisch - weisskircheni lovassági hadapród-
iskolák I-ső évfolyamában történik. Előadási 
nyelv német és magyar, a kameniczi és károly-
városi hadapród-iskolákban német és horvát, a 
többi hadapród-iskolákban pedig a német nyelv. 
Az első évfolyamban nyilvános reáliskola vagy 
gimnázium 4 osztály végzettségét kívánják, 
ezekkel egyenlő értékű a polgári isk. 4-ik 
osztályos bizonyítvány is. A horvát iskolákra 
külön meghatározás van. Folyamodványokat 
tandíjfizetéses helyekre folyó évi június 15-ig 
kell benyújtani. Állami vagy köztörv. hat. szol-
gálatban szülők levő elöljáró hatóságuk útján 
terjesztik be a honvédelmi miniszterhez. 2. A 
hadsereg katonai akadémiáiban és reáliskoláiban, 
magyar állami alapítvány vagy magánalapít-
vány és fizetéses helyre, magyar ifjak részére 
1905/6. isk. év elején 154 hely fog rendelke-
zésre állani. Ezeknek egy része a Kőszegen és 
Kismartonban létező katonai reálisk. I., III., 
IV-ik évfolyamában lesz. Az alreáliskola első 
osztályába népiskolai 4-ik oszt. biz. alapján 
vesznek föl. 3. A m. kir. honvéd-hadapród-
iskolákban Pécsett 100 és Nagyváradon is 100 
ifjú fog fölvétetni. Folyamodványokat július 
10-ig fogadnak el. 4. A m. kir. honvéd-főreál-
iskolában és a Honvéd-Ludovika-Akadémiában 
szintén számos hely lesz üresedésben. Kérvé-
nyeket május 15-ig kell beküldeni. 

— Rövid hírek. Gyűlések. A „Mohácsvidéki 
róm. kath. tanítóegylet" f. évi június hó 15-én 
d. e. 9 órakor Németbólyban tar t ja évi rendes 
közgyűlését. — Az „ Érsekújvár vidéki r .k . nép-
nevelők egyesületé inek vágsellyei köre f. évi 
május 17-én Yágsellyén, a r. k. Népkör helyi-
ségében, évi gyűlést tar t . 

— Halálozás. Benka Pál szarvasi ág. h. 
ev. tanító, tanítói működésének 40-ik s életé-
nek 62-ik évében elhunyt. Áldás emlékén! 

Tartalom : A társadalom és a tanítóság. BŐkényi 
Bániéi — A népiskolák államosítása. — A természet-
tudományi tárgyak módszere az elemi iskolában. 
Bücliler Hugó. — Az írva-olvasás tanítása. . . . i. — Az 
írás tanítása az I. osztályban. Tóth Ferenc. — A test 
ht.lyes tartása írás közben. Csöregi János. — Községi ég 
egyéb helynevek. — Szünóra : Berzeviczy Albert : 
Beszédek és Tanulmányok. — Irodalom. — Hivata-

' los 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 P E f i D . 

A dunafóldvári gazdasági ismétlő 
iskola kiállítása. 

(P. J.) Alig fél évtizedes múltra tekint vissza 
a gazdasági ismétlő iskola és máris gyakorlati 
életképességének nem egy kiváló jelét adta. 
így pl. a „G. I. I." legutóbbi számában ismer-
tettük a derecskei külön szaktanitós gazdasági O o 
ismétlő iskola meglepő szép eredményeket 
elért háziipari tanfolyamát és az ebből rendezett 
kiállítását. Ez alkalommal egy újabb örvendetes 
dologról, a dunaföldvári önálló szaktanitós 
gazdasági ismétlő iskola mezőgazdasági gép- és 
eszközkiállításáról értesíthetjük olvasóinkat. 

A dunaföldvári szaktanitós gazdasági ismétlő 
iskola március 31-én és április hó 1-én a 
kisgazdák körében használható mezőgazdasági O Ö o 
gépek- és eszközökből olyan nagy érdeklődés 
mellett rendezett kiállítást, hogy az eredetileg 
két napra tervezett kiállítást meg kellett 
hosszabbítani. Ez a kiállítás különös figyelmet 
érdemel abból a szempontból, hogy minden 
tekintetben eredeti volt. Ugyanis első gép-
kiállítás és bemutató volt, mint gazdasági 
ismétlő iskola által rendezett, a kivitelben 
pedig eredeti volt, mert a kitűzött célhoz, t. i. 
hogy a kisgazdák igényei tartassanak szem 
előtt, minden tekintetben szigorúan alkalmaz-
kodott. Epen ezért a rendezőség minden olyan 
dolgot kizárt a versenyből, amely vagy fény-
űzési cikk, tehát nem gazdaságos, vagy pedig a 
kisgazdák körében haszonnal nem használható. 

Hogy a kiállítás gyakorlati eredménye mennél 
kézzelfoghatóbb legyen, a kiállított mezőgazda-
sági gépeket és eszközöket munka közben is 
bemutatták. Ez az intézkedés természetszerűen 
a bírálatot vonta maga után. 

A bíráló-bizottságban részt vettek a tolnavár-
megyei gazdasági egyesület elnöke: Jeszenszky 
Andor és titkára: Molnár István, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter kiküldött szakközege, 
a gazdasági szaktanító, tizenkét dunaföldvári o o ' 
kisgazda, egy uradalmi tiszt és Hanseli János 
nagybirtokos, aki egyszersmind a bíráló-bizott-
ságnak is elnöke volt. A bíráló-bizottság három 
kérdőpontot állapított meg, amelyre mindenki 
írásban adta meg az érdemjegyet. Hogy mily 
körültekintéssel és elfogulatlanul bíráltak a 
kisgazdák, mi sem igazolja jobban annál, hogy 
majdnem minden egyes esetben egyhangú volt 
a bírálat eredménye. 

Nagyobb mennyiségben állítottak ki gépeket: 
Kühne, Bacher-Melichár, Clayton-Shuttlevorth, 
Kalmár, Mauthner stb. A gépeket az illető 
gyárosok szállították saját költségükön a vasút-
és hajóállomásra, ahonnan azután az iskola a 
saját fogatán szállította a gazdaságba. A kiállítás 
helyéül az iskola majorudvara szolgált. 

A gépek a következő csoportokban voltak 
elhelyezve: tengeridarálók és morzsolok, répa-
vágók, szecskavágók, rosták, ekék, boronák, 
fogasok, különféle fogatos kapálóeszközök, vető-
gépek és porhanyítók. Különösen nagy érdek-
lődést mutattak a kisgazdák a szőlőkapálók 
iránt. Az iskola takarmánya és területe fel-
használásával munkálat közben is megtörtént 
a verseny, melynek hivatalos bírálati eredmé-
nye a kiállítókkal írásban közöltetett. 

A kiállításon tömegesebben vettek részt a 
dunaföldváriakon kívül Baracs, Bölcske, Elő-
szállás, Paks és Szentandrás községek. Az 
előszállási uradalomnak tizennyolc tisztje és a 
paksiak hivatalos küldöttsége tesületileg jelen-
tek meg. 

Azonban nemcsak a szigorúan vett gép-
kiállítás, hanem az iskola mintaszerűen kezelt 
húszholdas gazdasága is bőséges tanulmány-
anyagul szolgált a kiállítás látogatóinak. így 
például a bonyhádi teheneknek, a magyar-
orpington keresztezéseknek és a méhesnek 
állandóan sok szemlélője volt. A mintaszerűen 
kezelt és berendezett méhesben láttuk a szak-
tanító által készített újfajta csinos kaptárt, 
melyben valamely raj ideiglenesen elhelyezhető, 
s amelyben annak minden munkája a leg-
kényelmesebben megfigyelhető. Ennek különösen 
a tanítás szempontjából igen nagy előnye van. 

Ugyancsak sok szemlélője volt az iskola 
szőlőtelepének, mely mintegy két hold. Ügy 
az ültetés, mint a metszésmód miuden tekin-
tetben megfelel az okszerűség követelményei-
nek, s így méltán is szolgálhat tanulmány-
tárgyul. Igen nagy szolgálatot tesz ezen iskola 
a dunaföldvári gyümölcstermelésnek is, mert 
a tanulók által készített nagy mennyiségű 
oltványt darabonként csekély 20 fillér árban 
hozza forgalomba. 

Megemlítem, hogy az iskola felnőttek részére 
téli időben 6—8 hétre terjedő tanfolyamot 
rendez, amelyen az okszerű mezőgazdálkodás 
minden ágából tar t előadást a gazdasági szak-O o O 
tanító. 
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Dunaföldváron van egy igen szép eredmény-
nyel dolgozó tejszövetkezet is, amely fennállása 
harmadik évében az összes beruházási költsé-
geket letörlesztette s amely átlag naponként 
1000 liter tejet dolgoz fel. Ezen szövetkezet 
létrehozásában is nagy buzgalommal dolgozott 
a szaktanító. Az ilyen munkásságnak lehet 
tulajdonítani, hogy úgy a nagybirtokosok, mint 
a kisgazdák a működését elismerik s tanácsait 
szívesen fogadják. 

A fentemlített kiállítás körül kifejtett buz-
góságért, úgy tudjuk, hogy a miniszter az 
iskola szaktanítójának, Butyka Károlynak, a 
kiállítás elnökének, az iskola gondnoksági el-
nökének, gondnokának stb. elismerését nyilvá-
nította. Még csak azt említjük meg, hogy a 
kiállítás a kiállítókra nézve is kedvező volt, 
mert nemcsak hogy a kiállított gépek nagy 
része kelt el, hanem azóta újabb szállítások is 
történtek rosták, ekék és vetőgépekből. 

A biztosításról. 
(A gazd. ism. iskola III. csoportja számára, vagy 

téli felolvasásra. Tormay után.) 

A termelő gazda foglalkozása a legnagyobb 
kockázatnak, a legtöbb veszedelemnek van 
kitéve az emberi foglalkozások között. A 
szántóvető földmíves elveti a magot, beboro-
nálja, besímítja, s jól végzett munkájára aggo-
dalommal és reménységgel várja Isten áldását ; 
mily sok idő telik el, mily sok baj érheti 
aratásig, míg a sarló, a kasza csendül meg 
benne ! Az elvetett magot az egér, ürge, varjú 
s'b. megvámolhatja, a szárazság csírájában 
megölheti ; a kikelt vetést a hó megfojthatja, a 
talajvíz (földárja) elsenyvesztheti, árvíz elöntheti ; 
üszög, rozsda és állati ellenségei megtizedelhetik, 
a forróság lepörzsölheti, a jég elverheti! 

S ha ezen veszedelmektől megszabadult a 
gazda, learatott terményeit összehordta, akkor 
sem lehet nyugodtan, mert a betakarított 
termését, házát, istállóját, pajtáját stb. is érheti 
kár ; tűz hamvaszthatja el gabonaasztagját, 
szénakazalát, az egész termését, melynek jöve-
delméből a kisgazdának élnie, ruházkodnia, 
cselédet, adót fizetnie kellett volna. Midőn még 
az egyik percben az összehordott kis gazda-
ságában gyönyörködve, bizalommal tervez a 
jövőre nézve, a másik percben már a „vörös 
kakas" repült udvarára, talán gyújtogatásból, 
gyermekek gondatlanságából, vagy vigyázatlan-
ságból s egy pillanat múlva lángban áll a nap 
hevétől perzselt száraz termése, leégett háza, 
elpusztult egész vagyona és az, aki előbb még 
bátran elébenézett a jövőnek, néhány óra után 
könnyező szemmel áll elpusztult háza füstölgő 
romjai között . . . kész koldus. 

Midőn még szántóföldjén telt kalászú termé-
nyei, a legjobb áldást igérve, büszkén, emelt 
fővel állanak, az ég boltján sötét vészes felhő 
tornyosul. Orkán ziíg végig a határ fölött, a 
levegő lehűl, a felhőből pusztító jégeső hull 
alá, amely összekúszálja, letöri a fennálló 
kalászt . . . . tönkretéve a kisgazda minden 
reménye. Kihez forduljon segítségért, miáltal 
pótolja, a kárt, a veszteséget?! 

Hogy a kisgazda a csapások súlyát enyhítse, 
biztosítania kell, hogy az elemi károk által oko-
zott veszteségek némileg megtérüljenek. 

Habár a biztosítások szükségessége mind-
inkább előtérbe lép, mégis sokan vannak a kis-
gazdák között, akik tűzkár ellen egyáltalán nem 
biztosítanak, vagy nem egész gazdaságukat 
biztosítják; jégkár ellen pedig alig néhányan 
biztosítanak. 

Ennek oka abban rejlik, hogy némelyek 
közülök nem ismerik a biztosítást, mások 
takarékosság szempontjából nem biztosítanak. 

Már pedig a biztosításnak első sorban épen 
a kisebb gazdaságokban van helye ; itt van a 
legnagyobb haszna, itt legnagyobb a gazda 
kockázata. Mert egy kisgazdát teljesen tönkre-
tenne egy tűzvész, amely házát, egész termését 
elpusztítaná, mivel mindene (termése, rako-
mánya stb.) kis udvarán szorosan össze van 
halmozva, ezek elpusztulása veszedelem idején 
bizonyos lenne ! A sújtó csapás után hová 
menne, kihez fordulna segítségért? Talán a 
keserves fáradsággal szerzett földjét kellene 
újabb adóssággal megterhelnie, vagy attól épen 
megválnia, hogy házépítésre, jószágbeszerzésre 
költsége legyen . . . kisgazdasága kihevemé-e 
valaha e csapást ? . . . Nem. Itt csak a bizto-
sítás segít. 

A biztosítás fontos a kisgazdára. Ismernie 
kell, hogy amit két keze fárasztó munkájával 
szerzett, a földből kicsikart, ami jószágot föl-
nevelt, mikép mentheti meg a csapásoktól, a 
végelpusztulástól. Ismernie kell a biztosítás 
célját, hasznát, módját, ágazatait. 

Célja a biztosításnak védelmet, kárpótlást 
nyújtani a kisgazdának, ha őt valamely elemi 
csapás (tűz-, jégkár stb.) érné, amely egész 
vagyonkáját (házát, termését) elpusztítaná. 

A biztosítás haszonnal is jár; aki vagyonát 
biztosítja, az saját anyagi javainak, jólétének 
megszilárdításán fáradozik, szerencsétlenség 
esetén nem szorul polgártársainak könyörado-
mányaira. Közvetlen haszna, hogy a gazdát 
megóvja vagyona teljes elpusztulásától, leszál-
lítja a kár nagyságát, a vagyonnak csökkenését 
megakadályozza. Oly gazdának a házát, kazalát, 
ki biztosított, haragosai nem fogják bosszúból 
fölgyújtani, mert tudják, hogy azáltal nem a 
gazdának, hanem a biztosító-intézetnek vagy 
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szövetkezetnek okoznak kárt. — Arra is 
ösztönzi a gazdát, hogy a biztosítási díj fede-
zésére újabb gazdasági fogással igyekszik többet 
termelni, a biztosítás költségét a termőföldből 
kiaknázni. 

Kár esetén a kisgazda megkapja a kártérí-
tési összeget, nincs megakadva, könnyen tud 
magán segíteni, rendesen végezheti tovább a 
munkáját. 

A biztosítás fokozza még a gazda takarékos-
ságát és hitelképességét is. 

A biztosítási módok között legelterjedtebbek 
az üzleti biztosítás (részvényes biztosítótársa-
ságok) és a szövetkezésen alapuló kölcsönös 
biztosítás. 

Üzleti biztosítás, amikor a biztosítást bizo-
nyos megállapított évi díj befizetése mellett 
vállalják el, a biztosított tárgyak értéke és 
minősége szerint, a biztosítótársaságok. E társa-
ságok nagyobbrészt külföldiek. Főcéljuk részvé-
nyeseik nagy osztaléka, nagy nyeresége. Sok 
üzletet kötnek, igen el vannak terjedve. 

A kölcsönös biztosítási mód, midőn a közsé-
gek, járások, vármegyék lakói szövetkeznek 
s egymást kölcsönösen biztosítják. Nagy előnye, 
hogy a biztosítás ügye érdekelt felek kezében 
van letéve, kik a helyi viszonyokkal, a biztosí-
tott tárgyakkal, azok valódi értékével, a bizto-
sító felekkel ismerősök, egymást ellenőrizhetik, 
visszaélés nem történhet. Mivel ez a legolcsóbb, 
a kisgazdák részére a legajánlatosabb. Főelve 
az, hogy nagy kiterjedésű legyen, hogy az 
esetleges kár minél több szövetkezeti tagra 
oszoljék a tagok megterheltetése nélkül. A 
szövetkezett tagok, község, járás stb. egymást 
viszontbiztosítják, hogy a célt : kisebb kockázat, 
olcsóbb díjtételek által elérjék. 

A biztosító-szövetkezeteknél legjobb az, mely-
nél a bekövetkezett károk megtérítésére év-
díjak vannak megállapítva, miből a károkat 
fizetik, a felmaradó összeg a tagok között a 
díjtétel nagysága (aránya) szerint szétosztatik, 
vagy tartalékul szolgál. 

A biztosítás ágazatai között a tűz- és jég-
kárbiztosítás fordulnak elő a mezőgazdaság 
körében ; újabban az állatbiztosítás. 

A tüzkárbiztosításnak két módja van : a 
külön- és átalánybiztosítás (pausál). 

Az elsőnél a tárgyak egyenkint, külön 
kötvényen, az utóbbinál az összes tárgyak 
(épületek, állatok, takarmánykészlet, eszközök 
s egyebek) egy kötvényen soroltatnak föl. A 
különbiztosítás drágább, az átalánybiztosítás 
olcsóbb. Hogy a kisgazda átalánybiztosítást 
köthessen, gazdaságáról leltárt és számadást 
kell vezetnie, melyből a kár esetén meg-
semmisült tárgyakat könnyen kimutathatja. A 
kisgazdaságban lévő tárgyak, eszközök stb. 

fölsorolása, vagyis a leltár vezetése könnyű 
dolog lévén, az ennek vezetésére fordított 
fáradság a biztosítási díj csökkenése által 
megtérül. 

A tűzkárbiztosítást az egyes intézetek vagy 
szövetkezetek helyi, vagy a központból (több 
vármegyére szóló vezérképviselőségtől) kikül-
dött megbízottjai (ügynökei) veszik föl. Helye-
sen teszi a kisgazda, ha községében lakó 
lelkész, jegyző, tanító tanácsát kéri ki a biz-
tosítási ügylet kötésére, kik jóindulattal fognak 
útbaigazítást adni. 

Az utazó ügynököknek, ha már velük bizto-
síttatunk, díj, költség, előleg címén semmiféle 
összeget ne adjunk. 

A tüzbiztosítási ajánlatnál az épületek ren-
deltetése (lakóház, műhely, kamra, csűr, pajta, 
istálló, ól stb.), alapépítménye (vályog, tégla, 
deszka), tetőzete (zsúp, nád, zsindely, cserép, 
pala), minősége (földszint, emelet), mennyezete 
(deszkázott, nádozott), szélessége, hosszúsága, a 
padlás talaja (téglázott, tapasztott), egymástól 
való távolságuk, tűzveszélyes voltuk jönnek 
tekintetbe. 

Az átalánybiztosításnál a fentieken kívül az 
ingóságok (bútorok, ágyneműek, ruhák stb.), 
élelmiszerek, az állatállomány, az egy évi 
szemestermés, szalma, széna, egyéb takarmány-
készlet soroltatnak föl a kötvényen. Kikötve a 
szemestermés, széna-szalmakészlet becsértékét 
métermázsánként. 

Az ajánlatot a biztosítandó fél aláírja, az a 
biztosító-intézet vagy szövetkezet igazgatóságá-
hoz felterjesztetik. Ha az intézet a biztosítást 
elfogadta, kötvényt állít ki, melyben a bizto-
sítás időtartama, a biztosított ' tárgyak teljes 
értékösszege, az évenként fizetendő díj, világo-
san feltüntetendők. 

A fél a biztosítási illeték befizetésének pontos 
időben leendő kiegyenlítésére váltót (kötelez-
vényt) ír alá, az évenként esedékes díjról ki-
állítva, eggyel kevesebbet, mint ahány évre 
szól a biztosítás tartama, mivel az első év díj-
tétele a tüzkárbiztosítási kötvényen van föl-
tüntetve, amely díjtétel a kötvény átvétele után 
azonnal befizetendő. 

Első évben a díjtétel összege magasabb, mint 
a többié, az írás-, bélyegilleték, belépési díj 
stb. felszámítása miatt. 

Figyelembe veendő, hogy csak annyi értéket 
biztosítson a kisgazda, amennyivel valóban bír, 
tehát sem alacsonyan, sem túlbecsülve nem 
szabad biztosítania, mivel csak a tényleges 
kára lesz megtérítve. Ugyancsak nem szabad 
két, vagy több intézetnél biztosítania. Továbbá, 
hogy a tetőzetért, az alapépítmények eléghető 
részeiért, a falak megrongálásáért a teljes érték 
veendő ; szilárd kőépületek, cserép-, pala-, zsin-

18* 



'20 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 8 . SZÁM. 

delytetők olcsóbb díjtétel alá esnek, mint a 
vályogfallal bíró nád-, zsúptetők, mivel ezeknél 
a kockázat nagyobb. A díjtétel nagyságát a 
tárgy értéke, gyulékonysága, tűzveszélyes kör-
nyezete, szabja meg. Hosszabb időre kötött 
biztosításnál olcsóbb díjtétel állapíttatik meg. 

A biztosító félnek kötelessége mindent meg-
tenni a kár távoltartására vagy csökkentésére; 
így pl. kazalok között való távolság betartása, 
tüzes hamu, pernye kiöntésére való vigyázat stb. 
Tüz esetén pedig oltani. 

A megkötött biztosítás bizonyos időre, helyre 
bír érvénnyel, s tárgyának a valóságot kell 
föltüntetnie. 

Fontos, hogy a biztosított fél elvállalt köte-
lességének, az évdíjak pontos befizetése által, 
megfeleljen; a biztosító-társulat vagy szövet-
kezet pedig a kár t pontosan fizesse. 

Háború, földrengés stb. okozta kár a bizto-
sításból kizáratik. 

Kártérítés akkor sem jár, ha szándékos fel-
gyujtásból származik a tüzveszedelem. Sőt a 
gyújtogató szigorúan megbüntettetik. 

Ha a biztosított félnek tűzkára van, tartozik 
azt a társulatnál azonnal bejelenteni. Egyben 
a községi elöljáróságtól bélyegmentes „ártat-
lansági bizonyítványt" beszerezni, mely a tűz-
kár keletkezésének okát igazolja, hogy az nem 
szándékos fölgyujtásból származott. A társaság 
vagy szövetkezet a kárbecslést egy kiküldött-
jének vagy helyi megbízottjának közbenjötté-
vel a károsult féllel együtt megállapítja, a 
megsemmisült érték nagysága szerint a kár-
térítési összeget kifizeti. Ha a két fél között 
megegyezés nem jöhet létre, úgy szakbecsüsök 
küldetnek ki ; ezek a kárt, annak értékét meg-
állapítják, mely becslést mindkét fél köteles 
elfogadni. A szakbecsü költségeit a vesztes fél o o 
fizeti. 

A tűzkárbiztosítási kötvény mindkét félre 
kötelező erejű okirat. Peres kérdésekben döntő 
bizonyíték. Azért az ily kötvény megőrzendő. 

A jégbiztosításnál a terményeket jégverés 
ellen biztosítjuk; ú. m. a kalászosokat, komlót, 
szőlőt, dohányt stb. A jégkár elleni biztosítás, 
tavasztól aratásig, vagyis egy termelési idő-
szakra szól. E biztosításnál is bizonyos évi 
díj fizetendő ; tőbö évre kötött biztosítás itt 
is olcsóbb. 

A jégkár becslése a hely színén történik s a 
kártérítési összeg a jégverett, lábon álló ter-
més után állapíttatik meg. 

Mivel a jégverésnél a kárt pontosan meg-
állapítani nem lehet, a jégkár becslése hozzá-
vetőleges százalék (%) szerint történik. így 
van pl. 1%-os, 25°/o-os, 50%-os stb. jégkár. 
Az 1%-os és annál nagyobb károknál az évi 
díj egy részlete, vagy egészben elengedtetik. 

Nagyobb percentes jégkárnál a kártérítési 
összeg is emelkedik fokozatosan. 

A biztosítás ágazatai közé tartozik még az 
állatbiztosítás. I t t a ló, szarvasmarha, juh stb. 
fiatalabb, vészmentes állatok, gazdák jószágai, 
biztosíttatnak. Gyanús, elöregedett stb. állatok 
nem vétetnek föl biztosítás alá. Az évi díjtétel 
az érték °/o-a szerint állapíttatik meg. Kár-
térítés jár az elhullásból, kényszervágásból stb. 
származó károkért. Háború, zendülés, tűzvész 
miatt elpusztult állatokért kártérítés nem jár. 
A tulajdonos kötelessége az állat betegségét 
bejelenteni, állatorvossal kezeltetni. A fölvételt 
és kárbecslést bizottság teljesíti. E biztosítás 
külföldön elterjedt. 

Említést tehetünk még a baleset- és élet-
biztosításról, melyek napról napra jobban ter-
jednek, amelyek azonban a kisgazda érdek-
körén kívül esnek. 

* 

Biztosítson tehát a kisgazda, mivel az rá-
nézve hasznos és előnyös, amint az elmondot-
takból látható. De nemzetgazdasági szempont-
ból is kell biztosítania, hogy mint a magyar 
gazdaközönség alkotó eleme, annak megszilár-
dulásához vagyona biztosításával hozzájáruljon 
s elősegítse a magyar faj vagyonosodását. 

Avagy az elmúlt év nyara, midőn a hosszas 
szárazság, vizhiány miatt oly sok, nagy tűz-
vész pusztított, melyek egész falvakat semmi-
sítettek meg, annyi népet tettek hajléktalanokká, 
koldusokká, nem serkentő példa-e arra, hogy 
a kisgazda biztosítson? 

A biztosító intézetek közül többek között a 
szövetkezeti alapon álló „Gazdák Biztosító 
Szövetkezete" (Budapest, Baross-utca 10. sz.) 
is ajánlható biztosítások megkötésére a kis-
gazdának. 

(Tarnaszentmiklós.) Dutkay Dezső. 

A vajró l . 
Hazánk gazdasági viszonyait tekintve, azt 

látjuk, hogy régebben a gazdák, különösen az 
Alföldön, majdnem kizárólag gabona- és főképen 
búzatermeléssel foglalkoztak, és csak újabb 
időben kezd, a gabonaárak hanyatlása követ-
keztében, a tejelőmarha tartása és ezzel kap-
csolatosan a tejgazdaság is tért hódítani. A 
tejgazdaságnak fellendülésével karöltve terjednek 
el hazánkban a tejszövetkezetek, egész vidékekre 
áldást és jólétet hozva. 

Ezen tej szövetkezetek a tejet leginkább vajjá 
földolgozva értékesítik, és így minket jelenleg 
az összes tejtermékek között leginkább a vaj 
érdekel, mely ma már jelentékeny kiviteli cikket 
képez, miért is érdemes vele bővebben is fog-
lalkozni. 
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A vaj (Butyrum, Medulla lactis), Soxhlet 
tanár szerint, a tejből kiválasztott, megmeredt 
zsír, melyhez kereken 15% édes vagy savanyú 
soványtej vegyül, lehetőleg finoman elosztva. 
A vaj mindazon anyagokat tartalmazza, amelyek 
a többi tejtermékekben találhatók, még pedig, 
a zsírnak kivételével, majdnem ú. a. arányban, 
miért is a vajat szilárd tejnek is nevezhetjük. 

Középszerű vegyi összetételű vajban 100 rész 
vízre 4 rész protein, 5"25 tejcukor, 0*85 hamu 
alkatrész esik. Jól készített vajban 15% víz 
mellett 0 '6% proteinanyag, 0'8% tejcukor, 
0 '13% hamú és tejsó található. 

Ismerve a vaj összetételét, lássuk, melyek 
azon nyersanyagok, melyekből az előállítható. 
Készül a vaj édes tejből, savanyú tejből, édes és 
savanyú tejszínből.Házilag leginkább savanyú tej-
színből készül, de ott, hol egyszeri köpülésre ele-
gendő tejszín csak hosszabb idő alatt gyűjthető 
össze, mikor az már kifogástalan vaj készíté-
sére nem alkalmas, helyes a savanyú tej és 
tejszín együttes köpülése. Különösen dívik a 
köpülés ezen módja észak Németország szegé-
nyebb vidékein. Tudnunk kell azonban azt, 
hogy a vajzsír kiválása ezen eljárásnál tökélet-
lenebb és másrészt aránylag nagy erőkifejtés 
szükséges kismennyiségü vaj nyeréséhez. 

Édes tejből is köpülhetünk jó vajat, de ennél 
sok vajzSír marad vissza a tejben, készítése 
tehát nem gazdaságos. Az édes tejszínből készült 
vaj mint teavaj kerül forgalomba, habár leg-
nagyobb részben ez sem tisztán édes, de tejsav-
bakteriumokkal, természetes vagy mesterséges 
úton, gyengén savanyított tejszínből készül. 
A vajkészítéshez legáltalánosabban a savanyú 
tejszínt használják. Ennek oka, hogy az édes 
tejszín földolgozása nagy tisztaságot, pontos-
ságot és nagyobb szakképzettséget igényel, 
különben sikerre nem vezet, a vaj ízetlen, 
olajos, kenőcsös és színtelen lesz ; ehhez járul 
még, hogy az édes tejszínből készült vaj nem 
oly tartós, mint a savanyú tejszínből készült, 
miért is különösen a nagykereskedelem és 
kivitel részére a vajat kizárólag savanyú tej-
színből készítik. 

A vaj a nyersanyagból köpülés által válik 
ki s ez következőképen történik : a köpülőt 
félig vagy kétharmadrészben töltjük meg a 
köpülendő tejszínnel vagy tejjel. Köpüléshez a 
nyersanyagot alkalmas hőfokra kell hozni. A 
tejszín a tej zsírjának rendes merevedési foká-
nál jóval alacsonyabbra lesz hűtve, de mivel 
nyugalomban van, ennek dacára sem fagy meg 
mindaddig, míg köpülés által az anyag erős 
mozgásnak, rázásnak nincs kitéve, mikor is a 
zsírszemcsék egymáshoz tapadva — a vaj kiválik. 

Ezen pillanat pontos meghatározása a vaj-
gyártás legkényesebb munkája, mert a mere-

vedési ponton túl is köpült vaj elveszti jóságát, 
kenőcsös és színtelen lesz, elsőrendű vajnak 
többé el nem árusítható. 

A köpüléshez használt nyersanyag hőfokát 
határozottan nem lehet megállapítani, bár a 
helyes hőfok igen fontos. Változik a fölhasznált 
anyag és a köpülő minősége, a helyiség és 
évszak szerint. A helyes hőfokot csakis a 
tapasztalat szerint lehet megállapítani. Ha az 
anyag hőfoka túlmagas, úgy a vaj hamar 
kiválik, nem lesz zamatos, azonkívül lágy és 
így nem tartós, ha pedig a tejszín túlhideg, a 
vaj lassan képződik, kevésbé válik ki, a kész 
vaj kemény és morzsás lesz. 

Fleischmann tanár szerint a közéj) hőfok : 
savanyított tejnél . . 17°—18° 
savanyított tejszínnél . 14°—16° 
édes tejszínnél . . . 10°—12° 
édes tejnél . . . . 7°— 8° C. 

között van. 
Befolyást gyakorol a köpülés kivitelére a 

köpülő anyaga és szerkezete. Legrégibb a ma 
is minden kis háztartásban használt egyszerű 
kölyüs köpülő, melyben a tejfelből ütés által 
válik ki a vaj. Szerkezete egyszerű, könnyen 
tisztántartható, a kis háztartás céljainak meg-
felel. 

Kisebb tejgazdaságokban, szövetkezetekben 
a kézzel forgatható Viktória-köpülő jó szol-
gálatokat tesz. Ebben a tejfel a köpülő for-
gatása közben az edény falaihoz verődik, a köpü-
lés tartama 35—40 perc. 

Gőzerőre berendezett üzemeknél legjobbnak 
ítélik a holsteini köpülőt, melynél az edény 
mozdulatlan, benne egy vitorla forog. A köpü-
lés 30—35 percig tart. Anyagára nézve lehet 
a köpülő fa vagy fém. A fa rosszabb hővezető 
lévén, megfelelőbb, mivel a körlég hőfokát 
nem veszi fel oly hamar ; ellenkezője miatt a 
fémköpülők célszerűtlenek, különösen nyáron. 

Mint minden kereskedelmi cikknél, úgy a 
vajnál is igen fontos, hogy mindenkor, mint 
teljesen egyforma színű árú kerüljön forga-
lomba és ez késztet arra, hogy a vajat, mely-
nek természetes színe változó, festés által egy-
színűvé tegyük. 

Vajfestő szerül a Bixa orellana nevű dél-
amerikai növényből készített, teljesen ártalmat-
lan szer van használatban, melyből 1 gramm 
1—3 kgr. vaj festésére elegendő. 

A kivitelre kerülő vajat sózni is kell, ezáltal 
tartóssága fokozódik, mivel a sószemcsék a 
vajban maradt irót magukhoz szívják és így 
ez a sózás utáni gyúrásnál eltávolodik. Sózás-
hoz csakis feltétlenül tiszta, szemcsés só hasz-
nálható, 2—4°/o a piac kívánsága szerint. 

Belföldi használatra a vaj festetlenül és 
sózatlanul kerül forgalomba. A vaj piacra a 
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kővetkező elnevezések alatt kerül : friss vaj, 
tartós vaj, sózott és sózatlan vaj, savó vaj, 
olvasztott vaj. A vajnak vetélytársa a marga-
rin vagy művaj, mely az utolsó két évtized 
alatt fellendült vajkereskedelemnek és terme-
löknek, a vajárak lenyomása által érzékeny 
kárt okoz. 

Mindazon vidékeken, hol kövér kemény saj-
tokat készítenek ú. m. Bajorország déli részén, 
Svájcz, Ausztria és Hollandiában, az emmen-
thali módra készített sajtoknál a megmaradt 
savóból készül a savó vaj. A zsírt a savóból 
háromfélekép vonják ki; vagy felmelegítik a 
savót 68—75°-ra, tesznek hozzá 170 sava-
nyú savót, tovább hevítik 80—90°-ra és az 
ezután feltörő zsíros habot leszedik, ez a savó-
szín. Régebben a savót 24 óráig hideg víz-
ben hagyták állani és a tetejére felszállt savó-
színt leszedték és megköpülték. 

Legjobb és legtökéletesebb módja a savó 
fölözésének, ha azt centrifuggal fölözik. A 
savószínt fölözés után lehűtik és úgy köpülik 
mint a tejszínt, a belőle nyert vaj mint főző-
vaj kerül eladásra, vegyi összetétele a friss 
vajéval majdnem azonos, de íze nem oly finom 
és zamatos. 100 liter savóból 0"75—0'80 kgr. 
savó vaj at nyerhetünk. 

Kereskedelmi cikket képez még egész Dél-
németországban, Ausztriában és hazánkban 
is, az olvasztott vaj. A jó, tiszta olvasztott 
vaj 98—99"5°/0 tiszta vajzsírt tartalmaz. Leg-
jobb készítési módja a következő: a teljesen 
friss vajat 40°-os vízfürdőben olvasztják és 
teljesen feloldva, ezen hőfok mellett hagyják 
addig, míg teljesen meg nem tisztult. A felü-
letén képződött habot óvatosan le kell szedni 
és a tiszta vajat az üledékről gondosan leön-
teni. A habot és a vaj alját a konyhában lehet 
felhasználni. Olvasztott vajnál a feldolgozási 
veszteség nagybani gyártásnál 12—18°/0, kicsi-
ben 18—24%-á t teszi a feldolgozott vaj 
súlyának. Az olvasztott vajat legjobb légmen-
tesen elzárva, kőedényben, hideg helyen tartani. 

(Heves.) Stegmüller M. 

Nyári teendők a méhesben. 
E lap februári számában azon munkákról 

szólottam, melyek a méhesben tavasszal vég-
zendők. Az alábbi sorokban folytatom a méhek 
körüli teendők fölsorolását s minthogy ezek 
legtöbbje már a közéletben általában nyárnak 
nevezett időszakra esik, azért nyári munkáknak 
nevezhetők. 

A méhek átvizsgálása alkalmával észlelt 
bajokon segítve, a gyönge családokat egyesítés 
által erősekké téve, a méhésznek oda kell 
törekednie, hogy családjai a mézelés főidejéig 

a lehető legjobb állapotban megmaradjanak, 
megerősödjenek munkás néppel, hogy annak 
idején minél több mézet nyerjen s így a 
méhészkedés minél nagyobb hasznothozóvá 
legyen, amit tulajdonképeni céljának, fáradsága 
jutalmának kell, hogy tekintsen. Hogy ezt 
elérhesse, gondoskodnia kell arról, hogy a 
hasítás minél nagyobb arányú legyen. A költő-
tért üres lépek beadásával kell bővíteni. Hogy 
pedig az anya ezen lépeket is bepetézze, mindig 
két-két fiasításos lép közé kell egy üres lépet 
akasztani. A heresejtes lépek eltávolítandók, 
nehogy az anya azokat bepetézze s így a herék 
szükségtelen számban neveltessenek S a család 
mézét hiába fogyasszák. Amennyi herére a 
családnak az ifjú anya megtermékenyítésére 
szüksége lesz, annyi mindig kikerül a dolgozó-
lépek szélein, sarkam épített s bepetézett here-
sejtekből. Hogy a fiasítás minden fönnakadás 
nélkül előrehaladjon, szükséges, hogy a családok 
a kellő táplálékkal legyenek ellátva. Ha a rossz 
időjárás miat t e táplálékot a természetben 
nem lelnék meg, úgy akkor azokat etetni 
vagyunk kénytelenek. Az etetést igen óvatosan 
végezzük és mindig csak este. Vigyázzunk 
arra, hogy mézet el ne csurgassunk, mézes 
lépet vagy edényt a méhes közelében ne 
hagyjunk, mivel ellenkező esetben veszedelmes 
baj, az úgynevezett rablás állhat be. 

A méheket éber figyelemmel kell kísérnünk 
a kiteleléstől kezdve egész a betelelésig, mert 
a rablást nemcsak az éhség, hanem a minél 
több méz begyűjtésének ösztöne is idézi elő, 
ez ösztön pedig a méheknél mindig megvan. 
Előfordult már rablás a főmézelés idejében is. 
A méhek ugyanis minél több mézet óhajtván 
gyűjteni, — ha könnyű szerrel tehetik — egy-
mást is megtámadják s kirabolják mézükből. 
A rablás áldozatául mindig a gyönge család 
esik, mely a megtámadott fél, míg az erős 
család a támadó fél és egyúttal győző is. Az 
egy darabig folytatott harc után a megtáma-
dott család, látva a mindig nagyobb számmal 
érkező ellenséget, lerakja a fegyvert, a táma-
dókhoz szegődik és saját mézének áthordásá-
ban segít. E veszedelmes jelenség megakadá-
lyozására a következő óvóintézkedések tar tas-
sanak szem előtt: 1. Legyenek a családaink 
erősek, mer t ilyenek bátran védelmezik magu-
kat, mire a rablók elvonulnak. Gyönge csalá-
dokat tehát már ezen szempontból sem szabad 
megtűrni, hanem vagy fiasításos lépekkel föl-
segítem vagy más családdal kell egyesíteni 
azokat. 2. A kaptárokon rosszúl záró ajtót, 
repedést, nyílást ne hagyunk, mert az ezeken 
átható méz- és viaszszag a nyalánk méheket 
rablásra ingerli. 3. Az etetést sohase végezzük 
nappal, sem pedig mézet ne csurgassunk el, 
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ugyanazon okból, mint a 2. pont alatt. A meg-
támadott családot, ha tehát a baj már meg-
van, legcélszerűbb néhány napra távolabb eső 
helyre vinni s fiatal méhek által ellepett keret-
tel fölsegíteni. Ha a kaptár vagy kas eltávo-
lítható nem volna, akkor leghelyesebb eljárás 
a röplyukat sárral betapasztani, náddal átszúrni, 
hogy egyszerre csak egy méh mehessen be s 
így az egyenkint érkező támadók könnyen el-
zavarhatók lesznek a megtámadott család által. 

A fiasítás növelésének, a családok megerő-
södésének a főhordás idejére egyik legbiztosabb, 
sikeres módja az úgynevezett spelndativ-etetés. 
Tudjuk azt, hogy minél több táplálék áll a 
méhek rendelkezésére a természetben, annál 
gyorsabban fejlődnek, gyarapodnak népben a 
családok. Ha most még hozzá mi is etetjük 
őket, midőn tehát kettősen kapnak táplálékot: 
tőlünk s a természettől, e fejlődés, gyarapodás 
annál nagyobb lesz. A spekulatív vagy haszon-
ból való etetés nagyon hasznos, de rosszul 
alkalmazva káros is lehet. Az etetésnél köve-
tendő alapelvek ezek: 1. Csakis szép és enyhe 
idők beálltával kezdjük meg. Ha korán kezdjük 
az etetést, a méhek kirepülésre késztetvén, a 
hűvös időben sokan tönkremennek, de másrészt 
megeshetik az is, hogy hidegre fordulván az 
idő, a méhek összehúzódnak, a hasítást ott-
hagyják, amely így elpusztul. Legalkalmasabb 
idő április második fele, mikor is az etetés 
egész a mézelés idejéig állandóan történjék. 
2. A táplálék elegendő mennyiségben álljon a 
méhek rendelkezésére. 3. Az etetésre használt 
méz legyen kifogástalan minőségű, mivel ellen-
kező esetben költés-rothadás lehet a káros 
következmény. Az etetésre használt anyagok, 
valamint az etetés módjai különfélék lehetnek, 
melyek leírása nem tartozik e cikk keretébe. 
Legegyszerűbb eljárás, hogyha kezdetben vizet 
és mézet egyenlő mennyiségben elegyítve, pl. 
1/i liter mézt V* liter vízben adunk a csalá-
doknak, később pedig fokozatosan több vizet 
használunk. A táplálékot vagy üres lépben 
vagy etető-vályuban, langymelegen s bő ada-
gokban, mindig csak este adjuk be a család-
nak. Amely család elegendő mézzel rendelke-
zik, azt nem kell etetni, hanem időközönként 
egy-egy lépet kivéve, a sejteket lefedelezzük s 
vízzel meghintve visszafüggesztjük. 

Akinek viszonyai megengedik, hogy méhei-
nek jobb legelőt adhasson, nagyon helyesen 
teszi, hogyha méheivel elvándorol erdők kö-
zelébe vagy pedig repcetermő vidékre. A ván-
dorlás okvetlenül az egyesületi fekvő kaptárok-
kal vagy kasokkal éjjel történjék, a röplyuk 
legyen nyitva, nehogy az utazás folytán izga-
tott méhek a keletkezett meleg következtében 
megfulladjanak. 

Midőn az időjárás állandó melegre fordult, 
a kaptárok szalmabélését, újságot, kócot stb., 
melyet a betelelésnél a kaptárokba tettünk, 
eltávolítandó. 

A főhordás ideje májusban kezdődik, mikor 
is a gyümölcsfák, ákác, repce s fehér lóhere 
adják a legtöbb hordani valót méheinknek. 
Hogy a méznek minél nagyobb helye legyen, 
kívánatos a költőtérnek üres lépekkel való 
kibővítése. A fiasításos lépeket a röplyuk felé, 
az üres, mézzel megtöltendő lépeket pedig ezek 
után rakjuk. Mindig csak annyi lépet tegyünk 
a kaptárba, amennyit a nép belepni tud, ellen-
kező esetben a viaszmoly (Achroia alveolaria) 
rakna fészket az üres lépekben. Az üres lépek 
helyettesíthetők sejtközfalakkal vagyis műléppel 
és lépkezdésekkel is. A költőtér megtelte 
után kinyithatjuk a mézürt is, az úgynevezett 
Hannemann-féle átjáró rácsot alkalmazva, ame-
lyen át a dolgozóméhek följuthatnak, de az 
anya nem s így ott bepetézés nem történhetik. 
Hogy pedig a dolgozók a följárást könnyebben 
megszokják, célszerűnek mutatkozik az üres 
lépek közé néhány fiasításos keretet akasztani. 
A telt lépeket kivehetjük s helyettük üreseket 
tehetünk a kaptárba. A szebb lépeket kivá-
lasztva s félrerakva a téli táplálásra, a pör-
getés munkája is bátran megkezdhető. A félre-
tett lépek a viaszmoly ellen időközönkint kén-
nel megfüstölendők. A kiürített lépeket eső-, 
patak- vagy 1 napig állott kútvízzel befecs-
kendezve, megtöltés végett ismét visszafüg-
geszthetjük a kaptárba. Herelépeket sohasem 
tűrjünk meg a kaptárban. 

Ha kedvező az időjárás, akkor május végén 
s június elején megjelennek az első természetes 
rajok. A rajzás főfeltételei : 1. a beteleléskor 
erős család ; 2. jó kitelelés ; 3. kellő tavaszi 
ápolás ; 4. meleg költőtér ; 5. elegendő méh-
legelő s 6. kedvező időjárás. A rajzási ösztön 
az anyabölcsők építésében nyilvánul legelőször 
a népnél, melyeket az anva 1—8, néha 16 napi 
időközökben petézett be. A bölcsőkben lévő 
petékből királynék fejlődvén, az anya féltékeny-
ségében nekikront s megsemmisíteni akarja 
azokat, csakhogy ezt a méhek megakadályozzák. 
Ekkor az anya — az anyabölcsők teljes meg-
érése előtt 7—8 nappal — hozzászegődött 
népével, mint élőraj kivonul új otthont keresni. 
Ha az időjárás kedvező, a kaptárban vissza-
maradt törzs elég népes s a legelőször bölcső-
jéből kibúvott s anyának elfogadott királynénak 
nem engedi meg a többi bölcsők megsemmi-
sítését, az ú j királyné pártjával mint másod-
vagy utóraj kénytelen kivonulni. Az előraj 
kivonulása után az utóraj rendesen a 8—9-ik 
napon jelen meg. Lehet több (3—4) utóraj is 
egy családnál, olyan időközökben jelenvén meg, 
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ahogyan az anyabölcsők megérnek. Míg az 
előraj kivonulási ideje délelőtt 10 és délután 
3 óra közé esik, addig az utórajok reggeli 
8 órától esti 7 óráig, s sokszor nem épen 
kedvező időjárás mellett is kivonulnak. Hogyha 
az előraj anyját valami baj éri, elvész, meghal, 
a raj régi otthonába újra visszatér s megvárja, 
míg az új anya kikel s hogyha az ú j anyával 
kirajzik, tütülő élőrajnak nevezzük, mivel a 
szabadon levő királyné tütÖlése és a bölcsőben 
levőnek kvákolása épp olyan, mint azt az utó-
rajok kivonulása előtt hallhatni. Hogyha az 
előraj kedvező viszonyok között megnépesedett 
és rajt ereszt, ezt a rajt szűzrajnak, vagy 
helyesebben unokara,jnak nevezzük. 

Minél korábbiak a rajok, annál jobbak, mert 
a tél idejéig nemcsak hogy kellőleg megerő-
södhetnek, hanem még fölösleget is gyűjthetnek. 
Viszont a későbbi rajokból etetés nélkül alig 
válhatnak erős családok. Ez oknál fogva a 
később megjelent rajokat — királynéjuktól 
megfosztván — vissza szoktuk verni az anya-
törzshöz. Nem tűrjük meg az apró rajokat sem, 
hanem azokat szintén vagy visszaverjük az 
anyatörzshöz vagy pedig egymással egyesítjük. 

A kivonult ra j rendesen valamely faágon 
telepszik le. Befogása úgy történik, hogy egy 
mézes vízzel belül megpermetezett szalmakast 
alája tartván, a fáról a rajt belerázzuk. Le-
csendesítés céljából igen célszerű magát a rajt 
is megpermetezni. A kast, miután a rajt bele-
ráztuk, lefordítjuk s földre állítjuk, széleit kissé 
felpöckölvén, hogy a még künn repkedő méhek 
mielőbb betaláljanak. Este, csúcsára zökkentvén, 
a kas tartalmát a kaptárba seperjük, melybe 
már előzőleg lépkezdéseket, sejtközfalakat, mézes 
lépet és fiasításos lépet is tettünk, utóbbiakat 
a gyorsabb megszokás kedvéért. Minthogy 
épen a főhordás időszakában történik a rajzás, 
a belakolt rajok csakhamar szorgalmasan meg-
töltik a beadott üres lépeket, melyeket megtöltve 
elvehetünk tőlük s más üresekkel pótoljuk, 
szem előtt tartva azt, hogy mindig csak telt 
lépek közé rakjunk üreset s csak annyit, 
amennyit a nép be tud fedni, valamint hogy 
az üvegablakot u keretekig toljuk előre. 

Az a kérdés merül föl most, hogy mekkora 
legyen a rajzás mérve? A nézetek erre nézve 
eltérők. Általában azt mondhatjuk, hogy ott, 
ahol a méhészet az élőméhek eladására van 
alapítva, a rajzás nagyobb mérve kívánatos; 
ha ellenben a mézelésre van basirozva méhé-
szetünk, a kisebb mérvű rajzás lesz a meg-
felelő. Utóbbi esetben leghelyesebb lesz, ha 
a mébállomány 25°/o-áig szaporítunk. Ennél 
nagyobbmérvü rajozást meg kell akadályoznunk. 
A rajzás megakadályozása legegyszerűbben a 
következőképen történik: A rajozni szándékozó 

család fiasítását osszuk szét gyengébb családok 
közt, a mézes lépeket pedig pörgessük ki, az 
anyabölcsőket niessük ki s az anyát zárjuk 
szűk helyre. A kasokkal egyszerűen helycserét 
végezzünk, legjobb idő erre a dél, mikor is a 
künnjáró méheitől megfosztott s így gyengévé 
lett család rajzási kedve elmúlik. 

A természetes rajzáson kívül van még a 
mesterséges vagy más néven : műrajzás is. 
Azon esetben, midőn nem természetes rajzás 
útján akarjuk méheinket szaporítani részint 
azért, mivel foglalkozásunk nem enged időt 
arra, részint azért, mivel a főhordás idejét 
méheinkkel teljesen kihasználni akarjuk, a mű-
rajokat készítjük. A műrajkészítésnek sokféle 
módját ismerjük, és pedig úgy a kasokkal, vala-
mint a kaptárakkal való méhészkedésnél. Nem 
lehet célom, hogy e helyen a mürajoztatásnak 
különféle módjait ismertessem, ezekről a szak-
könyvek szólnak részletesen. Csak egy-egy 
módot akarok ismertetni úgy a kasokkal, vala-
mint a kaptárokkal való műrajoztatási módok 
közül, melyek a legegyszerűbbeknek bizonyultak. 

Valamely népes kast csúcsára állítván, üres 
kassal leborítjuk, a két kas közötti nyilást 
kendövei körülkötjük, azután az alsó kast alul-
ról fölfelé menve pálcákkal vagy a kézzel meg-
kopogtatjuk, mire a megriadt nép anyjával 
együtt a felső kasba vonul; ezzel kész 10—15 
perc alatt a müraj. 

A kaptárokkal való műrajoztatási módok 
közül a legegyszerűbb az, hogy a kendővel le-
takart kerettaró bakkal kaptárról-kaptárra 
menve, mindenünnen 4 fiasításos lépet elve-
szünk a rajta ülő méhekkel — királyné nélkül ; 
hogyha 16 keretünk már van, akkor egy kap-
tárba tesszük azokat, anyakalitkában egy nevelt 
anyát adunk be s a kaptárt a méhestől távolabb 
eső helyen állítjuk föl. Kész az új család. 

Hogy a rajoztatásnak melyik módja érdemli 
meg az elsőséget, arra nézve a nézetek eltérők. 
A mürajoztatásnak legnagyobb előnye abban 
áll, hogy azt a természetes rajzás előtt már 
10—14 nappal végezhetjük s így a főhordás 
idejére már teljes erőben lesz a család. Viszont 
hátrányai is vannak a műrajkészítésnek: így 
szakértelem kívánatos hozzá ; a szaporítás az 
állománynak csak 25°/o-áig mehet, holott a 
természetes rajzás útján egy család 2—3 
szaporulatot is adhat, ami a mürajoztatásnak 
8—10-szerese; a műrajok később kapván anyát, 
a fejlődésben a méhek egy bizonyos időre 
visszaszoríttatnak stb. Aki mégis műrajokat 
akar készíteni, legjobban teszi, ha e célra 
kasokat használ, azokat pedig zsarolja meg, 
mivel a méztermelés tekintetében jóval hátrább 
állanak a kaptároknál, azonban a szaporításra 
igen alkalmasak. 
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A rajzás ideje alatt könnyű szerrel juthatunk 
anyákhoz. Az előraj kivonulásakor a kaptárban 
több anyabölcsöt találunk, ilyenkor egy lépet 
kivehetünk, melyen anyabölcső van, azt a rajta 
levő méhekkel együtt egy kis kaptárba, az 
úgynevezett anyanevelőbe tesszük. A méhek, 
az anyabölcsős lépen fiasítás is lévén, egy mézes 
s egy üres lépet is adván be nekik, ott marad-
nak s dolgozni kezdenek. Az anya kikelvén s 
megtermékenyülvén, ügyesen fölhasználhatjuk 
vagy a műrajoknál vagy pedig az anyátlan 
családok megerősítésénél. 

A rajzás elmultával a családok mind át-
vizsgálandók s ha gyenge vagy öreg anyja 
volna valamelyik családnak, akkor annak az 
anyanevelőben nevelt fiatal anyákból adunk 
egyet. Az anyák megtermékenyítése után a 
herékre a családnak többé szüksége nem lévén, 
azok irtását kell végeznünk, mely célra az 
úgynevezett herefogó készülékek használtatnak. 

A további teendőnk a családoknak munkára 
serkentésében áll, a telt lép eket üresekkel 
pótolván. Ha azonban kedvezőtlen az időjárás 
s a méheknek kevés legelőjük akad, akkor 
az elszedést meg kell szüntetnünk, esetleg 
kénytelenek vagyunk még etetni is, azonban 
vigyázva végezzük ezt, hogy a méhek rablásra 
ne vetemedjenek. 

Gondunk legyen arra is, hogy a méheket 
ellenségeik ne támadják meg, mint pl. : a viasz-
moly, a darazsak (Yespa vulgaris és V. crabro), 
a méhfarkas (Philantus apivorus), a halálfej ü 
lepke (Acherontia atropos) stb., miért is aján-
latos lesz a röplyukak megszükítése. A fiasítás 
a hordás csökkenésével korlátozandó, az anya 
esetleg szűk térre szorítandó, nehogy a táp-
lálék nagyobb mérvben fogyasztassék. 

Egyéb munkák már az őszi időre esnek, 
miért is ezekről a legközelebbi cikkben lesz szó. 

(Magyaróvár.) Kaclocsa G'yula. 

A zöldségfélék aszalása. 
Jelen soraimban a kertgazdasági termények 

egy igen fontos jövedelmező ágának kellő ki-
használásáról és helyes értékesítéséről óhajtok 
egyet-mást elmondani a gyakorlati életből szer-
zett tapasztalatok alapján. Láttam akárhány 
helyen, hogy a veteményes kertben csak annyi 
zöldségfélét termesztenek, amennyi épen a ház-
tartásban szükséges és láttam, mily csökönyös-
séggel ragaszkodnak egynémely fajtához anélkül, 
hogy kísérletet tettek volna, vájjon más fajta 
talán ugyanazon éghajlati és talajbeli viszonyok 
mellett nem kecsegtetne e terméstöbblettel, nem 
járna-e annak termesztése kevesebb kockázat-
tal Y Mert mint a mezőgazdaság minden ágánál, 
ügy itt is a zöldségfélék termesztésénél lehető-

leg tekintettel kell lenni arra, hogy a lehetőség 
határain belül kevés kockázat mellett a termés 
úgy minőségileg, mint mennyiségileg minél 
jobb és több legyen. Evvel korántsem akarom 
azt mondani, hogy a haszonra való főtörek-
vésünk mellett talajunkat hanyagoljuk el, úgy 
értve, hogy rablógazdálkodást űzzünk. Ez utóbbi 
esetben a talajt nagyon is kizsaroljuk, meg-
fosztjuk tápanyagaitól, hanem értem azt a 
célszerű gazdálkodást, illetőleg kertészkedést, 
mely amellett, hogy az elvesztett tápanyagokat 
trágya alakjában visszajuttatja a földnek, tekin-
tettel van a vetésforgóra is. 

Hogy mennyire jövedelmező a zöldségfélék 
termesztése, arra jobb példát nem hozhatok föl, 
mint mikor bolgár kertészeinkre hivatkozom, 
kik 2—3-szoros haszonbért fizetve, tavasszal, 
ha a kerti munkák beállnak, kibérlik rendesen 
nagyobb városok közelében a földeket és azon 
gazdálkodva, ősszel megrakott erszénnyel térnek 
vissza hazájukba. 

Ha a bolgárok nem sajnálják hazájukat 
otthagyni, nem sajnálják a rendes földbér 
2—3-szorosát fizetni és e mellett még tetemes 
hasznuk is van, miért ne tehetné ezt a magyar 
ember, a magyar gazdaasszony is ? Vagy talán 
a magyar gazdában és gazdaasszonyban nem 
volna meg a hajlam a konyhakertészetre ? Nem 
hiszem, mert a bolgárok irigyelhetik a mi 
asszonyainkat, kik a zöldségfélékből oly ízletes 
ételeket tudnak készíteni, mint talán egyik 
nemzet asszonya sem. És vájjon ez nem utalja-e 
őket a konyhakertészetre ? Nem volna-e cél-
szerűbb, ha saját véreink zsebelhetnék be a 
konyhakertészet nyomán járó hasznot, mintsem 
hogy a nekünk idegen bolgárok vigyék ki ? 

Megérdemelné, hogy a nagyobb városok kö-
zelében magyar véreink termesszék a zöldség-
féléket, szállítsák a fogyasztóknak és kapják meg 
fáradságuk jutalmát, a megérdemelt hasznot. 

De nemcsak a nagyobb városok közelében 
indokolt a zöldségtermelés fejlesztése, hanem 
indokolt az minden faluban, minden helység-
ben. Nem kell félni, hogy termésünk fölöslegét 
nem tudjuk elhelyezni és kellőleg értékesíteni, 
van annak sok mindenféle módja, csak akarat-
erő kell és vissza nem riadás az esetleges 
nehézségektől. Igaz ugyan, hogy őszkor piacain-
kat oly rengeteg mennyiségben látják el zöld-
ségfélékkel, hogy vele az árt nagyon is lenyom-
ják, de nincsen-e minden gazdának száraz 
pincéje, avagy födött helyisége, hol termése 
fölöslegét elraktározhatná addig, míg az érté-
kesítési viszonyok kedvezőbbre fordulnak, mi 
bekövetkezik tél utolján vagy tavasz elején. 

Igaz, hogy a zöldségfélék elraktározása, azok 
eltartása téli időben a termelőre nézve kiadás-
sal jár, igaz az is, hogy az elraktározott zöld-
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ségfélékből, akármilyen gondos lett légyen azok 
elvermelése. mindig számítani kell néhány %-ot 
a romlásra, de a kiadás bőségesen meg lesz 
térítve a tavasszal elérhető jobb árakból. 

Itt is, mint minden termelésnél, azon elv 
érvényesül, hogy minél szebb példányokat állít-
sunk elő, minél nagyobb zöldségfélével jelen-
jünk meg a piacon, mert akkor keresettebb és 
így értéke is nagyobb leend és viszont annál 
kevesebb % lesz romlásnak kitéve, ha termei-
vényünket tél utolján és tavasz elején óhajtjuk 
értékesíteni. 

Aki pedig e fáradságos munkának, mely a 
zöldségfélék célszerű elvermelésével jár, nem 
akarja magát alávetni, ki viszont fölöslegét 
nagyobb és messzibb vidékekre óhajtja elszál-
lítani és esetleg oly években értékesíteni, me-
lyekben az időjárási viszonyok tán nem igen 
kedveztek a zöldségféléknek, annak legmelegeb-
ben ajánlhatom a zöldségfélék aszalását, mely 
által nemcsak évekig eltartható ízletes aszal-
ványt kap, hanem minden idényben megjelen-
het terményeivel, és azt hiszem, ki egyszer ily 
aszalványokhoz hozzászokott, az állandó vevője 
is marad a termelőnek. 

Hazánkban eddig leginkább a zöld bab és 
cukorborsó aszalása dívott, de lehet úgyszól-
ván mindenféle zöldségfélét aszalni, ú. m. leveles, 
gumós, hagymás és hüvelyes veteményeket. 

Mielőtt ezek aszalásának részletes leírásába 
bocsátkoznék, szükségesnek tartom fölemlíteni, 
hogy a zöldségaszalás .alatt a zöldségféléknek 
azon földolgozását értjük, midőn az ezekben 
levő nedvesség egy részét mesterségesen elvon-
juk. Nálunk, midőn aszalásról van szó, leg-
inkább azt értik, hogy az aszalandó gyümölcs 
vagy zöldség cserényekre rakva beállíttatik a 
kenyérsütőbe. E mellett is természetesen kapunk 
aszalványt, csakhogy rendesen füstös ízűt és 
túlszárítottat, melynek értéke jóval alul marad 
azén, melyet egy célszerűen berendezett aszaló-
gépen, minő a „Wass Valentin Geisenheim 
"/Rh. és Ph. Mayfarth és társa" cég által 
gyártott Ryder-féle aszalókon megaszalt aszal-
ványért kaphatunk. 

Ami most már a különböző zöldségfélék 
aszalását és azok földolgozását illeti, az nem 
olyan mesterkélt dolog, hogy azt bárki el ne 
tudná sajátítani. Itt is fődolog a tisztaság, a 
zöldségféléknek az aszalásra való kellő és óvatos 
előkészítése, végül maga az aszalás. 

Azon zöldségféléink, melyek a leves ízesebbé 
tételére szolgálnak, minők a murokrépa, petre-
zselyem, zeller és paszternák, azok előkészítése 
akként történik, hogy tiszta vízben a reáragadt 
földtől, piszoktól megtisztítjuk, megmossuk, 
majd hámozógépen vagy kézzel meghámozzuk 
és arra alkalmas gépek segítségével, melyek 

kézi erőre vannak berendezve, karikákra vagy 
hosszú szeletekre vágjuk. De lehet ezekből arra 
való modellek segítségével a csín és tetszetősség 
kedvéért kereszt- avagy csillagalakú rajzokat 
is kivágni. Ha föl vannak szeletelve és különféle 
alakokra vágva, néhány percre forró vízbe vagy 
mi még helyesebb, forró gőzbe tesszük, ott 
megfőzzük, meggőzöljük. Onnan kivéve és 
cserényekre egyenletesen elrakva betesszük az 
aszalóba. Megjegyezni kívánom, hogy az aszalás 
magas hőmérséklet mellett kezdődik, majd foko-
zatosan alacsonyabb hő mellett megaszaljuk. 
Az aszalóból kivéve, kis ideig kitesszük a napra, 
utána az aszalványt száraz, szellős helyen el-
tartjuk. A petrezselyem és paszternák aszalása 
csak annyiban különbözik a murokrépa asza-
lásától, hogy azt nem tesszük ki a gőz és 
forró víz hatásának, mert a fehérnyéből veszí-
tene, megbarnulna és nem is lenne oly ízletes. 
Ellenesetben, ha csak szárítjuk, úgy tovább el-
tartható, ízletesebb és könnyebben főzhető 
aszalványt kapunk. 

De föntieknek nemcsak gyökerét, illetőleg 
gumóját lehet szárítani, hanem leveles részeit 
is, mi úgy történik, hogy a durvább szárrész-
leteket leszedjük, a megmaradtakat megtisz-
títjuk, vízben megmossuk és cserényekre rakva 
aszalóba tesszük, onnan kivéve pedig sötét 
helyen eltartjuk. 

Kevésbé szokásos a vöröshagyma aszalása, 
de ez is megaszalva igen finom aszalványt ad, 
mert csipősségéből veszít, föltéve ha léghuzamos 
aszalóban aszaljuk. Aszalásra legjobb a párisi 
ezüst hagyma. 

Zöldbab aszalására legjobb az olyan paszuly-
féle, amely szálkamentes, s melyet háziasszo-
nyaink zölden főzésre használnak. De miután 
összes paszulyféléink többé-kevéshé szálkások, 
azért helyesen cselekszik az, aki mielőtt a zöld 
babot megaszalná, elvégzi a szálkázást, mely 
abból áll, hogy a paszulyhüvely 2 végét éles 
késsel levágja, a hosszélét pedig kezével le-
hántja. Aki az egész hüvelyt óhajtja megaszalni 
és eltartani, az megteheti azt is, de magam 
inkább amellett vagyok, hogy aprítsuk föl a 
hüvelyeket az aszalógépek segítségével, vagy 
aki sajnálja ezekért a kiadást, kézzel is végez-
heti e müveletet. így ízletes, de e mellett csinos 
és tetszetős aszalványt kapunk. Ha a paszuly 
hüvelye föl van aprózva és fölszeletelve, akkor 
hideg és tiszta vízben megmossuk, hogy a reá-
ragadt piszoktól megszabaduljon, utána gőzök-
ben vagy forró vízben megfőzzük. Innen a 
szárítóba vagyis aszalóba kerül, melyből az a 
legjobb, amelyekben folytonos légáramlás van, 
mert akkor gyorsan megy végbe az aszalás. 
Az aszalóból kikerült zöldbabot kissé állni 
hagyjuk a levegőn, hogy megszikkadjon, majd 
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zsákokba rakva száraz, szellős helyen eltartjuk. 
Akinek talán nincs módjában aszalóra szert 
tenni, az a megfőzött, illetve forró gőznek kitett 
zöldbabot cserényekre rakva, kiteheti száradni 
a napra. Ebből is élvezhető és mondhatom 
saját tapasztalatomból, jó aszalváuyt nyerhe-
tünk, csakhogy természetesen nem vetekedhetik 
az aszalóból kikerülttel. Zöld babból 9 % aszal-
ványra számíthatunk. 

A borsófélék közül leginkább a cukorborsó 
az, melynek szemeit megszokták aszalni. Asza-
lásra lehetőleg középnagyságú szemek haszná-
landók és a szemeket tanácsos addig kifejteni 
a hüvelyből, míg azok édesek. Legjobb, ha a 
hüvelyekből — azok leszedése után — azonnal 
kifejtjük a szemeket, mert ha állani hagyjuk, 
úgy veszítenek édességükből. Természetesen 
csak egészséges és zsizsikmentes szemek hasz-
nálandók. A kiválogatott szemeket cserényekre 
rakva meggőzöljük s enyhe meleg mellett ki-
szárítjuk ; ez utóbbira azért hívom föl t. olva-
sóim figyelmét, mert ha ez az eljárás be lesz 
tartva, a szemek megtartják szép színüket. Ha 
a szárított babot, avagy borsót élvezni akarjuk, 
úgy használat, illetőleg főzés előtt langyos 
vízben áztatni kell, utána hideg vízben meg-
mosni és fokozatosan főzni. 

Ebben adtam rövid leírását a zöldségfélék 
aszalásának és hiszem, sőt meg vagyok győ-
ződve, hogy a zöldségféléknek ilyetén való 
értékesítése tért fog hódítani előbb-utóbb 
hazánkban és zöldségtermelőink termésük fölös-
legét, avagy azok egy részét aszalvány alak-
jában a messzebb vidékekre is elszállítják nem-
csak azért, mert asszonyaink, úri családaink 
is, ha az aszalványok ízletességét tapasztalják, 
állandó vevői lesznek, hanem főképpen azért, 
mert évekig eltarthatok és az év bármely 
szakában ellephetik a piacokat. 

Evvel kapcsolatban igen tisztelt kartársnőim 
szíves figyelmét fölhívom azon körülményre, 
hogy a földmívelésügyi m. kir. miniszter úr 
évenkint augusztus vége felé és szeptember 
elején rendeztetni szokott ingyen a budapesti 
kertészeti tanintézetben nők részére is gyümölcs-
értékesítési tanfolyamot,' melyen többek közt 
a zöldségfélék aszalását elméletileg és gyakor-
latilag is tanítják és bemutatják. 

(VerespatakJ Wallner Gyula. 

Az erdők irtásáról. 
(Népies előadás.) 

Ha egy pillantást vetünk hazánk korábbi 
gazdasági állapotaira, azt tapasztaljuk, hogy 
az kétféleképpen volt fölosztható. Voltak egyes 
területek a hegyes vidékeken, hol a határt 
nagyobbára erdők borították s csupán egyes 

völgyekben űzték a földmívelést, úgy ahogy. 
Voltak ismét nagy területek, ahol meg erdő-
nek nem volt jóformán híre sem s ahova így a 
szükséges épületfákat messziről kellett szállítani, 
ami abban az időben, a gyarló közlekedés, rossz 
útak és nagy távolság folytán rengeteg költ-
ségébe került az illető szállítónak. 

Az erdős vidékeken akkor a fának alig volt 
valami értéke, s az illető erdő tulajdonosok 
úgyszólván csakis a maguk szükségletének fede-
zésére szorítkozhattak. Ha meg az erdőterü-
letet kiirtva, mezőgazdasági mívelésre akarták 
a talajt alkalmassá tenni, ez a fának csaknem 
egészben való elvesztegetése mellett történ-
hetett, mert a fát a rossz közlekedési viszonyok 
között értékesíteni alig tudták. A közelebbi 
évtizedekben azonban a közlekedés föllendítése, 
közlekedő útak jókarba hozása megadta a módot 
az erdőbirtokosoknak, hogy fájukat méltányos 
áron értékesíthessék. 

S meg is jöttek az erdős vidékekre 
özönével, úgy a hazai, mint az idegen vállal-
kozók, fürészgyárosok, az erdőteriiletek ki-
használására. Minek eredménye az, hogy ma-
holnap áldozatául esnek a százados öreg fák a 
fejszék irtó csapásainak és pedig nemcsak az 
oly területeken, amelyeket egyéb gazdasági 
mívelésre is föl lehet a fák kiirtása után hasz-
nálni, de az oly helyeken is, amelyek más 
célra nem, csupán erdőnek volnának használ-
hatók. Annyira, hogy az erdőírtások hazánk-
ban kezdettek valóságos rablógazdálkodássá 
fajulni, ami már eddig is igen sok vidéken 
megbosszulta magát. 

Az erdők ápolása, védelme, az azzal való 
takarékoskodás, sőt ahol lehet és csupán arra 
alkalmas a terület, azok ú j ra telepítése, úgy 
közgazdasági, mint egészségügyi szempontból 
is egyike a legfontosabb föladatoknak. 

Közegészségügyi szempontból azért fontos, 
mert ma már széltében is tudjuk : a fák és 
cserjék levelük alsó felén magukba veszik a 
légkör szénoxidját, s azt aztán részeire bont-
ják, a szenet abból a fa fejlődésére fölélvén, 
a testünk táplálására, gyarapítására szükséges, 
minket éltető élenyt magukból kilehelve, szá-
munkra előkészítik. 

Nemzetgazdasági szempontból azért felette 
fontos az erdők tenyésztése, ápolása, sőt ahol 
csak lehet ú j ra telepítése, mert a különféle 
termelt fa kisiparosaink részére megadja a 
mindennemű szerszámhoz, bútorzathoz, eszkö-
zökhöz és az építkezésekhez is szükséges f a -
anyagot, s így kisiparosaink kevésbé vannak 
a híres szlavóniai meg nem tudom én minő 
külföldi és osztrák fatelepekre utalva szükség-
leteik beszerezhetése céljából, ami pedig ma 
is óriási hátránnyal és kárral jár hazai kis-
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iparunk ezen ágának a fellendülhetésére, ameny-
nyiben az a kisiparos, itthon nem láthatván 
el magát kellő mennyiségben az eszközök, 
avagy a mindennemű bútorzat előállításához 
szükséges faanyaggal, java részét külföldről 
kellvén beszerezni, látszólag olcsóbban, de a 
szállítás és esetleges vám folytán mégis drágáb-
ban jut hozzá, mint jutna a hazai anyaghoz, 
s mert nagyobb ár mellett jutott ahhoz, a 
fogyasztó közönségnek is nagyobb árral kell 
megfizetnie a kész dolgokat. Es — ami fő — 
mert iparosainknak a már is megszűkült, kiir-
tott erdők folytán nehéz a hazai anyaghoz 
juthatás, ők maguk —; fájdalom — kevés 
kivétellel nem állanak a műveltség és a vállal-
kozó szellem azon magaslatán, hogyha már 
itthon nem láthatják el anyagszükségleteiket 
kellőleg: külföldi nyersanyag-raktárakkal állja-
nak összeköttetésbe. Az ipartelepeket kész 
raktárak látják el, vagy a maga teljes egészé-
ben külföldön készített kész famunkákkal, bútor-
zattal, mi óriási — különben elkerülhető — 
pénzösszeget visz külföldre ez árva hazából, 
vagy ha nem is készárut, de az árúhoz kül-
földi anyagból, külföldi gyárakban kiszabott 
kész részeket importáltatnak, elnyomván a 
különben is önbizalmatlan honi kisiparos 
csekélyke önbizalmát. 

Az erdők ápolása s ahol csak lehet, újra 
telepítése fontos azért is, mert általa a talaj-
nak az a rétege használtatik ki, amely más-
féle gazdasági termények termelésére egyáltalán 
nem alkalmas, s mint ilyen, igénybe nem vehető, 
míg fásítás által fölhasználható a köves, sziklás, 
meredékes, vizenyős terület is, ha az egyes 
talajviszonyoknak megfelelő fákkal ültettetik be. 

Javít a vidék égalji viszonyain. Oly vidéken 
ugyanis, hol sok az erdő: éjjelenként sok 
harmat képződik, mely azután a felszáradásig 
leköti a nap hőségét. Az ily vidéken tehát a 
forróság nyáron későbbre veszi kezdetét, mint 
az oly vidéken, hol fák nincsenek. Nagy szá-
razságok alkalmával erdős vidéken a termények 
sokkal kevesebbet szenvednek, sokkal tovább 
ellentállanak a szárazságnak, mint a fátlan, 
kopár területen.'. És ami fő, amit legelőbb 
kellett volna említenem : az erdők derüre-
borúra való céltalan irtása fölötte káros be-
folyással van hegyes, völgyes határaink jövő 
alakulására, mely kiszámíthatlan kárral jár a 
jövő megélhetésre. 

Lehetetlen, hogy koros, öreg emberek ne 
emlékeznének reá, hogy amíg az erdők java-
virágjában álltak, csupán félannyi árkos hely, 
félannyi árvizek voltak, mint vannak pl. ma. 
Miért? Mert az erdő koronájával, gyökérzeté-
vel, a fák alá bőven hullott faleveleivel fel-
fogta a sebes záporok futó vizét, a víz lassan 

ivódott le az oldalon, anélkül, hogy vízmosá-
sokat, árkokat vágott volna magának. Az erdők 
megapadásával nem lesz többé sem fagyökér, 
mely az oldalas föld aláomlását fenntartsa, 
összefogja ; sem bokor, sem a fákról aláhullott 
falevél, mely megkésleltesse a sebes eső vizé-
nek meg a tavasszal elolvadó hó levének hir-
telen leszakadását. A felszaporodó víz a hegy-
ről lerohantában árkot mos; iszapot, követ 
hord az aljba, értéktelenné teszi vízmosásaival 
nemcsak az addig tisztességesen használhatott o o 
lejtős oldalt, de a hegy alján levő sík lapályt is. 

Felületes vizsgálat mellett tán kicsinyesnek, 
semmitmondónak tűnik ez föl sokak előtt, de 
ha behatóbban vizsgáljuk a dolgot, korán sem 
oly kicsinyes, hisz jól tudjuk, hogy kis okok 
szülik a nagyokat : ami elébb csak kicsike 
hólabda, továbbgurítással hógörgeteggé lesz ; 
ami most még számba sem vehető kicsiny 
vízmosás, idővel hatalmas vízmosásos szaka-
dékká, mély árokká válik. 

Ha csak egy dűlőn, egy határrészben, egy-
két község határán fordulna ez elő, tán egy 
pár száz, vagy pár ezer koronára tehető káro-
sodással beérnék az illető érdekelt károsok, 
ámde hazánk begyes ország, alig egyharmada 
síkság, s ha figyelembe vesszük, hogy hiszen belő-
lünk áll a haza, s hogy csak akkor lehet boldog 
e hon, ha népei elégedettek abban, népei pedig, 
lévén hazánk földmívelő ország, csak akkor 
lehetnek boldogok, ha a földbirtok sértetlen 
és használható állapotban van meg a számukra. 
S ha figyelembe vesszük, hogy ma az egész 
hazában mániává vált az erdők pazar . irtása 
s ezzel az oldalas, ámde elébb használhatott 
határrészek vízmosásossá, értéktelenné silányí-
tása, lehetetlen, hogy a józan gondolkozó ne 
elmélkedjék fölötte. 

Ha jól sejtem, Boros M. után jegyzem le rövid 
kivonatban az alábbi részt, emlékezetemből. 

Mátyás király egyik hü vitéze nagy erdők 
tulajdonosa volt. A szomszédságában élő lakosok 
nem a legjobb indulattal voltak a király vitéze 
iránt, amennyiben katonás természetű ember 
létére nem igen tűrte, ha erdejében járt a nép 
legelő marháival, mert az állatok nemcsak 
hogy a fák levelét, ágait csúful lerágták, de 
a silányföldü, köves dombokon, hegyoldalakon 
ami kis termőföld volt, úgy föltiporták, mintha 
éles szerszámmal szúrkálták volna föl, s ha 
zápor jött rá, úgy lemosta a termő talajt, 
mintha ott se lett volna. A jobbágyok bosszú-
ból fölgyújtották az erdőt. A gyújtogatás ki-
derítésére maga Mátyás király is kiment s a 
bűnösöket büntetéskép 25—25-ig kezdette 
deresre húzatni. De amikor látta, hogy nagyon 
sok a bűnös, s hogy igazában az egész környék 
egyformán bűnös, egyet gondolt, fölhagyott a 
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további büntetéssel, azt mondván, majd meg-
látjuk később. Örültek a környék és falubeliek, 
hogy a büntetéstől ilyen könnyen menekültek. 
De ugyancsak korán volt az öröm, mert" már 
egy pár hó multán megtudták, hogy mijük 
volt nekik az az erdő, amelyikkel olyan 
könnyelműen bántak. A jó Isten adot t ugyan 
termést és már az aratás ideje is elközelgett. 
Ámde „ember tervez, Isten végez", egy nagy 
eső kerekedett, mely a leégett' erdő hamuját a 
földdel keverve, mind a szántóföldekre sodorta, 
amint árvízzé dagadt, elnyomva, összemalázolva 
a vetést, hogy alig volt mit aratni abból. 
S mert nem volt erdő, lom, lehullott falevél, 
mely fölfogja a sebes esők vizét, olyan szaka-
dékokat csinált magának a lerohanó vízáradás, 
hogy egy szénás szekér sem látszott ki abból. 
Abban reménykedtek most már csupán a 
szegény jobbágyok, hogy az a jó Isten majd 
ad legalább egy kis szőlőtermést. Igen, csak-
hogy a mióta nem volt többet erdő, sem 
reggel, sem este nem volt többet harmat se. 
Az időjárás meg úgy megbomlott, hogy ha 
esni kezdett, zápor meg felhőszakadás lett 
belőle, s ha pedig kiapadt az egek csatornája, 
egy cseppet se lehetett abból többé leimádkozni 
se. Az egész nyár utolja egy csepp eső nélkül 
jár t le, annyira, hogy a szőlő a nagy szárazság 
folytán mind lepergett a gerezdjéről. Hát még 
minő szelek jártak, amióta az erdő lepusztult és 
nem volt fa, ami felfogja. Tüzrevalójuk sem volt, 
mert míg addig az erdőből szabad volt a száraz-
ságot összegyűjteni, most csak a földből kiásott s 
összegyüjthetett fatörzsökből kellett tüzelniök. 

Egy pár óv multán csakugyan eljött Mátyás, 
hogy ítéletet mondjon az erdőgyujtogatók fölött. 
Várták is azok már térdenállva a királyt s úgy 
könyörögtek, hogy ne bántsa már őket, hisz 
amúgy is meg vannak ők verve. Annyira meg-
verte a saját maguk bűne, hogy a fölakasztás 

A paradicsom. 
— ,Leányok, szép, borús idő van, délután ki-

ültetjük a paradicsom-palántákat !' — mondta 
Cséminé asszony leányainak, ki arról volt isme-
retes, hogy a faluban neki volt a legkülönb 
kertje. 

— Ugyan édes sógorasszony — megj egyezte 
rá Lugosné, aki valami zöldséges magot kért O 7 ö Ö 
Cséminétől — mi haszna vesződik még azzal 
a kényes paradicsommal is, az csak urasági 
kertekbe való. 

nem is büntetés, hanem áldás lenne szegény 
fejükre. A nagy királynak megesett a jóságos 
szíve raj tuk s mert látta, mennyire szánják-
bánják a tettüket, nemcsak, hogy egyet se 
bántott , de az erdőt is újra telepíttette. Először 
bámulták erősen az emberek ezt a dolgot, hogy 
miként lehessen az erdőt újra ültetni, mint a 
káposztát, hisz azt nem ültetni szokták, mert 
azt úgy adja a jó Isten. Hanem bezzeg egy 
pár év multán meglátszott már az eredmény. 
A víz se mosta el a vetést, harmat is volt 
sokkal bővebben, az árokszakadékok se nagyob-
bodtak, hanem inkább apadni kezdettek. 

Akkor lett még csak igazában öröm közöttük, 
amikor a pásztor hírül hozta, hogy : de bizony 
már kakuk madár is van az erdőben; tulajdon két 
halló fülével hallotta, hogy négyet is kakukkolt. 

Akinek csak a marhája e perctől kezdve, 
ha mindjárt véletlenül is, beszaladt az ültetésbe, 
nem várták, hogy az uraság büntesse, de ők 
maguk csukták tüstént kalodába s három óra 
hosszáig is ott volt kalodában a községháza 
előtt : így vallattak vele szégyent az egész falu 
szeme láttára. 

Hogy azután valaki készakarva legeltetett 
volna a tilosban, arról a Mátyás íródeákja s 
utána B.. M. sem szól, erre azonban az előz-
mények után aligha vetemedett valaki. 

Szóval, mindeneket összegezve, az erdőket 
kímélni kell, könnyelműen senki ne irtsa, sőt, 
amennyiben lehet, ápolja, gyarapítsa, újraültesse 
azokat, mert azzal nemcsak magának s gyermekei-
nek nevel biztosan s hova-tovább mind nagyobb 
mértékben kamatozó tőkét, amennyiben a fa 
értéke napról napra emelkedik s hova-tovább 
mind fokozottabb mértékben, de általa a határ 
is biztosítva van a vízáradások, illetve vízmosá-
sok ellen s a harmatképződés folytán elősegítve 
a mezei termények terméshozama is. 

(Abos-Gälfalva.) Osz János. 

— Nem mondhatom, hogy csak oda való 
volna — válaszolt Cséminé — sőt csodálkozom, 
hogy az egész faluban alig egy-két kertben 
termesztik a paradicsomot, pedig majdnem 
mindenki szereti; nemcsak ízletes, de egész-
séges étel is. 

— E n pedig csak olyan torkosságnak tar-
tom, azért nem is termesztem. 

— No, lássa az ember ! — szólt Cséminé — 
pedig, ha jól emlékszem, sógorasszony gyakran 
vásárol paradicsomot az urasági kertésztől, 
mert hogy jó mártást, levest, főzeléket lehet 
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belőle készíteni. Sőt, ha emlékezetem nem csal, 
tőlem is kért egynéhányszor, még a télen is 
egy ízben. 

— Télen?! — csudálkozott Lugosné. 
— Igen, télen ; hisz, tudja, sógorasszony, 

hogy én télre is teszek el paradicsomot. Hen-
tergő üvegem van, hát befőzöm. Csak egy 
kis fáradság kell hozzá, egyéb semmi. Ugy-e 
jó volt, amit a télen adtam ? 

Lugosné, aki nem szeretett kertészkedni, de 
nem röstelt folyton másoknak zöldségért alkal-
matlankodni, Cséininé szavaira úgy érezte 
magát, mintha csak leforrázták volna ; el is 
párolgott, hogy sietős a dolga. 

Délután, miután borús, esős idő volt, Cséminé 
két leányával hozzáfogott az ültetéshez. 

A palántákat is maga termesztette. Hasz-
nálatkor a legkorábban érő, a legtermékenyebb 
és a legegészségesebb gyümölcsnek magjait 
kiszedte, megmosta, megszárította és szellős 
helyen eltéve, március elején egy ládikába, 
porhanyós földbe elvetette. Á meleg konyhában, 
az ablak mellett, ahol a nap érte, a palánták 
szépen fejlődtek és május elejére már elég 
erősek voltak a ki ültetésre. 

— Boriska, szedd ki a kiültetésre való palán-
tákat ! — mondta Cséminé asszony az időseb-
bik leányának. — Hadd lássam, értesz-e hozzá. 

— Tudom, hogy melyeket kell kiszedni, 
mert tanultuk az ismétlőben, de édesanyámtól 
is láttam. Azt is tudom, hogy a kiszedésnél a 
gyökereket nem szabad megszaggatni és jó, 
ha mindegyik palántán egy kis földcsomócska 
is van, mert úgy a megéledése annál biztosabb. 

Cséminé asszony örömmel nézte, hogy leánya 
eszesen végzi dolgát, hogy a legerősebb, zöld 
színű, zömök szárú palántákat választja ki a 
ládából és oly vigyázva, hogy a kiszedéssel a 
többieket meg ne sértse. 

— Hát a fölnyúlt, vékony szárúakat miért 
hagyod bent ? — kérdezte tőle. 

— Mert azokból, édesanyám, erős bokrokat 
nem igen lehet nevelni. 

— Helyesen feleltél, leányom; de most már 
lássunk az ültetéshez, mert ránksötétedik, mire 
elvégezzük. Mariska lyukakat csinál, te meg 
elülteted a palántákat. Most már nektek kell 
kertészkednetek, mert én már öregszem, nehe-
zemre esik a bájolás, guggolás. Hová ültessük ? 
Tudjátok-e, hogy a paradicsom milyen földet 
és fekvést szeret ? 

Boriska egyszeribe kifejtette, ahogyan tanulta, 
hogy a paradicsomnak jó erőben lévő, trágyás 
föld kell és verőfényes fekvés, hogy az árnyékot 
épenséggel nem tűri meg. Azután elmondta, 
hogy a palántákat külön ágyba el lehet ültetni, 
vagy egyes ágyak szegélyére olyan távolság-
ban, hogy a kifejlett bokrok egymást ne árnyé-

kolják, hogy a nap minél jobban süthesse, 
mert árnyékban kevés és nem szép gyümölcsöt 
érlel a paradicsom. 

Erre elkezdték az ültetést. Mariska ültető-
fácskával olyan mély és bő lyukakat csinált, 
hogy Boriska azokba a palántákat kényelme-
sen, egyenesen az első sziklevélig beszúrhatta, 
a szár körül a földet erősen megnyomta, hogy 
egyenes állásban maradjanak, azután mindketten 
bőven megöntözték. De hogy az öntözéssel a 
szár körül a földet el ne mossák, minden 
palánta körül árkocskát csináltak és abba töl-
tötték a vizet. 

— Látom, leányaim, hogy a munkát értitek, 
helyesen végeztétek el, de mit jó még tenni, hogy 
minél több palánta éledjen meg ? Tudjátok-e ? 

— A betakarás — szólt hirtelen Boriska, 
hogy utóbb huga meg ne előzze — addig, 
míg a palánták meg nem erősödnek, különösen 
akkor, mikor a nap süt, vagy hideg van. 

— Akkor csak hamar hozzátok le a padlás-
ról a kimustrált, repedt, törött fazekakat, bög-
réket! Lássátok, mennyivel hasznosabb azokat 
eltenni, mint az árokba, vagy a sövény tövébe 
elhányni ! 

Vacsora után Cséminé asszony folytatta 
a beszélgetést leányaival a paradicsom további 
neveléséről. 

A leányok sorjában elmondták, hogy a 
palántákat későbben meg kell kapálni, feltöl-
teni és mindegyikhez karót ütni, mert anélkül 
a szárak a földön szétterjednek, a nap jól 
nem sütheti és nedves időben a földtől sok 
gyümölcs elposvad. Elmondták, hogy a töveket 
szorgalmasan és bőven öntözni kell, és pedig 
napsütötte, langyos vízzel, mert hogy akkor 
hamarább érlelnek gyümölcsöt ; hogy a fölös-
leges sarjaktól a bokrokat meg kell szaba-
dítani és csak a főhajtásokat szükséges meg-
hagyni. 

— Hát arról mit tudtok, leányaim — szólt 
közbe apjuk — hogy a paradicsomot is valami 
gombabetegség pusztítja ? Minap is olvastam 
róla a Néplapban. 

— De én is tudom — jelentkezett,Boriska — 
mert azt is elmondta a tanító úr. Ügy magya-
rázta meg nekünk, hogy a gombabetegség a 
leveleket leperzseli, a gyümölcsöt megrohasztja, 
ha időben nem permetezzük meg a bokrokat 
olyan rézgálicos lével, amilyennel a szőlőt 
permetezik a peronoszpora ellen ; hogy a 
permetezéssel jobb a bajt megelőzni és ha 
szükséges, a permetezést háromszor is meg 
kell ismételni, amellett a beteg, .elszáradt 
leveleket le kell szedni és elégetni, hogy pusz-
túljanak el a gombacsírák, melyek a beteg-
séget terjesztik. A betegség elkerülésére még 
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az is jó, ha a palántákat minden évben más-
más helyre ültetjük. 

— Akkor én ezentúl nem eszem meg a 
paradicsomos levest, ha rézgáliccal megfecs-
kendezitek, mert az méreg —- okoskodott 
Miska gyerek, aki nénje beszédét figyelmesen 
hallgatta és valamit már konyított a dologhoz. 

— Oh, te bohó! — nevetett Boriska — 
Hát a szőlőt nem eszed meg? 

— Azt megmosom. 
—• A paradicsomot meg mi mossuk meg, 

fiam, mielőtt a tűzhelyre tesszük — világo-
sította föl Miskát édesanyja, amibe bele is 
nyugodott. 

— Még valamit el kell mondanom a perme-
tezésről, — fölvette a szót Boriska — azt, 
hogy napos időben és a virágzás alatt nem 
szabad permetezni. 

— íme, már tízre jár az idő és holnap 
korán föl kell kelnünk, végezetül még én is 
mondok el neked anyjukom valamit a para-
dicsom száráról, hogy mire hasznos az, amúgy 
is gyakran panaszkodol arra. 

— Ugyan mire ? 
— Azt hallottam, hogy a paradicsom szára 

hathatós szer a köszvény ellen. 
— Igaz, édesapám — erősítette Gábor, 

Csémi legidősebb fia — minap, hogy a bíró 
úrnál voltam, ott olvastam a községnek járó 
lapban, a Gyümölcskertészben. 

— Akkor mondd el ! 
— Az volt benne, hogy ősszel a paradicsom 

szárát a padlásra kell tenni, hogy ott meg-
száradjon, és ha valaki köszvényben szenved, 
vegyen belőle egy-két marékra valót, főzze 
meg és öntse a fürdővízbe. 

— Lehet, hogy próbát teszek vele, de előbb 
majd megkérdezem az orvos urat, mert beteg 
hívjon orvost, ő annak mestere, tudatlan ne 
kontárkodjék bele ; de mást akartam mondani, 
azt, hogy titeket leányok megtanítlak à para-
dicsom befőzésére, hogy télen is ehessünk 
paradicsomot. 

Most pedig Isten nevében térjünk nyugoda-
lomra ! 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
P. B. T.-Becse. Az állami méntelepek és 

fedeztetési állomások célja az állam tulajdonát 
képező méneket a lótenyésztő gazdaközönség-
nek közvetlenül használatába bocsátani. Négy 
méntelep van hazánkban, amelyek mindegyike 
az ország bizonyos meghatározott területét 
látja el ménekkel. így pl. a nagykőrösi mén-
telep 5 teleposztálya közül a verseci telep 

81 fedeztetési állomással rendelkezik, s kiter-
jed Temes, Krassószörény és Torontál vár-
megyékre. — L. J. Léva. Az állattenyésztési 
kerületi felügyelőségek a földinív. minisztérium 
külső hivatalaihoz tartoznak. A II. kerület 
székhelye Pozsony, s e kerülethez tartoznak 
Pozsony, Nyitra és Moson vármegyék. Jelenleg 
az ide kinevezett állattenyésztési kir. felügyelő 
Tóig Gyula. — K. J. Korpona. Szó sincs 
róla, hogy kártékony volna. Az sem áll, hogy 
este a nők hajába kapaszkodik. Egyáltalában 
nem szabad az ilyen babonára semmit sem 
adni. A denevért, valamint a sündisznót, a 
vakondot (kivéve a virágos veteményes ker-
tekben és csemete-ültetvényekben), valamint a 
cickányt is (kivéve a vizicickányt) a mező-
rendőri törvény (1894. XII. t.-c.), mint a mező-
gazdaságra hasznos emlős állatokat, oltalmába 
veszi, s azok pusztítását határozottan tiltja. — 
Sz. P . Hajdu-Szoboszló. A vértetü kizárólag 
az almafa, fás részein él, s csak igen kivéte-
lesen található nagyon ritkán a körtefán, eset-
leg a galagonyán. Amit tehát a cseresznyefákon 
talált, az nem lesz vértetü, hanem egy más 
baj, valószínűleg a mézgásodás, amely szintén 
forradásos sebeket okoz. Egyáltalában a vértetü 
könnyen fölismerhető sajátszerű hófehérszínű 
gyapjas váladékáról, amellyel azt a helyet, 
ahol letelepedett, egészen betakarja. Legcél-
szerűbb, ha a be teg cseresznyefa egy vékony 
(beteg) ágát beküldi hozzánk a kórt nemző 
ok megállapítása végett. — 1). 1). Tarna-
szentmiklós. A beküldött „Hasznos és Kár-
tékony rovarok" című cikke így nem közöl-
hető, mert az egész lapot venné igénybe 
nagy terjedelménél fogva. Folytatásos cikke-
ket pedig nem közlünk. Legjobb csak egy-
két dologról írni, olyanról, amit legjobban 
értünk. — P. K. Folytatólagos cikket nem közöl-
hetünk. A beküldöttet is nagyon meg kellett 
kurtítani, hisz ezen dolgokról a múlt egész 
évben volt szó. — R. J. Rohonc. A diófa 
leveleit hagyja a fán. Ezek a fa lélegző-
szerveit képezik, s ha ezektől megfosztja a 
fát, úgy annak életképességét és termőképes-
ségét csökkenti. A lehullott zöld dióhéjak 
értékesíthetése végett pedig beszéljen a vá-
rosi gyógyszerészszel, az majd megmondja, 
hogy hogyan és miképen kezelve a dióhéjat, 
veheti azt át. Azonban nagyobb hasznot 
fog nyerhetni akkor, ha diófáiról a diókat 
gondosan leszedi (ha érettek) s nem doronggal 
veri azokat le. Nagyobb jövedelme lehet akkor 
is, ha diópálinkát készít a friss zöld dióból. 
A diót azonban ily célra legkésőbb június hó 
29-ig kell leszedni a fáról. — K. Z. Turócz-
szentmárton. A tejszín mindig hajlandó a 
megtúrósodásra. Ennek elejét veheti úgy, ha a 
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tejszínes köcsögöt jól kiöblíti hideg vízzel s 
aztán egy-két pillanatig, mintegy 10—15 másod-
percig, égő kénszelet (Einschlag) fölé ta r t ja s 
nyomban reá beönti a tejet. — M. L. Torda. 
A közönséges villamos csengőkészülék fölszere-D O 
lése 3 szobára 1 csengővel mintegy 20 — 22 K-ba 
kerül. — Z. A. Szent-György. 1. Forduljon 
1 K-s bélyeggel ellátott kérvényével a föld-
mívelésügyi Miniszter úr ő nagyméltóságához. 
2. A szőlőföldek ára igen változó Kész szőlő-
földet vásárolhat holdankint 2000—6000 K-ért 
is. Erre nem lehet kulcsot megállapítani. 

V e g y e s e k . 
— Az erötakarinányok fe le tetéséről . 

Általános az a felfogás, hogy az erőtakarmá-
nyokat nedvesítve, langyos moslékban kell a 
marhának beadagolni, mert ez így jobban tejel 
s könnyebben megemészti azokat. Az osztrákok 
mezőgazdasági hetilapja ezen szokás ellen követ-
kező érveléssel foglal állást: Beteg állatoknál 
helyén van a fenti etetésmód, mert renyhe a 
gyomruk, de egészséges állatoknál helytelení-
tenem kell azt azért, mert a marhánál a jó 
emésztésnek szükséges előfeltétele a tökéletes 
kérődzés, már pedig minél szárazabb a takar-
mány, annál több nyálra van az állatnak szük-
sége, hogy az erőtakarmányt teljesen kihasz-
nálja. Ezért szükséges, hogy azt az állat egé-
szen szárazon kapja, viszont gondoskodni kell, 
hogy más meleg táplálék is jusson neki mel-
lette, kivált télen. 

— Meszezés. A mész a talajban előmozdítja a 
növényi tápsók oldhatóságát, közömbösíti a 
savakat, lazítja, tehát szellőzteti a ta la j t és 
élénkebb működésre ösztönzi baktériumait. 
Meszezésnél arra kell ügyelni, hogy ne a talaj 
felszínén keveredjék a nitrogénnel, mert akkor 
ebből illékonysága folytán sok kárba vész. 
Fontos még tudni, hogy Thomas-salak szórá-
sával egyidejűleg ne meszezzünk, mert a mész 
hátrányosan hat a foszfornak föloldódására. 
Mész rendszerint elég van a hazai talajban s 
hatása nem annyira tápláló, mint föltáró. Istálló-
trágyával egyszerre sem helyes meszet szórni, 
mert kárt tesz a légeny el párologtatása útján. 

— Burgonyaföld trágyázása. Burgonya 
alá nem jó a friss istállótrágya, mert ez erősen 
szárba haj t ja a növényzetet, sok apró gumó 
keletkezik, de azután ha szárazság éri az ilyen 
buján fejlődő burgonyát, táplálkozása meg-
szűnik s a gumók rendkívül aprók maradnak 
s igen könnyen indulnak rothadásnak. Kiváló 
laza talajon szép eredményt érhetünk el foszfor-
és kálitrágyákkal. Igaz, hogy ezektől nem indul 
olyan buja fejlődésnek a burgonya, mint az 
istállótrágyától vagy a chilisalétrómtól, azon-

ban a gumók sokkalta egyenletesebben fejlőd-
nek s a szárazságtól távolról sem szenvednek 
annyit, mintha csak istállótrágyázásban részesül-
tek volna s gumójuk is jobban eláll. 

— Borjak gondozása. A borjú kisded-
számba veendő és minden meghűléstől óvandó. 
Hideg és nedves alom megbetegíti s hasmenést 
okoz. Borjúnak száraz, meleg és léghuzamtalan 
istálló való. Legújabban a rostocki kísérleti 
állomáson borjak alá egy réteg turfát ágyaz-
nak, erre lécekből rácsot fektetnek, s erre 
teszik az almozó szalmát. így a nedvességet 
a turfaréteg beissza s elég, ha 8 naponként 
változik. 

— Fák terméketlensége. Ennek sok oka 
lehet, de biztosan megtaláljuk azt, ha a követ-
kezőkre figyelünk : Ha a fa erős növésű, még-
sem terem, adjunk neki meszet vagy Thomas-
salakot. Ha a koronája sűrű, ritkítsunk ki 
belőle minden keresztben álló ágat. Ha a fa 
talaja nyirkos, tehát hideg, a korona alatt 
hányjunk árkot, s így talaja szárazabb és 
melegebb lesz. Ha a fa erős trágyázás dacára 
terméketlen és rosszul hajt, köpölyözzük meg, 
vagyis törzse hosszában hasítsuk be héját. Ha 
a fa rosszul hajt, trágyázzuk meg s egyúttal 
meszezzük. 

— Penészes abrak. A gazda szokszor kény-
telen a más célra be nem váló gabnát jószágai-
val etetni föl. Ha a szemtakarmány még csak 
tűrhetően penészes és föl akarjuk etetni, akkor 
először is szeleljük ki többször erősen, szárítsuk 
meg jól s lapátoljuk föl szélben, hogy a penész-
gombák nagy része kizáródjék belőle. Még ily 
eljárás után is főzzük ki, s főzés közben leg-
alább háromszor öntsük föl friss vízzel. Ha 
így járunk el s a főzethez egy csipet sót is 
teszünk, akkor a kártétel veszélyét lehetőleg 
lecsökkentettük. Természetes, hogy kizárólag 
ilyen takarmányt egyvégben etetni nem lehet 
nagyon kívánatos. 

— "Tehénfejés. Soktejű teheneket, kivált 
friss fejős korukban, 4—5-ször is kell fejni 
napjában, nehogy tőgyük a nagy duzzadástól 
megfájuljon és tejcsurgásra váljék hajlamossá. 
Mindenesetre kívánatos, hogy a fejési idő, ha 
kétezer, ha háromszor fejünk, pontosan be-
tartassék. 

Tartalom : A dunaföldvári gazdasági ism. iskola 
kiállítása. (!'. J.J — A biztosításról. Dutkay Dezső. 
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Kéziratokat n e m ad/unlt vissza. 

Tanítói szakkönyvtára k. 
Dr. Berzeviczy Albert vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter a dr. Wlassics 
által kezdeményezett ifjúsági könyv-
tárak szervezése után a tanítói szak-
könyvtárak ügyét tűzte napirendre oly-
képen, hogy rendeletet adott ki a 
tanítók számára, alkalmas időben és 
módon szervezendő szakkönyvtárak elő-
munkálatainak megtételére. E fontos 
előmunkálattal a miniszter a Népiskolai 
Könyvtárakat Intéző Bizottságot, mely a 
népiskolai könyvtárak szervezésével ér-
demes munkát végzett, bízta meg, ki-
bő vítvén azt öt szakértővel. 

A miniszter ez intézkedése alkalmas 
arra, hogy a tanítóság örömmel üdvö-
zölje, mert ha majdan a tanítói szak-
könyvtár típusainak megállapítása után 
e szakkönyvtárak szervezésének a kér-
dése is oly szerencsés módon fog meg-
oldást nyerni, mint az ifjúsági könyv-
tá raké : a tanítóság régi vágya valósul 
meg, amennyiben önművelődésének esz-
közeit könnyebb módon szerezheti meg, 
mint eddig. 

A külföldön az iskolák ilyen könyv-
tárakkal mindenütt föl vannak szerelve. 
A magyar taní tók ellenben, még a leg-
komolyabbak is, szakkönyvtárak hiányá-
ban, majdnem kizárólag csak pedagógiai 
folyóiratokból szerzik be szellemi szük-
ségleteiket. Nem kicsinylendő ez sem, 

de nem tagadható, hogy — a dolog 
természetéből kifolyólag — csak ötlet-
szerű és mindenesetre híjával van a 
rendszerességnek. Ezt a rendszeres 
továbbképzést csak egy, a tudomány 
mai színvonalának megfelelő szakkönyv-
tárból merítheti a taní tó épúgy, mint 
általában más szakember is. Ebben a 
szakkönyvtárban helyet kell foglalniok 
kiváló metodikai, didaktikai, lélektani, 
nemzeti irányú, közismereti stb. mun-
káknak. A tanítói szakkönyvtárral a 
könyv fog visszahelyeztetni ama jogaiba, 
amelyekből újabban a hírlapok és folyó-
iratok túlságosan kiszorították. 

A magyar tanítók, szerény anyagi 
ellátásuk miatt , maguk nem szerezhet-
nek be szakkönyveket, még azok sem, 
akikben eziránt az érzék, a hajlandóság 
és a tanulás vágya máskülönben meg-
volna is : könyvtár hiányában ezek is 
kizárólag csak a tanügyi lapok olvasá-
sára vannak utalva. A hetilapok és 
folyóiratok azonban ar ra valók, hogy 
ú j kérdéseket vessenek föl és vitassa-
nak meg, de rendszeres tudományos 
továbbképzésre — ami nélkül stagnálás 
áll be — nem alkalmas mindegyikük. 
Tudják ezt Németországban maguk a 
tanítók is, mert hiszen egyesületi fő-
tevékenységük a szakirodalom művelé-
sére, szakkönyvek kiadására irányul. 
Nálunk a Népnevelők Budapesti Egyesülete, 
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melyet nagy kár volt megszüntetni, 
t e t t ebben az irányban kezdő lépést, de 
ez elszigetelve egymagában áll. 

Csak helyeselni lehet tehát , hogy a 
a közoktatásügyi miniszter e tekintet-
ben a kezdeményezést a Népiskolai 
Könyvtárakat Intéző Bizottság elnöké-
hez intézett s i t t egész terjedelmében 
közölt rendeletével megtette. Dr. Ber-
zeviczy miniszter rendelete így hangzik: 

„A tanítók szakműveltségének mélyítésére 
szolgáló eszközök egyik leghathatósabbja két-
ségkívül a jól megválogatott tanítói szakkönyv-
tár lévén, foglalkozni kívánok a tanítói szak-
könyvtárak ügyének előkészítésével. Az elő-
készítés munkálatait a Nagyságod vezetése 
alatt álló népiskolai könyvtárintéző bizottságra 
bízom, kibővítvén azt e célból dr. Fináczy 
Ernő egyet, tanár, dr. Kármán Mór egyet, 
magántanár, dr. Veszély Ödön tanár, peda-
gógiai író, dr. Szemák István nyug. főgimná-
ziumi igazgató és Trajtler Károly fővárosi el. 
iskolai igazgatóval, mint külön meghívott szak-
értőkkel. 

Az ekként kiegészített könyvtárintéző-bizott-
ság föladata az lesz, hogy első sorban a meg-
lévő pedagógiai munkákat az illetékes szak-
bírálat komoly mérlegére téve, kritikailag 
megállapítsa a tényleges és értékes pedagógiai 
irodalmat, amellett megjelölje azon nemzeti 
irányú és közismereti műveket, amelyekből a 
tanítói szakkönyvtárak alapját meg lehetne 
vetni. Nem kevésbé fontos föladata volna a 
bizottságnak, hogy bíráló munkája közben szer-
zett tapasztalatai alapján megjelölje a szak-
irodalmunkban mutatkozó hiányokat is, hogy 
azok pótlására annak idején az írók és kiadók 
figyelme fölhívható legyen. 

A Bizottság ilyetén szakavatott közreműkö-
dése, illetőleg a rábízott fontos alapozó mun-
kálat sikeres megoldása hathatósan hozzájárul-
hatna pedagógiai irodalmunk föllendüléséhez. 

Munkálatában a Bizottság úgy járna el, 
mint ahogy eljárt az ifjúsági könyvtárakat 
illetőleg, t. i. megállapítana egy tanítói szak-
könyvtár-típust, mely alapjául szolgálna a 
majdan fölállítandó és idővel természetszerűleg 
fejlesztendő tanítói szakkönyvtáraknak. Mivel 

a Bizottság működése jelenleg szünetel, cél-
szerűnek mutatkozik, hogy a még néhány szak-
értővel kiegészített Bizottság a tanítói szak-
könyvtárak előkészítésére vonatkozó munkálatát 
haladéktalanul megkezdje. 

Remélem, hogy Nagyságod és az elnöklete 
alatt álló s a népiskolai ifjúsági könyvtárak 
ügyével oly kiváló buzgósággal és sikerrel 
működő Bizottság a tanítói szakkönyvtárakra 
vonatkozó előmunkálataimban is odaadólag fog 
támogatni s ezzel a maga részéről is elő-
mozdítandja a tanítók szak- és általános művelt-
ségének fokozására irányított törekvéseimet." 

Melegen üdvözöljük dr. Berzeviczy 
miniszter i t t közölt rendeletét, melytől 
mi is sok jó t várunk. Bizton reméljük, 
hogy a közoktatási kormány meg fogja 
találni azon anyagi forrásokat is, ame-
lyekből a tanítói szakkönyvtárak foko-
zatosan az elemi népiskolákban fölállít-
hatók lesznek. 

Uj irányzatok. 
Az állami elemi népiskolák gondnoksága 

számára készült új utasítások megjelenésének 
épen most, május havában van a negyedik év-
fordulója. Bár a letelt idő rövidnek tűnik föl 
egy iskola belső életében, de mégis számottevő 
arra, hogy az új gondnoksági utasítások ha-
tását mérlegelhessük. 

Tudvalevő, hogy az ú j gondnoksági utasí-
táson az a megbecsülhetetlen alapelv vonul 
végig, hogy az állami elemi iskola egész tanul-
mányi rendjét, beléletét, összes szellemi ügyeit, 
a tanító, illetve az igazgató-tanító intézi a 
tanítótestülettel egyetértőleg, a tanítók, igaz-
gató-tanító és utolsó fokon a kir. tanfelügyelő 
teljes felelőssége mellett. 

A lefolyt négy év megmutatta, hogy ez az 
alapelv az állami elemi iskolákban ú j irányt 
teremtett meg. A tanítóság visszanyerte önér-
zetét. Az iskolákban mindjobban gyökeret ver 
az intenzív munkásság. Kedvvel folyik a tanítás. 
A tanítótestületekben béke honol. Avatatlan 
kezek immár nem nyúlnak bele az iskola szel-
lemi munkájába. 

Kétségtelen, hogy ez az eredmény egymagá-
ban véve is az új gondnoksági utasítás jóté-
kony hatását fényesen igazolja. Ámde az új 
utasítás nemcsak az iskolában teremtett új 
irányt, hanem a tanítói értekezletbe is pezsgő 
életet vitt be. Nem is említem azt, hogy az 
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egytanítós, osztatlan állami elemi népiskola 
tanítóját is mintegy reákényszeríti arra, hogy 
ne a megszokott sablonnal végezze a tanítást, 
hanem évről évre tervszerűen, a mult évi eset-
leges sikertelenségen okulva, állítsa egybe az 
egész évi tananyagot, órarendet és a heti 
általános óratervet, és a kir. tanfelügyelőnek 
mindenkor június hó végéig jóváhagyás végett 
terjessze be : hanem inkább arra utalok, hogy 
a többtanerős iskolákban a tanítótestületi 
ülések, az ú j utasítások hatása alatt, egy-egy 
kis pedagógiai társasággá nőtték ki magukat. 

A tanítótestület ugyanis egy-egy konferencián, 
az utasításoknak megfelelően, behatóan tanács-
kozik a tantárgyak rendszeres tanításáról, a 
tanítás és nevelés összhangzatos vezetéséről, a 
rendtartási és fegyelmi szabályoknak helyes 
alkalmazásáról, az iskola és a szülei ház közötti 
kapcsolat megerősítéséről, szóval az iskola 
beléletének minden kérdéséről. 

Sőt még tovább is megy a tanítótestületi 
ülés az utasítások követelményénél. A tanító-
testület egy-egy tagja önként vállalkozik egy-
egy pedagógiai vagy didaktikai kérdés tanul-
mányozására és ennek eredményéről a havi 
konferenciákon ad számot. Természetes, hogy 
az ily fölolvasást követő diszkussziók termé-
kenyítőleg hatnak a tanításra. Némely helyt 
még gyakorlati tanítást is mutatnak be. Ez 
már azonban kissé túlhajtása az utasítások 
követelményének. Az ilyen gyakorlati tanítás 
abból áll, hogy egyik-másik tanító egy pár 
tanulóval tanítási órát rögtönöz. Ebből vajmi 
keveset lehet azonban tanulni, mert nem látja 
a tanítótestület a tanítási óra teljes képét. 
Nincsen együtt az egész osztály és a hely meg 
az idő szokatlansága a tanulókat, de a tanítót 
is feszélyezi. A gyakorlati tanítás bemutatását 
nem követeli az utasítás; ne vigyük bele a 
konferenciákba. Elég bő anyag kínálkozik a 
didaktikai eszmecserére enélkül is. Van helye 
és üdvös eredménye a gyakorlati tanítás bemu-
tatásának, de ez a konferencián kívül a rendes 
tanítási órákban történjék. 

Az bizonyos, hogy a tantestületi ülések ve-
zető lelke : az igazgató. Tőle függ, hogy egy-
egy ülés tartalmas és tanulságos legyen. Az 
új gondnoksági Utasítás a legnagyobb preci-
zitással írja körül az igazgató teendőit és 
hatáskörét. Mintegy természetesnek tartotta, 
hogy az igazgató mindazokkal a tulajdonsá-
gokkal rendelkezzék, amelyek fontos hivatásá-
nak betöltéséhez szükségesek. Az új utasítások 
megszabják, hogy az igazgató minden tanító 
osztályát lehetőleg havonként köteles megláto-
gatni és látogatása alkalmával figyelmének mi 
mindenre kell kiterjednie. 

Ennek köszönhetjük, hogy az igazgatói ha-

talom túltengése szünőfélben van és az igazgató 
már a legtöbb helyen belátja, hogy nem hatal-
maskodással, hanem kollegiális szeretettel lehet 
tanítótársaira hatni. 

Nem volt módomban személyes tapasztalat 
alapján meggyőződést szerezni arról, hogy az 
új utasításoknak mily hatása van a gazdasági 
ismétlő-iskolák föllendítésére, de mert az ú j 
utasításokban legelőször domborodik ki a maga 
egészében a gazdasági ismétlő-oktatás, erős a 
reményem, hogy itt is ú j irányt jelölt meg a 
gondnoksági utasítás. 

Méltó kiegészítője az utasítások egészséges 
szellemének a népiskolai ifjúsági könyvtáraknak 
országszerte való szervezése, mert a jó olvas-
mány a nevelésnek és a tanításnak egyik hat-
hatós eszköze. A tanítók legszebb föladata lesz 
az ifjúságot bevezetni az olvasásba és számon-
kérni az olvasottakat. Ezzel az iskola munkáját 
fogja mélyíteni és az ifjúság lelkét nemesíteni. 
Még csak a tanítói szakkönyvtár szervezése 
van hátra, és ha ez is megvalósul, akkor bátran 
elmondhatjuk, hogy az utolsó öt év alatt a 
népoktatás egész vonalán új, egészséges irány 
indult meg. 

(Er zsebet falva) Stumpf Mariska. 

A tanszerekről. 
A tanítás csekély eredményét az iskola ked-

vezőtlen külső körülményeire hárítani, különö-
sen a fölszerelés hiányosságával mentegetni 
sohasem lehet ; mert a tanítói ügybuzgalom 
leleményes és áldozatra kész. Mindent pótol, 
holott azt nem pótolhatja semmi. 

L mertem tanítót, akinek még falitáblával 
sem volt az iskolája fölszerelve, térképről s 
más pénzbekerülő dolgokról szó sem lehetett. 
És mégis szép sikert ért el. Az ajtó szolgált 
táblául, melyről a gyermekek nemcsak számolni, 
hanem írni és olvasni is megtanultak. A hosszú 
vakáción a tanító térképet rajzolt (másolt) 
iskolájának. Minden vakációban egyet egyet. 
Három év alatt teljes volt a térképfölszerelés. 
A szemléltetéshez szükséges azon legszüksége-
sebb tárgyakat (beszéd- és értelemgyakorlatok, 
természetrajz, olvasmány-tárgyalás), amelyek a 
természetben nem voltak szemléltethetők, össze-
hordta ő maga. A fizikai eszközök jó részét 
maga állította elő. 

Szekrényről, amelyben a „tanszergyüjtemény" 
elhelyezhető lett volna, beszélni sem lehetett, 
hiszen az iskola egész bútorzata nem ért annyit, 
mint egy szekrény. A tanító tehát akként 
segített magán, hogy két pakkoló ládát egy-
más fölé állított, azokat a láda-fedelekből ki-
került deszka-darab okkal rekeszekre osztotta ; 
ajtó helyett zsákvászon - darabokból függönyt 
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rögtönzött s olyan szépen elhelyezte az ő drága 
kincsét, hogy akár 100 koronás szekrényben 
sem álltak volna különben. 

Az ilyen buzgalom azonban nem minden-
napi jelenség; tehát mindenkitől nem követel-
hető. Minden tanítótól meg lehet azonban 
követelni azt, hogy a fölszerelést szorgalmazza, 
tehetsége szerint gyarapítsa, minden csekély-
ségért a fönntartó hatóságot ne zaklassa és 
végül a tanszereket megbecsülje. 

Legyen munkás a tanító a beszerzésben, 
illetőleg a beszerzés biztosításában; mert tan-
szerek nélkül jó tanítást produkálni nem lehet. 
De meg a tanítói munka is sokkal könnyebb 
megfelelő fölszereléssel, mint anélkül. Olyan 
elemi igazság ez, melyről sokat beszélni nem 
szükséges. 

A beszerzés nehézségei ismeretesek. Igen 
sok iskolafönntartónak anyagi viszonyai olyan 
mostohák, hogy a legjobb akarat mellett sem 
tudja — legalább egyszerre — beszerezni még 
a legszükségesebbeket sem. Ilyen esetben a 
zaklatás és békétlenkedés épp olyan veszedel-
mes, mint a mostoha helyzetbe való tunya 
megnyugvás. A végleteket akképen lehet és 
kell elkerülni, hogy a munkához látunk. Bár-
merre járunk, kelünk, iskolánkról meg nem 
feledkezünk. Ásvány, növény, állat, mely gyűj-
teményünkben helyet foglalhat, egy fillér költ-
ség nélkül, csupán egy kis gonddal és fáradt-
sággal szinte észrevétlenül gyarapszik. Meg-
csináljuk, illetve csináltatjuk a fizika tanításához 
szükséges eszközök egy részét. Faragunk, farag-
tatunk eszközöket a beszéd- és értelemgyakor-
latokhoz, az olvasmány-tárgyaláshoz, számtan-
hoz stb. Csinálunk mozgatható betűket. 

Mikor aztán van valamink, megmutatjuk az 
elöljárónknak, mondván : íme, ami tőlem tellett, 
megtettem. Többet nem tehetek. A többire 
egy kis költség kell. Adjá tok! 

És kérő szavunk ez esetben csak nagy 
ritkán hangzik el ; mert áldozatkészségünk, 
mely a munkában nyilvánult, az iskolafönntar-
tót is erőfeszítésre bírja. 

Ha aztán vannak tanszereink, nagyon fontos 
dolog, hogy azokat lelkiismeretesen használjuk 
és gondozzuk. 

Sajnos e tekintetben is sok a jogos panasz. 
Elég gyakori a tapasztalat, hogy a tanító nem 
használja a jelentékeny anyagi áldozattal beszer-
zett eszközöket. Ott eszi azokat a por, a piszok 
a szertárban. 

Még többen vannak, akik kellőképen nem 
gondozzák a taneszközöket. 

A szertári tárgyakat rendetlenül hányják 
be a szekrénybe ; nem tisztítják, nem takarít-
ják azokat. A drága preparátumokat megeszi a 
moly és a por. Törik, romlik, kallódik minden. 

A fali olvasó-táblák és szemléltető képek, 
térképek, mint megannyi denevérek, nagy szö-
gekkel vannak a falakra szögezve. Ott lepi 
azokat a por és a füst, úgy, hogy 1 — 2 évi 
használat után özönvíz előtti tárgyaknak lát-
szanak. 

Ez azonban még a kisebb baj. A nagy az 
(amit szintén igen sok helyen lehet észlelni), 
hogy a kiszögezett térképek, falitáblák, szem-
léltető képek lassanként „letanultatnak" a 
falakról. Egyik gyermek is, a másik is letanul 
egy darabkát. Végre csak cafatok lógnak a 
falakon némán, és hangos vádolói a tanítónak, 
aki a közvagyont megbecsülni és megbecsül-
teim nem tudja. 

A tanszerek gondozásának elhanyagolása 
jelentékeny veszélyeknek okozója. 

Először az a gyermek, aki az iskolában meg 
nem szokja, az életben sem fogja becsülni a 
közvagyont. Másodszor, aki a fali térképet 
tépegeti, a sajátjával sem bánik különben. 
Kárt okoz a szüleinek, megszokja az értékes 
dolgok semmibe-vételét. 

Lát ják ezt az iskolafönntartók is, ennélfogva 
még abban az esetben sem áldoznak szívesen 
a fölszerelésre, ha véletlenül van miből, mert 
a pénzét senki sem veti szívesen a sárba. 

A tanszerekkel való bánásban példát kell 
adnunk a közvagyon megbecsülésére. Nevelői 
hatást kell e bánással is elérnünk. Meg kell 
gondolnunk, hogy nem a szavak nevelnek, 
hanem a cselekedetek. 

A szóból nagyon is elég volt már, rá kell 
térnünk a cselekedetekre a neveiés minden kis 
területén s minden vonatkozásában ; tehát a 
fölszerelés tárgyaival való bánásmódban is. 

(Székélyudvarhely.) Ember János. 

Az írva-olvasás tanításának 
módszere. 

— Hozzászólás. — 
VII. 

A mult század elején, tehát amikor Graser 
fenomenális írva-olvasási módszere hódító had-
járatra indult, a kova, tűzkő és tapló testvéries 
összműködése folytán létrejött szikrával gyúj-
tották meg a faggyú, avas zsír és más, hasonló 
matériákból alkotott mécsest, melynek lelke a 
kócmadzag volt. 

Bizony-bizony merem állítani, hogy elődeink 
úgy ezzel a világítással, mint az akkori időben 
divatos egyéb kezdetleges dolgokkal nagyon 
meg voltak elégedve. Annyira mindenesetre 
elégedettek voltak, mint amennyire mi elé-
gedetlenkednénk, ha valami különös természeti 
csoda folytán nekünk, a XX. század emberei-
nek' kellene hirtelen e hajdan nagyon jó és 
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alkalmas, de ma már primitív eszközökkel 
dolgozni s azokat használni. 

Hogy most a mi nagy előnyünkre másképp 
van, azt csakis az irámytalan, tévesztett utakra 
sodort, kavargó, zavaros áramlatnak köszön-
hetjük. Csodálatosképen e zavargást minden 
téren tapasztaljuk. Szabó kartárs legnagyobb 
fájdalmára még a pedagógia terén is, és pedig 
különösen a pedagógia azon ágában, amely 
alapvetője, fundamentuma minden eljövendő 
tudásnak, az olvasás- és írás-tanítás hímes 
mezején. 

S így van ez jól. Mert ne gondolja Szabó 
kartárs úr, hogy mindennek szabad a korral 
és modern követelményekkel haladni, csak a 
pedagógiának nem. Ne gondolja, hogy a peda-
gógia olyan semleges terület, amelynek be-
gyöpösödött útain csak delizsánccal, váltott 
lovak nélkül szabad döcögni. A pedagógia 
mezejét mindig és mindig kell mívelni, hogy 
a mélyében fekvő rejtett kincsek napfényre 
kerülve, azokon mi, tanító-emberek, osztozkod-
hassunk. Még az se baj, ha ezen művelés köz-
ben az írva-olvasás tanításának tikkadt levegő-
jét elviselhetőbbé tevő terebélyes fát is kezdik 
döngetni, mert akik ezt teszik, ültetnek helyébe 
fiatal, szép termésre jogosító fát, amelynek 
ugyanaz lesz a hivatása, mint az előbbi fának 
s amelyet java korában talán épen lígy fognak 
döngetni majd, mint mi a mult század üde, de 
ma már vénülő fáját. 

Az írva-olvasásnak Szabó kartárs úr által 
igen melegen, tán kissé túlon-túl nagy buzgó-
sággal védelmezett módszerét tisztelem én is. 
Tisztelem avval a köteles tisztelettel, mellyel 
mi fiatalok mindenkor tartozunk az idősebbek-
nek. Még azt se vitatom, hogy ez nem jó 
módszer, de mindig fönntartom a jogot, hogy 
a jónál a jobbat alkalmazzam és jobbnak min-
dig a célravezetőbbet tartsam. 

Amikor a fonomimika hazánkban is fölütötte 
fejét, többen voltunk az országban, akik nagyon 
begombolkozva fogadtuk, mert hisz' én se vol-
tam az új módszer 12 apostola között. 

Hagyjanak csak nekünk békét, gondoltuk, 
jó nekünk úgy is, ahogy van, ahogy már tud-
juk. ahogy már megszoktuk. 

En is így fogadtam, így gondolkoztam, annyi-
val is inkább, mert kizárólag tót anyanyelvű 
gyermekeket tanítok és sehogy se tudtam el-
képzelni, hogy az a szegény tót gyermek, aki 
azelőtt még álmában se hallott magyar szót, 
hogyan fogja az tij tudományt elraktározni. 
Mert sokan azt hittük, hogy ez „tudomány". 
Végre is jóakaró barátaim unszolására, akik e 
módszert már alkalmazva, annak célszerűségé-
ről meggyőződtek, magam is hozzákezdtem a 
kísérletezéssel együtt járó fogásokhoz s bámu-

latom, csudálkozásom, meglepetésem és örömem 
nem ismert határt . 

Saul voltam s íme Pál lett belőlem, mint 
Nóvák kartárs mondja. 

Mert nem „tudomány" ám ez, aminek a 
népiskolában a szó valódi értelmében nem is 
szabad lenni, hanem játék. De milyen gyönyörű-
ségesen szép játék! A gyermek jóformán nem 
is tudja, hogy olvasni tanul. Csak arra ébred 
egyszer, hogy hisz' azokat az eddig előtte ért-
hetetlen és csodálatos hieroglifeket értelmes, 
rendes szóvá tudja összefoglalni s csodák csodája, 
amit így kimond, azt érti is. Hát ez az olvasás ? 

Ez ! Ez az olvasás. Ez, amit nem előz meg 
három hónapi keserves, könyfakasztó hangoz-
tatás. 

Amikor én a fonomimika segélyével a han-
gokat kísérő jeleket s a hangok nyomtatott 
alakjait ismertetem, az a kis. gyermek még 
nem is tudja, hogy mi ez. 0 csak a mesét 
hallja, ő csak azt nyeli, csak azért rajong. 
0 azt gondolja, hogy az a gesztus, a kép a 
mese természetes, szerves része, ami nélkül a 
mese nem mese. 

Ha egy hónapi ilyen mese és játék után (nem 
is merem tanításnak nevezni, mert hisz' annak a 
kis csöppségnek játék kell még) azt mondom 
annak az én első osztálybeli tót növendékem-
nek: „Micsoda hangokból áll ez a szó: trom-
bita?" — oly gyönyörűen analizál, mutatva min-
den egyes hangnak a jelét, mint az élet. S ha 
most eléje rakom a nyomtatott mozgatható 
betűket, akármilyen szót összeállít szintétice. 

De ez azután igazi analízis és szintézis, mert 
a gyermek annak az egésznek, amit szétszed, 
ismeri a részeit s megfordítva, ismeri azokat 
a részeket, melyekből az egészet össze kell 
állítani. Az órás nem azon kezdi a mesterségét, 
hogy szétszedi az órát, hanem először meg-
ismeri a részeket s azok helyeit. Mikor evvel 
készen van, könnyen analizál s könnyen rak 
össze. 

Mondom, akármilyen hangkumulációt is szét-
szed a gyermek. Szétszedi játszva, nevetve, 
gyönyörűséggel. Nem dagadnak ki szegénynek 
a homlokán az erek, mint azelőtt, amikor az 
„ír" vagy „úr" szót kellett neki a tanító 
hüvelyk- és mutatóujja segélyével analizálni. 
A tanító t. i. a szót szétbontotta s legalább 
alkotó részeinek a számát szemléltetve analizál-
tatott, mikor ő ugyanakkor szintétizált, kér-
dezve (mutatóujjára mutatva) : „Micsoda hang 
ez?" (Hüvelykujjára mutatva.) „Hát ez?" 
„No most mondd ki az egész szót." Micsoda 
betűkből (hangokból) áll tehát ez a szó „úr" ? 

Hogy milyen lelket ölő munka volt ez, azt 
tudják velem együtt mindazok, akik első osz-
tályban tanítanak. 
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Ha Szabó úr a lelki energia vehemens meg-
nyilatkozása alatt azokat a verítékcsöppöket 
érti, amelyek kiültek a gyermek homlokára, 
úgy neki van igaza. Ha azonban a fölcsigázott, 
élénk kíváncsisággal párosult lelki funkciót s 
az ezt követő jóleső érzést, tehát nem az 
agyonfárasztott agy petyhüdtségét gondolja, 
úgy nekem van igazam. 

És ez kell a népiskolában, amikor többé-
kevésbé úgyis degenerált nemzedéket tanítunk 
s amikor úton-útfélen, szak- és napisajtóban 
egyaránt az iskolai túlterhelésről beszélnek és 
írnak. 

Ha a betűk nyomtatott alakjait ismerve, 
ezekről az írott betűalakok megismerésére veze-
tem rá növendékeimet, ez a legtermészetesebb 
eljárás. S mert már olvasni tud a gyermek, 
amikor írni tanul, akkor csakis ír, tehát arány-
talanul könnyebb munkát végez, mint mikor 
egyszerre olvasni is, írni is tanul. 

Az előgyakorlatok az első nyomtatott betű-
alak megismerésénél jelentkeznek, amikor a 
betűalakot lerajzoltatom. Különben is az elő-
gyakorlatok okos és célszerű alkalmazását az 
igazi tanítónak nem kell a szájába rágni. Tudja 
ő, hogy mikor? rait? miből? és mennyit? E 
tekintetben Nóvák kartársammal együtt én is 
a kassai tanítók ábécés könyvére hivatkozhatom. 

Tény az, hogy hat osztályú osztatlan vegyes 
s hozzá még idegenajkú iskolában az első 
osztály január közepén az összes kis- és 
február végéig az összes nagybetűket játszva 
elvégzi, mellette szépen, tisztán ír és folyé-
konyan, nem akadozva, kellő hanghordozással 
olvas, és ami a fő, elvétve akad minden évben 
1—2, aki az olvasás miatt marad vissza. 

Ezek a tények bizonyítanak a fonomimika 
létjogosultsága mellett. 

S legyen meggyőződve Szabó kar társ úr, 
hogy ez a „fogás" a maga paroxizmusában 
nem képzeli, hanem tudja, hogy az írva-olva-
sás mezején van. S tudja azt is, hogy az övé 
a jövő s hogy hova-tovább ezen a mezőn az 
övé lesz a győzelmi babér. 

Elismerjük mi a Szabó úr által védelmezett 
írva-olvasás metodikai tökélyét, de viszont tar-
tozunk annak a kijelentésével, hogy az új 
módszer a mostaninál jobb, célravezetőbb, a 
gyermeki agy fejlettségi fokához mérten meg-
felelőbb, s ami büszkeséggel tölt el bennünket, 
egy hatalmas lépéssel távolodtunk a szellemi 
túlterheléstől. 

Mindezeket pedig tanítói talentumom rová-
sára hirdetem mindeneknek. 

(Döbsina-Gölniczvölgy.) Gáspár Frigyes. 

a£X$>Ge 

Az írás tanítása az I. osztályban. 
» 

(Hozzászólás.) 
Mező Dániel kartársunk fölszólításának en-

gedve, az írás tanítását illetőleg szerzett tapasz-
talataimat a következőkben adom elő : 

Szerény nézetem, hogy az írás kezdő tanítá-
sánál használjuk mind a három írószert : pala-
vesszőt, iront és tollat, még pedig ama sarka-
latos didaktikai elvből folyólag : a könnyebbről 
a nehezebbre ! A pala vesszőt a gyermek köny-
nyebben körülfoghatja, gömbölyű felületénél 
fogva kényelmesebben tar that ja és vezetheti ; 
könnyű kezelhetőségét még előmozdítja az, hogy 
csak egy anyagból, palakőből készül. A pala-
vessző használata mellett az írás megkezdésekor 
szól még az is, hogy azt sem nyálazni, sem 
tintába mártani nem kell, puszta megnyo-
mással á táblán nyomot hagy, úgy, mint a kréta, 
és ha a gyermek rosszat, hibásat vagy csú-
nyán írt , könnyű szerrel letörülheti. Igaz, hogy 
némelyik nagyon is megszorítja a palavesszőt 
és így nehézkesen veti a betűket, de erről 
kevés ráfordított fáradsággal leszoktatható ; 
különben előfordulhat ez a hiba írónnal vagy 
tollal való írásnál is. 

Újévig írnak növendékeim palatáblán pala-
vesszővel, azután átmegyek az írónnal való 
írásra, de ez csak átmenetül szolgál a tollal 
való írásra. Szokják meg a papirost, az irkát ! 
Nem tartom azonban célszerűnek, hogy mind-
jár t kezdetben diktandóirkába írjanak, mint 
Mező kartársnál, mert a csak egy vonalból 
álló sorok nem szabnak batárt a betűk nagysá-
gának, és minthogy ilyen füzetben nem lehet 
alsó és felső egyes vonal, a gyermek abba a 
hibába eshetik, hogy hozzászokik a szabálytalan, 
aránytalan betűk vetéséhez, ami az úgyne-
vezett szépírási füzetek használata mellett csak 
kivételkép fordulhat elő. 

Az írónnal való írás csak egy hónapig tar t 
az én osztályomban, és így február hó elején 
tintával kezdek íratni . A tolltartással nincs 
már sok vesződségem, mivel ez lényegesen nem 
különbözik az íróntartástól. De azért mégis 
következetesen arra kell ügyelnem, hogy tanít-
ványaim a tollat a vas közepén, annak hasa-
déka fölött tartsák, mutatóujjukat jól megnyug-
tassák * rajta, mindkét oldaláról pedig támasszák 
meg a vasat hüvelyk- és középujjukkal. 

Növendékeim az irkát egy kicsit rézsúton 
tar t ják. Ügyelek arra, hogy mindenikük a tér-
viszonyokhoz képest kényelmesen üljön, írás 
közben előre ne görbüljön felső testével, tehát 
a mellet távol tartsa a pad szélétől; jobbke-
zének nemcsak egész alkarja, hanem fölkai'já-
nak is a féle, balkezének pedig egész alkarja a 
könyökig feküdjék a papíron és a hozzá tartozó 
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pacirészen. Az én ideálom is az volna, miként 
a kartárs úré, ha mindenik tanuló részére 
külön ülőhely lenne. Megtoldom ezt a kíván-
ságot még azzal, hogy a tanulók az iskolában, 
az iskolafönntartó költségére kapjanak minden 
iskolai szükségletet: táblát, palavesszőt, írónt, 
tollat, irkát, könyvet stb., melyeket a tanító 
szétosztogat és megint összeszed, őrizet alá 
vesz, amint ez az amerikai iskolákban dívik, 
ahol a pedagógusok abból az elvből kifolyólag 
járnak el ekként, hogy a gyermek minden 
szükséges ismeretet, ügyességet az iskola falain 
belül sajátítson el. Odahaza csak játsszék, 
szórakozzék, birkózzék a társaival, a vele egy-
vívásúakkal. 

A tintával való írás kezdetekor és még utána 
egy pár hétig a tisztaság sok kívánni valót 
hagy maga után, de mentül hosszabb ideig 
írnak, annál jobban tűnnek el a foltok, úgy, 
hogy május-júniusban ez már kivételszámba 
megy és az úgynevezett vizsgálati próbaírások 
már teljesen tintafoltmentesek. 

Mihelyt növendékeim egy magán- és egy 
mássalhangzót ismernek, már szókat alkottatok, 
alkalmazva az analitikai - szintétikai tanítási 
módot. Ilyenkor a hangokra való bontásban és 
a hangoknak szókká összefűzésében már meg-
lehetős ügyességük van, a fonomimikai elő-
gyakorlatok révén. A tartós gyakorlás lénye-
gesen világosabbá és fölfoghatóbbá teszi a csak 
jelkép által érzékeit hangot és élesebben ki-
emeli az egyes hangot társai sorából. így 
mindjárt a v betű írásakor tudja minden 
növendékem, hogy pl. a vív kiejtésénél 3 hangot 
hallunk és ennek megfelelőleg ezt 3 betűvel is 
kell írni, még pedig ugyanabban a sorrendben, 
amilyenben a hangokat meghalljuk. A gyermek 
minden hangot a ráillő fonomimikai jellel kísér. 
A hang és betű közti különbséget a gyermek 
minden nehézség nélkül megérti. A kérdezett o O 
leírja aztán a szót a nagv táblára, a többiek 
vele egyidőben irkáikba. Gyakran én is írom 
a tanulók által képezett szókat a nagy táblára, 
hogy jó mintájuk legyen. 

Az első kéttagú szó íratása előtt a szótagot 
is fölfogatom, ami kezdetben ugyan nehezen 
megy, mert a gyermekek ezt a kettőt : szó-
tagot és egyes betűt gyakran fölcserélik, de 
bő magyarázat és főkép következetes és hosszú 
gyakorlás után ez is simán megy, úgy, hogy 
most már négy-öttagú szót is tudnak szét-
tagolni és minden egyes tagot betűire szétszedni. 

Mihelyt a nagybetűkhöz érek, a mondat 
fogalmát is elsajátíttatom velük. Május elején 
már egy 8—10 szavú mondatnál is meg tudják 
mondani, hogy pl. melyik a hatodik, nyolcadik 
vagy tizedik szó ; továbbá, hogy hány tagból 
és betűből van mindegyik szó alkotva. 

Ennél a műveletnél a számolást is gyakor-
lom, kérdezvén, hány szóból áll valamely 
mondat vagy a mondat valamely szava hány 
tagú, minden tag és végül az egész szó hány 
betűből van összetéve ? De nemcsak az össze-
adást veszem elő, hanem a kivonást is, kér-
dezvén, hogy 2 mondat közül melyik számlál 
több szót és mennyivel többet ; továbbá 2 vagy 
több szó közül melyik számlál legtöbb tagot 
vagy betűt és hány taggal nagyobb az, mint 
egy másik kisebb szó, illetőleg hány betűvel 
van benne több, mint a másikban? Némileg a 
szorzást is lehet alkalmazni, ha t. i. kérdezem, 
hogy pl. valamely szóban ugyanegy betű hány-
szor fordul elő stb. 

Meg kell jegyeznem, hogy, mivel a fono-
mimikai eljárásnál kezdetben az írás az olvasás 
javára háttérbe szorul, az írást később nagyobb 
gondozásban részesítem. November elején a 
kettő : írás és olvasás már párhuzamosan, 
mindig egyazon betűvel haladhat. A kétjegyű 
mássalhangzókat írónnal íratom, a nagybetűket 
már tintával. 

A nagybetű alakításánál a megfelelő kis-
betűből indulok ki, mint Mező kartárs. Mellő-
zöm a nagybetűk kacskaringós alakját, hanem 
tanítom a legegyszerűbbet, tehát legkönnyebbet 
azon tanítási menet szerint, melyet kéziköny-
vünk is (Horváth és Nemes fonomimikai ABC-
és Olvasókönyv) használ, és ez a genetikus, 
mely a közös alap- vagy fővonásból induló 
betűket egymásután, az újat a már ismertből 
származtatva tárgyalja. Mielőtt új nagybetű 
írásához fognék, a már tanult nagybetűket mind 
ismételve íratom, hogy el ne felejtsék, mire a 
II. osztályba fölkerülnek. Április közepén ké-
szen vagyok a nagy ABC-vel is. Most növen-
dékeim mindegyike képes mind másolás, mind 
diktálás és emlékezetbe visszaidézés után akár-
mit leírni. Ezentúl, a szorgalomidő végéig, a 
főgondot a helyes- és szépírásra, kiváltképen 
ez utóbbira helyezem. 

Osztozom kartárs úr ama nézetében, hogy 
az írás külön tárgynak tekintessék, tehát egé-
szen függetlenül az olvasástól bírálandó el, 
illetve tanjeggyel látandó el, minthogy épen 
nem ritkán fordul elő az az eset, hogy némely 
gyermek kitűnően olvas, de rosszul ír és meg-
fordítva. De mindazáltal a szépírás szabályai-
nak megfelelő írásra az I. osztálybeli növen-
dékek még nem tehetnek szert, minthogy a 
betűalakok pusztán gépies utánzása és emléke-
zetbe rögzítése elég nagy fáradságot okoz a 
kis, fejletlen agynak, semhogy még az eszté-
tikai érzés, a formaérzék is kellőkép kifejlődésre 
juthatna benne, azért a szépírás az I. osztály-
ban ne is vétessék külön osztályozandó tárgynak. 

M. kartárs úr jól fejti ki a vezénv- és üteny-
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írás lényegét és különbségét. A vezényírás 
szerint én csak 2 hónapig íratok, mert mihelyt 
tanítványaim némi kézügyességre tettek szert, 
ennek a hosszadalmas kommandírozásnak, me-
lyet már ezen a fokon a tényleges írásmoz-
gások mindig megelőznek, semmi haszna sincs, 
mert ennek dacára mégis mindenik tanulóhoz 
el kell menni, neki magyarázgatni, kezét vezet-
getni. Az ütenyírást azonban már a II. osz-
tályban alkalmazni lehet, ahol már elérhető az, 
hogy valamennyi tanulónk minden tollvonást 
egyszerre, parancs- vagy vezényszóra végezzen. 
Ebből válnék aztán a külön szépírási óra és 
így itt a szépírásból is lehetne tanjegyet adni 
a helyesíráson kívül. 

(Verbó.) Fóti Bernát. 

= Az Eötvös-alap választmánya f. hó 
4-én a Ferenc József Tanítók Házában 
Ujváry Béla elnöklete alatt ülést tartott . Az 
elnöki bejelentések kapcsán a választmány 
sajnálattal vette tudomásul Pazár Istvánnak, 
az orsz. osztóbizottság tagjának elhunytát. 
Gróf Teleki Sándor min. biztos lemondásáról 
szintén sajnálattal vett tudomást a választ-
mány, mely a volt min. biztosnak fáradozásai-
ért jegyzőkönyvi köszönetet mondott. Jelentette 
az elnök, hogy a közoktatásügyi miniszter 
budapesti és kolozsvári két főiskolai interná-
tusunk fönntartásához a mult évben 7135 K 
99 fillérrel járult hozzá; a választmány ezért 
a miniszternek köszönetet mondott. A kiskún-
halasi községi tanítótestület a Ferenc József 
Tanítók Házában 4000 K alapítványt létesített, 
az összeget befizette s az alapítványi levelet 
kiállította. A választmány hálás köszönettel és 
elismeréssel vette a kiskunhalasi kartársak 
buzgóságát és áldozatkészségét s örömmel n o o 
látja, hogy már nemcsak nagyobb tanító-
egyesületek, de kisebb tanítótestületek is fára-
doznak alapítványok gyűjtésében. Az elnök 
magasztalólag említette föl, hogy, tudomása 
szerint, a kiskunhalasi kartársak csak 26-an 
vannak s néhány év alatt összehozták a 4000 
koronás alapítványt. Jelentette az elnök, hogy 
Baranya vármegye közönsége, az elnökség sür-
getésére, már befizette 3600 koronás alapít-
ványát, melyet még 1893-ban tett . A Révai 
Testvérek Eötvös munkáiért a könyvkereske-
dők útján eladott példányok után az 1904. 
évre 2129 K 60 fillért fizettek be az alap 

pénztárába, melynek javára báró Eötvös mun-
kái eddig közel 35.000 koronát jövedelmeztek. 
A Tanítók Háza gyufájának gyárosa a mult 
évi forgalomból 447 K 61 fillért küldött, a 
Gazdák Biztosító Szövetkezete pedig 237 K 
67 fillért. A Sopronvármegyei ált. tanító-
egyesület 3000, a Szatmárnémeti ált. tanító-
testület 4000 koronás alapítványok létesítésén 
fáradoznak. Az elnöki bejelentések után az ú j 
alapszabályokra vonatkozó miniszteri leiratot 
tárgyalta a választmány s a miniszter által 
kívánt egy-két módosítást tudomásul vette. 
Most már az alapszabályok jóváhagyásának 
mi sem állván útjában, elhatározta a választ-
mány, hogy az alapszabályokat 15.000 pél-
dányban kinyomatja s erre 601 koronát utal-
ványozott ki. Következett a számtartó jelentése, 
melynek adataiból kiemeljük a következőket: 
a f. év első négy hónapjában az összes bevé-
tel 32.859 K 84 f, míg a m. évi ugyanezen 
időszaki bevétel 34.876 K 98 f volt. Sajnálatos 
az, hogy míg a m. év négy első hónapjában 
évdíjakból 4.826 K 44 f folyt be, addig ezen 
a címen az idén a pénztár csak 2.399 koronát 
vett be. A vagyoni állapot f. év április 30-án 
545,328 K 75 fillér. A m. év december 31-én 
a vagyon 538.948 K 22 f volt, a négyhónapi 
gyarapodás tehát 6.380 K 53 fillér. A Ferenc 
József Tanítók Háza gondnokának jelentéséből 
örömmel értesült a választmány arról, hogy 
az intézet lakóinak tanulmányi előhaladása 
minden tekintetben megfelelő s hogy az inté-
zetben az egészségi és fegyelmi állapot ked-
vező. A budapesti Háznak jelenleg 105 lakója 
van. A folyó ügyek közül megemlítjük a kö-
vetkezőket : Jókai szobrára a választmány 20 
koronát szavazott meg; az alkoholellenes 
kongresszuson az elnökkel, t i tkárral és Székely 
Károly jegyzővel képviselteti magá t ; az Orsz. 
állatvédő egyesület Gyermeknaptárát, melyből 
példányonként 4 fillér jut az alap javára, aján-
lani fogja a tanítóságnak terjesztésre ; a 
Fogarasmegyei Alt. Tanítótestület abbeli el-
határozását, hogy pályadíj-alapítványát föl-
oszlás esetére a Tanítók Háza javára köti le, 
köszönettel vette tudomásul. Több kisebb 
jelentőségű ügy elintézése után az ülés vé-
get ért. 
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Savanyú Gyuri. 
Ezt e gúnynevet egyik halvány-, tán helye-

sebben zöldképű tanítványomnak adták az 
osztályban. Szegényre úgy ráragadt, hogy most 
is a neve tisztaságán dolgozom s megvallom, 
mesteri fondorlatokkal. Mert az ügyesség, a 
nevelői tapogatódzásnak olyan változatai szük-
ségesek ide, hogy őt az egész életre meg-
óvjam a „Savanyú" névtől. 

A becsületes nevén Lakos Györgynek hív-
ják, de százszor könnyebb az ő osztálytársai-
nak, ha Savanyúnak nevezik. Miért ? Szegény-
nek olyan pityerire áll a szája, olyan, mint az 
áprilisi felhőzet, hol sír, hol nevet, majd esik, 
majd kiderül. Ha szomorkodásra van oka, el-
bömbö.l órahosszat, majd meg hebe-hurgyasá-
gon mód nélkül kacag. Néha közlékeny, béke-
tűrő. máskor meg nem tűr meg semmit. Olyan-
kor, ha az udvaron játszanak, beüti az orrát, 
mert bakugrást ő nem tud, úgy lepottyan, 
mint az érett barauk a fáról. Bömbölő panasz-
kodásával ha szalad hozzám, kinevetik a gyá-
molt alanságát, ha meg nem játszanak vele, 
rimánkodik azért, hogy ő is játszhassék, pedig 
bizonyosan tudja, hogy leesik. 

Aki a kalapját nem találja, ha hazamegyünk, 
az Gyuri. Aki az olvasásban nem tudja, hol 
vagyunk, az is Gyuri. Rettenetes ügyetlensége 
olyan bosszantó, hogy megérett a nádpálcára. 
De én nem bántom. Mert ez a gyerek úgyis 
a szenvedés gyermeke. Nem tudtam még soha-

, sem megdicsérni, mert fürge, mert ügyes volt ; 
előbb azon kell jókorát köszörülni, hogy Sa-
vanyú neve kopjék. 

Szigorú arccal, rövid katona-beszéddel lép-
tem többször a gyerekek közé. A gyöngeség 
kioktatott arra is, hogy van pálcám is, és ezzel 
fenyegetődztem a csúfolódók előtt. Nem hasz-
nált. Mire az utcára értek, könnyebb volt, ha 
a bádogosék Ödönkéje hátba verhette és el-
kiálthatta: Jó éjszakát, Savanyú Gyuri. 

Odönkét megleckéztettem, írattam vele 
sablon-dolgot százszor, amivel elértem, hogy 
hanyagabbul rótta a betűt, hozzászokott a 
csúnya alakú betűkhöz. Azért nem igen jó 
büntetés az ötvenszeri, százszori leíratás. In-
kább valami kidolgozásra kényszerítsük, amin 
gondolkodni kell. Ödönke is száz mondat he-
lyett csak hatvanötször írta le, hogy : „Máso-
kat csúfolni illetlenség*. Arra gondolt, hogy 

úgy sem olvassom meg, mert megolvasni is 
sok azt, hát még leírni ! A gyerek amellett, 
hogy rontotta az írását, a csalásra is gondolt. 
Ekkor jöttem rá, hogy máskor leíratom vele 
a mezőt, vagy lerajzoltatom vele a dunántúli 
vidéket, vagy sárgarépát csináltatok vele agyag-
ból. De csak az iskolában, a felügyeletem alatt, 
hogy mással meg ne csináltathassa. 

Rátérve a Gyuri dolgára, sokat tűnődtem 
azon, hogy mikép' maradna el tőle az a név. 
Ha még jó tanuló lett volna, úgy könnyen 
ment volna az én mesterkedésem. De őt is 
büntetnem kellett : a hanyagságáért. Amellett 
többször fecsegett, ha tanítottam, tehát keresve 
se találtam alkalmat, hogy kitüntessem ezt a 
ványadt arcú, de mindig éhes gyereket, aki 
nagy komikummal rágta azt a kenyérhéjat is, 
amit más a padjában felejtett. 

Ez a szegény teremtés igazi figura. Fésü-
letlen fejével olyan megindító, mikor kikéred-
zik. Akár a világot ígérje az osztálynak, már 
ő csak Savanyú marad. 

Boszantott, hogy ez így van. Mert láttam, 
hogy az életben felnőtt emberek is egész már-
tíromsággal bizonyítják, hogy ők komoly em-
berek, mégis figuráknak néznek sokat, akit 
minden utcagyerek megnevet s gúnynévvel 
illet. Aki még haragszik érte, azt még jobban 
csúfolják, épen úgy, mint Savanyú Gyurit, aki 
kézzel, lábbal dolgozott a neve ellen s hiába 
tiltakozott, még jobban bosszantották. Próbál-
tam Ínyére járni. Öt küldtem el a postára, ha 
volt egy levelem. De vesztemre, mert az utcán 
a pocsolyába ejtette. Ha cukorért küldtem, 
lisztet hozott, ha háromfélét kértem, egyet el-
felejtett belőle. 

Megkértem aztán az iskolaszolgát : engedje őt, 
hogy néha meghúzza az iskola harangját, hisz 
minden gyerek szeret harangozni. Annak ide-
jén minden temetésen én is húztam a nagy-
harangot. De Gyuri azt is félreverte. 

Ha az osztályból kimentem, Gyurit szólítot-
tam, hogy a kabátomat segítsen fölhúzni. 
A csacsi azt is a földre ejtette. Ha a folyosón 
a kollégákkal sétáltam, egyikünkbe belénk-
ütközött. Szóval, rettenetes pechje volt ennek 
a gyereknek. 

De sajnáltam végtelenül, mert úgy tetszett 
nekem, hogy az a zöldes, erősen árnyalt szem 
a lelki szenvedést híven tükrözi vissza : ez a 
gyerek küzd a sorsa ellen, akar jobb, akar 
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ügyesebb lenni, de útja egyenetlen ; ide egy 
vezető kéz kell, aki akaratának gyökereit meg-
fogantatja a sikerekben. Most már szinte 
izgatott a gyerek neve. Olyan vagyok, ha va-
lami nevelési problémán dolgozom, ami az 
enyém, ami az én prakszisomé : az izgat, az 
tettre sarkal ; ha csak egy porszemnyi szépet 
vélek is abban föltalálni, keresem, kutatom a jót. 
Ha össze is törik a képzelt virágváza, csinálok 
újat, kezdem a dolgot elölről, próbálok, kuta-
tok, keresek, sokszor egy rövid perc boldog-
ságáért, mert érzem, hogy e munka a tanítónak 
való. Sőt igazán csak neki. A Gyuri sorsa, 
a Gyuri Savanyú neve is izgatott. 

Egy alkalommal aztán rá jöt tem a dolog 
nyitjára. Hólapdáztak a gyerekek. Az utcán, 
amiért én haragszom, mert épen múltkor 
fizettettem meg a Szabóné ablakját, amit be-
törtek. Jaj , de a fiatalság zabolátlan vágya 
kielégülést keres a tilosban is. ki tudja azt 
megakadályozni, ha a szenvedély bántja ? . . . 

A cselédleányom épen vizet húzott a kút-
ból. Már belemerte a vizet, a Gyuri hólapdája 
— nyilván köves volt — olyan erővel érte a 
vizesedényt, hogy csak az edény füle maradt 
a leány kezében. 

Sápadt képpel, ziláló beszéddel jön a leány 
elém, utána Gyuri. A leány iszonyú képét festi 
a csatározásnak s Gyurit éktelen jelzőkkel 
titulázza. De Gyuri is kilép a porondra. 

— Tekintetes igazgató úr, szól, megbocsás-
son, én nem akartam eltörni a kancsót, szíve-
sen kérem, bocsásson meg. 

Olyan kérőén mondta, hogy meg is dicsér-
tem, mondván ; 

— Derék ! így is kell azt fiam, ha valaki-
nek kárt okozunk, kérjünk attól bocsánatot. 

Ettől kezdve többször példának hoztam föl : 
hogy Gyuri tudja, mi a kötelesség. Öt becsü-
löm legtöbbre, mert ha vétkezett is, meg merte 
mondani és meg tudta bánni. Hívemül meg-
nyertem a plébánost ; ő is dicsérte ; közben az 
is megtörtént, hogy Gyuri a János elveszett 
krajcárját visszaadta s hogy egy párszor már 
tudta a leckét : egészen más karakterré nevel-
ték Gyurit. Bátrabb lett, a gyöngébbeket 
segíti, a le potty anásnak oda se néz, mert én 
azzal fogadom : hisz katonadolog az ! 

Ha most egy-kétszer elmondják is a Savanyú 
nevet, csak nevet rajta. Ha nem bírja a csú-
folódást, hozzám jön, de én meg se hallgatom 
az efajta panaszát, mert azt mondtam neki, 
az osztály előtt : 

— Ugyan fiam ! Hadd el. Ostoba az nagyon, 
aki csak csúfolódik. Meg aztán a Savanyú név 
nem is csúnya, én ismertem egy embert, akit 
úgy hívtak, és az nagyon derék ember volt. 

Egy-egy idő óta szélcsend van. Nem panasz-

kodik. De lehet, hogy neve felújul. Akkorára 
megint kigondolok valamit, hogy ez a pro-
bléma is kipróbálja a nevelő választékos eljá-
rásait. 

(Solymár.) Yerner Jenő. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, kinek taiikerü-
letében áll. tanító- vagy tanitónöképzö-intézet van. — 

32.593. szám.) 
A közel jövőben életbe lép az elemi nép-

iskola ú j tanterve, melynek a rajztanításra 
vonatkozó része didaktikai és általános peda-
gógiai nézőpontból is több tekintetben lénye-
gesen eltér az 1902. évi 40.181. sz. a. kibocsáj-
tott tanítóképző-intézeti tantervnek idevágó 
részétől. Minthogy pedig a népiskolai és a 
tanítóképző-intézeti tanterveknek egymáshoz 
kell símulniok, illetve utóbbinak az előbbi fölé 
kell épülnie és a magasabb cél és az emel-
kedettebb nézőpont mellett is amannak a tar-
talmát magában föl kell ölelnie, ennélfogva 
szükségessé vált, hogy a tanítóképző-intézeti 
tantervnek a rajzoktatásra vonatkozó része is 
átdolgozásnak vettessék alá. Ez a munkálat 
elkészült és az 1905/6. iskola-év elején a tan-
terv életbe fog léptetni. 

Minthogy a tanítás terén, köztapasztalat sze-
rint, minden ú j irányzat könnyen szolgáltat 
okot a félreértésekre meg balmagyarázatokra 
és minthogy az ilyenekből folyó káros kísér-
letezésektől szeretném megkímélve látni a tanító-
képző-intézetek rajzoktatását, ennélfogva az 
1905. év nyári szünidejében június hó 13-án 
kezdődő és három heti időre terjedő tanfolya-
mot rendeztetek az országos m. kir. mintarajz-
iskola és rajztanárképző-intézetben a tanító-
képző-intézeti rajztanárok számára azon gya-
korlati szakférfiak vezetése alatt, akik az ú j 
tantervet és az annak végrehajtása tárgyában 
kiadandó utasításokat előkészítették és ennél-
fogva a tanterv szellemének legalaposabb is-
merői és leghivatottabb magyarázói. 

Nem kétlem, hogy ezen tanfolyamon az 
állami tanító- és tanítónőképző-intézeti rajz-
tanárok és tanítónők, hacsak betegség vagy 
egyéb elháríthatatlan akadály által nem gátol-
tatnak, valamennyien meg fognak jelenni : de 
fölvétetnek — jellegre való tekintet nélkül — 
a felekezeti tanító- és tanítónőképző-intézetek 
tanerői is, ha az illetékes egyházi főhatóság 
útján eziránt idejében folyamodnak. 

A fölveendő 40 (negyven) hallgató közül 
30 a vidékről jövő fog részesülni ingyenes 
élelmezés és lakás kedvezményében és 50 (ötven) 
korona pénzsegélyben; 10 szintén vidékről jövő 
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ellenben csak ingyenes elszállásolást nyer, a 
többiekkel a budapesti Pedagógiumban (Győri-út) 
és ugyanott igen mérsékelt díj mellett (a 3 
hétre 25 korona) étkezést is fog nyerhetni. 

A tanítónők a budapesti II. kerületi állami 
tanítónőképző-intézetben lesznek hasonló körül-
mények között lakásra és élelmezésre elhelyezve. 

A tanfolyamnak június 13-án való meg-
nyitását azon körülmény teszi szükségessé, hogy 
a tanfolyam hallgatóinak alkalmuk nyiljék az 
új irány gyakorlati kivitelét a főváros külön-
böző iskoláiban szemlélhetni. 

Pályázati határidő a felekezeti tanító- és 
tanítónőképző-intézeti tanárokra nézve f. évi 
május hó 25-ike. Fölhívom a tanfelügyelőséget, 
hogy a tankerületében levő képző-intézetnél 
működő rajztanárnak (tanítónőnek) a tanfolya-
mon való megjelenését legkésőbben május hó 
25-ig ide jelentse. 

Budapest, 1905 május hó 4-én. 
Berzeviczy Albert. 

* 

(A miniszter az egyházi főhatóságokat is 
megkereste, hogy a fönnhatóságuk alatt álló 
képző intézetek szaktanárait és tanítónőit a 
tanfolyamon való megjelenésre buzdítsák.) 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőhöz, kinek taiikerüle-
tébenáll. tanító-vagy tanítónöképztí-intézet van. — 

87.592. szám.) 
Minthogy a tanítóképzés súlypontjának a 

tanítóképző-intézetekben a gyakorlati kikép-. 
zésre kell esnie, mert a tanítói arravalóságnak 
és rátermettségnek ez egyik sarkalatos kri-
tériuma, melyet semmiféle elméleti tudás nem 
pótolhat ; minthogy továbbá a tanítójelöltek 
gyakorlati kiképzése első sorban a képzőinté-
zeti gyakorló-iskolai tanítók kezében nyugszik : 
ezért szükséges, hogy ez utóbbiaknak, a jövendő 
tanítógeneráció hivatásszerű kiképzése érde-
kében, a mondott irányban való öntökéletesbí-
téséhez minden lehető mód megadassák. 

Ezen meggyőződéstől vezettetve határoztam 
el, hogy a f. iskolaév szünidejében, június hó 
26-án kezdődő három hétre terjedő, főleg 
gyakorlati irányú tanfolyamot fogok rendezni 
a budapesti Pedagógiumban a képzőintézeti 
gyakorló-iskolai tanítók (tanítónők) részére. A 
tanfolyam programmjában előkelő hely van 
biztosítva a nem-magyar nyelvű népiskolai 
növendékek közt való magyarnyelvtanítási mód-
szernek és a gyakorlati eljárás bemutatásának. 

Kívánatosnak tartom, hogy ezen tanfolya-
mon az állami képzőintézetek gyakorló-iskolai 
tanítói és tanítónői kivétel nélkül jelenjenek 
meg; de föl fognak vétetni — jellegre való 

tekintet nélkül — a felekezeti képzőintézetek 
gyakorló-iskolai tanítói és tanítónői is, ha 
kérvényeiket, illetékes egyházi főhatóságaik 
útján, május hó 25-ig ide terjesztik. 

A fölveendő hatvan hallgató közül a vidék-
ről jövő 40 fog a Pedagógiumban, illetve a 
tanítónők a 11. ker. állami tanítónőképző-intézet-
ben ingyenes élelmezés és lakás kedvezményé-
ben és egyenként 40 (negyven) korona pénz-
segélyben részesülni: a többi 20 szintén fog 
ingyen elszállásolást nyerni és igen mérsékelt 
díj mellett (a 3 hétre 25 kor.) étkezést is. 

A tankerületében levő képzőintézetnél mű-
ködő gyakorló-iskolai tanítónak (tanítónőnek) 
a tanfolyamon való megjelenését jelentse ide 
a tanfelügyelőség legkésőbben május hó 25 ig. 

Budapest, 1905 május hó 4-én. 
Berzeviczy Albert. 

* 

Az egyházi főhatóságokhoz hasonló meg-
keréSést intézett a miniszter, a köv. záradékkal: 
„Van szerencsém a főtiszt, főhatóságot tisztelet-
teljesen fölkérni, hogy a tanfolyamon való 
megjelenésre a főtiszt, főhatóság bölcs fönn-
hatósága alatt álló képzőintézetek gyakorló-
iskolai tanítóit és tanítónőit buzdítani méltóz-
tassék." 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte: Zippel Ferenc oki. tanítót a 

barkási, Reiter Mihály oki. tanítót az andrás-
völgyi és Lippenszky Attila oki. tanítót a 
lázárvölgyi áll. el. népisk.-hoz r. taní tókká; 
Dudás János oki. tanítót a pisztraházai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Zoltán Ferenc oki. 
tanítót a hódmezővásárhelyi tanyai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Farhas Berta oki. tanító-
nőt a pilisesabai áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Tihanyi 
Antal rebrényi áll. el. isk. tanítót a kis-zalacskai 
áll. el. isk.-hoz ; Schwanner Rezső kis-zalacskai 
áll. el. isk. tanítót a szinyérváraljai áll. el. isk.-
hoz ; Brozsik Pál nagyági áll. el. isk. tanítót 
a szolnoki áll. el. isk.-hoz; Ányos Miklós szi-
nyérváraljai áll. el. isk. tanítót a szatmári áll. 
el. isk.-hoz; Turcsányi Katalin turterebesi, 
Janda Piroska rétfalui áll. el. isk. tanítónőket 
kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Sztojkovics Zsig-
mond pancsovai munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónak évi 1764 K - t ; Saja Sándor szatmári 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 560 K-t ; 
Wurch Gyula magyarbolyi ág. hitv. ev. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 360 K- t ; 
Benedek József lengvelfalvai munkaképtelen 
r. kath. tanító részére évi 460 K-t. 
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Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Jázsay László vásárosnaményi ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Bakó Juliannának 
évi 478 K-t és Zsuzsanna nevű kisk. árvájá-
nak 79 K 66 f-t, mindössze 557 K 66 f - t ; 
néh. Szucsu Melentie seprősi nyugalm. g. kel. 
tanító özv., szül. Turcus.Máriának évi 300 K- t ; 
néh. Glezsa György szászhalmi g. kel. el. isk. 
volt tanító Kornélia nevű szülőtlen kisk. árvá-
jának évi 116 K 66 f - t ; néh. Csoliány László 
szirmai nyugalm. r. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. GUIc Zsuzsannának évi 300 K-t ; néh. Sza-
bados György medinai nyugalm. g. kel. tanító 
özv., szül. Stefanovics Zzófiának évi 325 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Köblös Ce-
cilia kispesti áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek 1300 K-t egyszersmindenkorra. 

Jóváhagyta : a Torda - Aranyosvármegyei 
•Ált. Tanítótestület alapszabályait 12.698/905. 
sz. a. kelt rendeletével. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Csanád. Az országos nyugdíjalapból adandó 

nyugdíj kiszámításáért május vagy július ha-
vában is beadhatja folyamodványát. — Káro-
sai t . Az isk.-fönntartónak nem szabad önkényt 
fölemelni az 1893-ban fölvett hivatalos java-
dalmazási jegyzőkönyv föltételeit. Még kevésbé 
szabad arravaló tekintetből, hogy államsegélyért 
ne kelljen folyamodni, vagy a községnek ne 
kelljen több készpénzt fizetni a kiegészítéshez. 
Ha ez mégis megtörtént volna, a tanító a 
királyi tanfelügyelőségnek jelentse be ezt az 
esetet. S ha esetleg kell, a minisztérium is 
bele szól. A harangozói fizetés nem tartozik a 
tanítói fizetéshez. Nagyon jól tenné az iskolai 
hatóság, ha ezt egészen elkülönítené és más 
személyre bízná. Az így támadott hézagot pedig 
tanítói újabb fizetéskiegészítésével töltené be. — 
E. S. A közismereti tárgyakra, a rendes heti órák 
keretén belül, bármely tanítót be lehet osztani — 
Gy. A. Sz. Az igazság az lett volna, hogy 
amennvi ideig szolgált, arra vonatkozólag az O ~ _ _ o 
egész tanítói fizetést addig az ideig kiadják s 
ne csonkítsák meg jövedelmét. Június vagy 
július havában számos tanítót fognak állami 
iskolához kinevezni, mert új osztályok nyitása, 
szaporítása lesz. Ha folyamodni akar, adja 
be folyamodványát úgy május havában és 
ajánlja föl, hogy az ország bármely részében 
elfogad, szabályszerű fizetéssel tanítói állást. — 
K. I. Ha közlekedési akadályt nem okozott, 
kár volt a fákat az utcáról kivágatni. A 
fa hideg ellen óvószer, meleg ellen árnyé-
kot. üdülést ad. Tudja meg az okát: miért 
vágták ki, esetleg ha szükséges ott a 
fa és nincsen útban, kérje az elöljáróságot, 

hogy ültessen helyettük alkalmas fákat. — 
K. S. Bonezhida. Az állam által adott termé-
szetbeni lakásokra nézve a lakbérleti szabályok 
vétetnek irányadóul. Ha lakását bérelné, a bérbe-
adótól nem kívánhatná meg, hogy_ azt éven-
ként kimeszeltesse vagy kifestesse. Epúgy nem 
lehet kötelessége az államnak sem, hogy ily 
és a központi kormányzatnak jóval többe ke-
rülő munkákat évről évre végrehajtasson. — 
F. Nyarad. A mezőgazdaságról és mezőrendőr-
ségről szóló 1894 : XII. t.-c. 44. §-a szerint a 
faiskola vezetőjét a képviselőtestület választja, 
l ia a község a faiskola kezelése és vezetése 
tekintetében felsőbb hatósági rendelkezés alap-
ján másként intézkedett, az ellen ön semmit 
sem tehet. — F. K. Szentkatalin. Ha a 
kántortanító községéből távozik, illetve szabad-
ságra megy, az csak természetes, hogy ezen 
körülményt az iskolaszék elnökének bejelen-
teni, illetőleg szabadságot kérni köteles. — 
Sell. X. Bakonysárkáuy. 1. A gazdasági 
ismétlő-iskola ügyeinek a rendezése és díjának 
kiszolgáltatása ügyében forduljon a kir. tan-
feHigyelőséghez ; megváltott terményjárandósá-
gának nyugdíjba leendő beszámításáért pedig a 
tanfelügyelőség útján a minisztériumhoz. — 
L. Gy. A térképeket a Magyar Földrajzi Rész-
vénytársaságnál (Budapest. V., Zoltán-utca) vagy 
Lampel R.-nél (VI., Andrássy-út 21.) szerezheti 
meg. A vallás- és közokt. minisztériumhoz inté-
zendő és a tanf.-séghez beadandó folyamodvány-
ban kérheti a legszükségesebb taneszközök 

o 
ingyenes engedélyezését is, amely esetben az 
isk.-fönnt. vagyontalanságát igazolni kell. — 
M. 0. Duhovácz. Csakis a véglegesített tanító 
tarthat igényt korpótlékra. Véglegesítés után 
azonban az ideiglenes szolgálat beszámíttatik. — 
Cs. J. Dévénykárolyialu. Bevett szokás 
szerint a tananyagot hónapokra dolgozzák 
ki. A hivatásos tanító, munkájának eredménye-
sebbé tétele szempontjából, a maga használa-
tára hetekre is beosztja az anyagot. — 
Erdélyi. A községi iskolák számára kiadott 
utasítás 127. §-a szerint a kéttanítós községi 
iskola igazgatóját a tanfelügyelő bízza meg s 
ennélfogva a megbízatást is csak a tanfelügyelő 
vonhatja meg; természetesen akkor, ha nem 
rendszeresített ig zgató- tanítói állásról van 
szó. 2. A plébános még azon esetben is lehet 
a községi iskolaszék elnöke, ha a hitoktatói 
teendőket is ellátja. 3. Az igazgató-tanító hiva-
talbóljegyzője (előadója) az iskolaszéknek. 4. Az 
isk.-széki elnök helyettesét maga jelölheti ki. — 
]}. L. Kissikárló. Kerestettük, de kérvénye a 
min.-ban nem fordul elő. (Ilyen magán-ügyben 
mindig címzett levelezőlapot kell mellékelni.) — 
Érdeklődő. 1. Az iskolafönntartó a szabadság 
megadása vagy meg nem adása tekintetében 
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függetlenül rendelkezik. Ha a tanító hatósági 
orvosi bizonyítvánnyal igazolja betegségét, a 
méltányosság úgy kívánja, hogy a helyettesítés 
költségeit az iskolafönntartó viselje. 2. Ha a 
tanító okleveles helyettest állít saját költségén, 
ehhez az iskolaszék hozzájárulására minden 
körülmények között szükség van. 3. A nagy 
szünidőre eső fizetésre, minthogy a helyettesítés 
a szorgalom idő tartamára esik, a megválasz-
tott tanítónak van igénye. 4. A korpótlékot 
a szabadságidő alatt is jogosan követelheti. — 
Temesd jf'alu» Első sorban önnek kötelessége fel-
ügyelni arra, hogy a tanteremben rend és tisztaság 
legyen. De ha a fölfogadott szolga kötelességének 
eleget nem tesz, miért nem alkalmaznak mást ? — 
Z. János L. Ha huzamosabb idő óta hasz-
nálta azt a területet iskolakertül, amelyből 
most egy darabot az ön beleegyezése nélkül 
elvettek községi faiskola céljára, kérjen fizetés-
csonkítás címen megfelelő kárpótlást. Ha nem 
adnak, forduljon a közigazgatási bizottsághoz. — 
P. I. S. Csak a községi elöljáróság tudtával 
van joga ahhoz, hogy legelőilletményét, ha 
önmaga nem tudja saját marháját reáhajtani, 
mádnak haszonbérbe kiadják. — F. F. 1. Leg-
helyesebb, ha a helyi tantervtől való eltérés 
miatt ön és az igazgató a kir. tanfelügyelő 
jelenlétében az ő beleegyezésével egyenlítenék 
ki a különbözést. 2. Ha évközben 1 — 2—3 
leckével előbbre haladt az illető tanító, mint 
az év elején a helyi tantervben előre tervezte, 
az nem főbenjáró bűn, amiatt kellemetlenség 
nem érheti. 3. Mindenesetre helyesebb dolog 
lett volna, ha a növendékek előbb a tizedes-
törteket tanulták volna, a közönséges törtek 
helyett. Ezt még abban az esetben is gyako-
rolni kellett volna átmenetül, ha a hitfeletke-
zettől ebben az esztendőben átvett iskola 
5 — 6-ik osztályú növendékei ezelőtt nem foglal-
koztak a tizedes törtek tanulásával. Ebbe az 
illető igazgatónak aztán bele kellene nyugodni, 
mert ez a természetes út, a könnyebbről a 
nehezebbre haladás szempontjából. De meg ha 
az életbe ki is lépnek azok a 6-ik oszt. gyer-
mekek, a tizedes törttel könnyebben fognak 
boldogulni és annak nagyobb hasznát veszik. — 
A. B. C. Lehetetlen, hogy önt végleges tanító-
nak választották oly helyre, hol ön a másik 
tanítónál köteles étkezni. S ezen az ellátáson 
kívül mindössze 400 korona fizetése van. Ügy 
látszik, ez egyszerű segédtanítói állás, amelyiken 
meg se nősülhet. Jó lesz más állás után nézni. 
Beállhat az az eset is, hogy egyáltalában 
annyira összezörrennek, vagy más okból ön 
zavarná a másik tanító családi csöndjét, nyu-
galmát, pl. az ételek kifogásolásával stb. Épp 
ezért legjobb lesz idejekorán végleges állás 
után nézni. — Y. B. Lokcza. Mikor az állást 

otthagyta, kellett volna igazolnia, hogy beteg-
sége miatt kénytelen egyelőre távozni. De 
érthetetlen, hogy csekély mérvű betegsége miatt, 
mely egy hónap alatt teljesen véget ért, egy-
szerűen elhagyná tanítói állását. Ha ismét 
tanító lett, bizony azt az időt, mikor nem volt 
tanító, nem fogják a nyugdíjba beszámítani. 
Hiszen ön lemondott a tanítói pályáról, eltávo-
zásával ! — B. A. Ha önálló iskolák azok és 
az illetők igazgatók, akkor ők mind a ketten 
egyenként tagjai az iskolaszéknek, mint saját 
iskoláik vezetői, igazgatói. — P. N. Gy. Hogy 
lehet, hogy ön az államtól második pótlékát 
megkapta f. é. febr. havában. Ha igaz az, amit 
levelében mond, hogy az első korpótlékot csak 
papiroson kapta meg, itt az csak fikció volt, 
az ilyen dologból kellemetlenséget csinálhatnak. 
Emiatt nem tanácsolhatjuk, hogy most a má-
sodik korpótlék nyugdíjigénybe való beszámí-
tásáért folyamodjék. Ehelyett azt javasoljuk, 
tekintettel a februáriusban utalványozott kor-
pótlékra, a minisztériumhoz írandó folyamod-
ványában őszintén világosítsa meg az ügyet. 
Érthetetlen, hogy az iskolafönntartó úgyneve-
zett első korpótlekát miért olvasztotta be az ön 
1000 K-s fizetésébe. Ez aligha tiszta dolog. — 
Z. F. 0 . 1. Ha bántalmazzák az iskolaszéki 
tagok, forduljon panaszával a kir. tanfelügyelő-
séghez. 2. Ha odahaza tartózkodik a tanító a 
nagy szünidőben, jól teszi, ha akkor is vasárnap 
és ünnepnapokon templomba vezeti növen-
dékeit. 3. Hogy az iskolaszék egyes tagjai 
méltán viselik-e tisztüket, annak megítele'se 
tárgyában is forduljon a kir. tanfelügyelőséghez. 
Ugv látszik, odahaza nem számít méltányos 
megítélésre. — K. F. T. A tényleges műkö-
désben levő tanító jogosan kérheti, hogy a 13 
napi fegyvergyakorlatot iskolai nagy szünidőben 
szolgálja le. Ha méltánylandó körülmény iga-
zolja, hogy nagy szünidőben ne távozzék lakó-
helyéről és családja köréből, akkor meg mél-
tányos dolog, hogy az isk.-fönntartó önnek 
iskolai év folyamán, nem vakációban leszolgá-
landó 13 napi fegyvergyakorlatra szabad-
ságot adjon. — K. J. Sz. Nem hisszük, hogy 
a kántortanító választásnál, a helyben nem 
lakó községi virilisták írásbeli meghatalma-
zással gyakorolhassák a választói jogaikat — 

A. K. Senki sem veheti föl arra az időre 
fizetését, amikor már nem állott az illető iskola 
szolgálatában. Ha illetéktelenül vett föl a fize-
tésből egy részt, azt vissza kell téríteni. — 
B. I). B. Segély ügyében forduljon a kir. tanf. 
úrhoz, mivel annak a min.-ban nincs nyoma. — 
T. G. N. Ha azt akarja, hogy rendes tanítói 
állását legalább 2-szobás lakással egészítsék 
ki, vagv ennek megfelelő lakbért adjanak, szó-
lítsa föl az iskolafönntartó községet. Ha 
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nem teszi meg, panaszolja be a közigazgatási 
bizottságnál. Az majd el fogja rendelni az 
1893. évi XXVI. törvénycikk értelmében. - — 
L. J. Az elemi isk. 5 — 6. osztálya nem egyenlő 
a polgári iskola 1—2 — 3. osztályával, így ez 
utóbbiakhoz való átlépés csak fölvételi vizs-
gálat alapján történhetik. Ha az illető tanul-
mányait esetleg folytatni akarja, ha túlkoros 
már s mint ilyen magánvizsgát akar tenni a 
4. osztályról, esetleg a kir. tanfelügyelő úr 
megengedi, hogy az 5—6. osztályos elemi isk. 
bizonyítvány alapján a polgári iskola 3—4-ik 
oszt.-ról tegyen összevont magánvizsgálatot. — 
I. J. Nyugdíjintézeti igényének kiszámítása 
helyes, mert csakugyan 10 év után 40%, 
további 8 év után 16° o s így összesen 
561 o - o t kell adni. Nyugdíjazása beállta ese-
tén az akkor érvényben levő fizetését fogják 
alapul venni s valószínűleg a kataszteri jö-
vedelmet fogják a földnél számítani. — 
L. I. A tanítói tisztes lakás fogalma meg-
kívánja, hogy a szoba faluhelyen is padozott 
legyen. Ha az iskolaszék nem hajlandó meg-
csináltatni, forduljon a várni, közig, biz.-hoz. — 
L. .T. Bizonyosan nyugdíjigényét azért nem 
emelték föl 755 koronára, mert annyit tar-
tottak beszámítbatónak. Érthetetlen az az állí-
tása, hogy ön 1899. év óta a nyugdíjintézet-
nek tagja, de véglegesítve nincsen. Miután csak 
rendes tanítói álláson levő véglegesített tanítót 
vesznek föl a nyugdíjintézetbe, abból az követ-
keznék, hogy a nyugdíjintézeti fölvétel által is 
igazolva van, hogy már akkor végleges volt. 
Ha azonban tényleg nem lett még akkor vég-
legesítve, abban az esetben valami hibás intéz-
kedésnek kellett történnie, amelynek alapján 
önt mégis fölvették a nyugdíjintézetbe. Mert 
a még most is ideiglenesség, meg a nyugdíj-
intézetbe történt fölvétel ezt kizárja. — 
W. A. Ha csakugyan igaz, hogy tartós 
szolgálatra visszanyerte egészségét és ezt 
hivatalos tisztiorvosi vizsgálat megfogja álla-
pítani, akkor lehet reménye, hogy ismét taní-
tói állást kap. Azt azonban nem kívánhatja, 
hogy egykori állását adják önnek vissza. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lapunk szerkesztősége, mint már je-

leztük, ismét II. her., Ostrom-utca 17. sz. a. 
van. F. szerkesztőnk azonban, szolgálattételre 
be lévén rendelve a közoktatási minisztériumba, 
csak d. u. 5 és 7 óra közt található a szerkesztő-
ségben; a délelőtti órákban (hétfőt kivéve) minisz-
tériumbeli hív. helyiségében lehet vele beszélni. 

— Fölvétel tanító-, illetőleg óvónőkép-

zőkbe. A csurgói állami elemi tanítóképző-
intézetbe az 1905/6. iskolai évre az I. évfo-
lyamba 30 tanuló vétetik föl, akik annyi 
előképzettséget igazolnak, amennyit a felső 
népiskolának, a polgári iskola, gimnázium és 
reáliskola 4 alsó osztályának sikeres elvégzése 
nvujt. E követelmény szabályszerű iskolai 
bizonyítvánnyal vagy kivételképen a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úr által enge-
délyezendő fölvételi vizsgálattal igazolandó. A 
fölvétel pályázati kérvények alapján történik. 
Az 1 koronás bélyeggel ellátott és a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úrhoz intézett kérvényekhez a következő ok-
mányok csatolandók: 1. születési bizonyítvány ; 
2. iskolai bizonyítvány a felső népiskola utolsó, 
illetőleg a polgári és középiskola IV. osztályáról, 
vagy amennyiben ez még meg nem szereztetett 
volna, a megelőző évi iskolai bizonyítvány és 
a folyó tanévi félévi értesítő vagy igazolvány ; 
3. tisztiorvosi bizonyítvány folyamodónak a 
tanítói pályára alkalmas voltáról ; 4. hiteles 
községi bizonyítvány a szülők vagyoni állapo-
táról, a családfő polgári állásának föltünteté-
sével; és végül 5. hiteles családi kimutatás. A 
kérvények f. é. június l-ig az intézet igazgató-
ságánál nyújtandók be. A felső osztályokba 
csak akkor vehetők föl új növendékek, ha az 
alsó osztályokból föllépők létszáma ezt meg-
engedi. Ez esetben a III. osztályba fölvehetők 
olyan tanulók is, akik a polgári vagy közép-
iskola VI. osztályát sikerrel elvégezték és az 
I. és II. évfolyam különbözeti tárgyaiból sikeres 
vizsgálatot tesznek. E vizsgálat, amelynek ideje 
az érdeklődő folyamodókkal annak idején közöl-
tetik, dijtalan. A jelesen vagy jól tanuló folya-
modók pályázhatnak az első osztály számára 
fönntartott tíz ingyen étkező, nyolc féldíjas és 
három 160 korona ösztöndíjas helyek egyikére, 
valamint havi 2 K-tól 10 K-ig terjedhető lakbér-
segélyért is. A köztartásban résztvevők közül 
a teljes fizető 22 koronát, a féldíjasok 11 ko-
ronát fizetnek. — Az iglói állami elemi tanító-
képzőnél az 1905/6. tanévre az első évfolyamba 
fölvétetik 30 növendék. Ezek közül 3 egész 
ingyenes ellátásban, 15 félingyenes ellátásban 
s a többiek részleges segélyezésben fognak 
részesülni. A kérvények május hó 31-ig az inté-
zeti igazgatósághoz nyújtandók be. — Az eper-
jesi állami tanítónőképző-intézetben az 1905 6. 
iskolai évben következő helyek töltetnek be: 
420 koronás bennlakó hely: I. oszt. 11, II oszt. 

3, III. oszt. —, IV. oszt. — ; 240 koronás 
bennlakó hely : I. oszt. —, II. oszt. 7, III. oszt. 
4, IV. oszt. 3 ; 210 koronás bennlakó hely : I. 
oszt. 4, II. oszt. 3, III. oszt. 3, IV oszt. 3 ; 
120 koronás bennlakó hely: I. oszt. 4, II. oszt. 
4, III. oszt. 3, IV. oszt. 2 ; ingyenes bennlakó 
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hely: I. oszt. 3, II. oszt. 12, III. oszt. 15, IV. 
oszt. 20. Ingyenebédes bejáró hely: I. oszt. 2, 
II. oszt. 2, III. oszt. 3, ÍV. oszt." 3. Segély-
nélküli bejáró hely: I. oszt. 8, II. oszt. 18, III. 
oszt 15, IV. oszt. 9. A II., III., IV. oszt. 
kedvezményeit első sorban az intézetnek jelen-
legi növendékei nyerhetik el. A folyamodvá-
május 1-től május 31-ig küldhetők be az 
eperjesi állami tanítónőképző-intézet igazgató-
jához. — A csáktornyai állami tanítóképző-
intézet első osztályába a fölveendő elsőéves 
tanító növendékek közül 25-en államsegélyben 
részesülnek. Még pedig: első sorban mind a 
25 növendék az intézet internátusában ingyen 
lakást és mosást kap ; ezenkívül közülök elő-
menetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz képest 
ingyen, vagy mérsékelt áron (havi 6 koronának, 
12 koronának, 18 koronának 24 koronának az 
intézet pénztárába történő befizetése mellett) az 
intézet köztartásán reggeli, ebéd és vacsorából 
álló élelmezést nyernek. A kérvények f. június 
hó elsejéig a csáktornyai állami tanítóképző-
intézet igazgatóságához küldendők. — A 
znióváraljai állami elemi iskolai tanítóképző-
intézetnél az 1905/6. tanévre az I. évfolyamba 
fölvétetik 30 növendék. Ezek közül 10 egész 
ingyenes ellátásban, 15 félingyenes ellátásban 
fog részesülni, 5 pedig fizetéses helyre 
vétetik föl. A kérvények május hó 31-ig az 
intézeti igazgatósághoz nyújtandók be. — A 
budapesti áll. polg. isk. tanítóképző-intézet első 
évfolyamára oly egyének vétetnek föl, akiknek 
elemi iskolai tanítói oklevelük vagy érettségi 
(gimnáziumi vagy reáliskolai) bizonyítványuk 
van. A fölvételt a nagymélt. vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter úrhoz intézett s a 
polg. isk. tanítóképző igazgatóságához benyúj-
tott folyamodványban kell kérelmezni. A kér-
vényben, melyre 1 koronás bélyeg illesztendő, 
világosan kiteendő, hogy az illető melyik szak-
csoportra (nyelv- és történettudományi, meny-
nyiség- és természettudományi) óhajtja magát 
fölvétetni. Akik a zenei tárgyakban kellő jár-
tasságot tudnak fölmutatni, azok az ezen sza-
kokkal kapcsolatosan szervezett zenei szakra is 
beiratkozhatnak. Az állami kedvezményben 
részesülők pedig a főszakokon kívül valamelyik 
mellékszakra vagy a fakultatív tárgyak vala-
melyikére beiratkozni s azt rendesen, egész éven 
át hallgatni tartoznak. A kérvény beadásának 
határideje május 31. A jövő iskolai évre a 
nyelv- és történettud. szakcsoport első évfolya-
mán 4 egész, 3 fél köztartás és 5 ingyenes 
ebédből álló ösztöndíj, a mennyiség- és ter-
mészettud. szakcsoporton pedig 3 egész, 2 fél 
köztartás és 7 ebédből álló ösztöndíj is üre-
sedik meg. Akik ez ösztöndíjak valamelyikét 
elnyerni óhajtják, fölvételi kérvényükbe ez 

iránti kérelmüket is foglalják bele. (Egész 
köztartás alatt az intézet internátusában való 
teljesen ingyenes ellátás értendő ; a fél köz-
tartást élvezők évi 150 koronát fizetnek az 
ellátásért.) — A hódmezővásárhelyi áll. óvónő-
képző I. osztályába az 1905/6. tanévre 40 
növendéket vesznek föl. A fölveendő növen-
dékek közül 20-an bejárók, 20-an bennlakók. 
A bejárók közül 6-an egyenként évi 100 ko-
rona államsegélyt kapnak. A bennlakók közül 
8 növendék fizet évi 200 ; 7, évi 100 koronát ; 
5 növendék ingyenes ellátásban részesül. Föl-
vételt 4 polgári osztályt, vagy 6 felső nép-
iskolát végzett, 14 évet betöltött növendék 
kérhet. A bélyeges folyamodványok május hó 
31-ig küldendők be az igazgatósághoz. — A 
nagyszebeni tanítónőképző-intézet I-ső osztá-
lyába való fölvételt kérő folyamodványban ki-
teendő, hogy bennlakó vagy bejáró akar-e 
lenni a növendék. Bennlakási havidíj 36 korona 
(18 forint). A kérvényeket az intézeti igaz-
gatósághoz június hó 15-ig kell benyújtani. 
A II., III. és IV. osztályba szintén vehetők 
föl új tanulók, ha kimaradás folytán hely üre-
sedik. A III. osztályba fölvehetők olyanok is, 
akik kisdedóvónői oklevelet szereztek vagy a 
felsőbb leányiskola, esetleg a leánygimnázium 
hat osztályát végezték. Az ilyen tanulók az 1. 
és II. évfolyam különbözeti tárgyaiból vizsgá-
latot tesznek. A bennlakásról prospektust szí-
vesen küld az igazgatóság. — A székely-
keresztúri m. kir. állami tanítóképző-intézet 
T. osztályába a fölveendő 30 ifjú közül 18 benn-
lakás, reggeli, ebéd és vacsora, 2 bennlakás, 
ebéd és vacsora, 2 ingyenebéd, 2 évi 120 — 
120 korona, végül 1 évi 100 korona ösztöndíj 
kedvezményében fog részesülni. A bennlakók 
ingyen lakást, fűtést, világítást és mosatást él-
veznek. Ingyen gyógykezelésben minden rendes 
tanuló részesül. A fölvételért sajátkezüleg írt 
és 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodások, 
a tanítóképző-intézet igazgató-tanácsához cí-
mezve, május 31-ig küldendők be. A II., III. 
és IV. osztályba csak azok vétetnek föl, akik 
a megelőző évfolyamot az intézetben mint 
rendes tanulók sikeresen elvégezték. — A 
kiskunfélegyházi m. kir. állami tanítóképző-
intézetnél az 1905/6. iskolai évre az I. évfo-
lyamba fölvétetik 30 növendék. Ezek közül 4 
egész ingyenes ellátásban, 21 pedig 5 tői 20 
koronáig terjedő mérsékelt havidíjért részesül 
teljes ellátásban; 5 künnlakó 8 —15 korona 
pénzbeli segélyben részesül. A kedvezmények 
a közép vagy polgári iskola IV. osztályát vég-
zett kitűnő és jeles előmenetelü növendékeknek 
fognak adományoztatni. A pályázati kérvények 
folyó évi május hó 31-ig az intézeti igazgató-
sághoz nyújtandók be. 
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— A Magyarországi Tanítók Árvaházába 
a jövő iskolai év kezdetére néhány ú j tanító-
árva fog fölvétetni. Ezen betöltendő helyekre 
Magyarország bármely vidékén működött kisded-
óvó, elemi, felső nép- és polgári iskolai tanító, 
tanítóképezdei tanár és tanfelügyelő árvája 
pályázhat, felekezeti különbség nélkül. Előnyben 
részesülnek azok az árvák, kik az állami tanítói 
árvaházak egyikében sem bírnak fölvételi jogo-
sultsággal és akiknek szülői az árvaházi egye-
sületnek tagjai voltak és e kötelezettségüknek ele-
get is tettek. Ha az árva szülői az árvaházi egye-
sület tagjai nem lettek volna, akkor az árva 
szülőinek a nevére a 20 fr tos tagsági tőkét 
(örökös tagsági díjat) az egyesület pénztárába 
előzőleg kell befizetni. A fölvétel iránti folya-
modványok legkésőbb f. évi június hó 10-ig, 
cl. e. 12 óráig, Tóth József kir. tanácsos és 
pestmegyei kir. tanfelügyelő úrhoz, mint az 
egyesület elnökéhez (Budapest, VIH. ker., Szent-
királyi-utca 3. sz.) küldendők. A folyamodvány-
hoz mellékelendők : 1. a fölveendő árva kereszt-
levele (születési bizonyítványa) ; 2. a testi ép-
séget és a megejtett himlőoltást igazoló orvosi 
bizonyítvány ; 3. a mult évi iskolai bizonyítvány 
és látogatási bizonyítvány a jelen iskolai évről ; 
4. az atyja, esetleg az anyja halálát igazoló 
bizonyítvány ; 5. a testvérek számát és azok 
korát föltüntető családi értesítő ; 6. szegény-
ségi, illetőleg községi bizonyítvány, mely tanús-
kodik arról, hogy az árva teljesen vagyontalan 
és hogy az özvegy anya minő jövedelmi forrás-
ból 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 tanítóvoltát igazoló bizo-
nyítvány és 9. az anyának, esetleg a gyámnak 
két tanú előtt aláírt abbé i nyilatkozata, hogy 
fölvétel esetében az árva számára a tanítói 
nyugdíjalapból járó nevelési pótlékot és az 
általa esetleg élvezett más ösztöndíjat a Magyar-
országi Tanítók Árvaházának szolgáltatja át. 
A betöltendő helyek közül egy a nógrádmegyei, 
egy a mármarosmegyei és egy a pestmegyei 
tanítóegyesület, mint ezen alapítványi helyek 
tulajdonosai által fog betöltetni s így erre 
csakis az illető megyei tanító árvája pályázhat. 
Ezen alapítványi helyek elnyeréseért a kér-
vények az illető tanítóegyesületek elnökeihez 
küldendők, szintén f. évi június hó 10-ig. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
április hóban belügyminiszteri engedelemmel a 
következő tanítók magyarosították nevüket : 
1. Perger József újszászi néptanító Perényi-re. 
2. Tindler Béla zicsi néptanító Szentiványi ra. 
3. Holczmann Ignác torzsai tanító Hajnal-ra. 
4. Kletz Károly nyugalmazott tanító, abai 

lakos, Keresztes-ve. 5. Itj. Wimmer József 
János fővárosi köz?, el. népisk. tanító Vértes-re. 
6. Teller Celesztina fővárosi polg. isk. ideig-
lenes tanítónő Telegdi-re. 7. Grünwald Géza 
székesfővárosi közs. el. isk. tanító Gárdos-ra. 
8. Hugauff Ede gerdei néptanító Szentkirály i-v&. 
(T. S.) 

— Rövid hírek. A Mezőtúr „Semlyéki" 
ifjúsági egyesület április 2-án tar tot ta szép 
közönség jelenlétében dal- és szavalatokkal 
egybekötött beszámolóját, amely várakozáson 
fölül sikerült. Az ifjúsági egyesület még csak 
februárban alakult s máris 38 fi és 15 nő 
rendes tagja van, ezenkívül még sokan láto-
gatják, kik beiratkozva nincsenek. Dicséretére 
válik nemcsak a vezetőnek, de az ifjaknak is. — 
Gyűlések. A „Zalamegyei általános tanítótestület 
zalaegerszegi járásköre" évi rendes közgyűlését 
folyó évi május hó 11-én Zalatárnok község 
iskolájában tart ja meg. — „Ung vármegye 
általános néptanító-egyesületének" szobránczi 
járásköre május hó 17-én Laborczszögön köri 
gyűlést tart. — A „Békésvármegyei általános 
tanítóegyesület" Orosházán, folyó évi május hó 
17-én közgyűlést tar t . — A „Szombathely-
egyházmegyei r.kath.tanítóegyesület" jánosházai 
köre tavaszi ülését Káldon, május 25-én tart ja. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Kiditzy Nándor, Bazin (részesjegyére 
5. részlet) 10 K ; jáczi köss. elöljáróság (a 
jáczi izr. népiskola növendékei által rendezett 
színielőadás jövedelméből (10 K 82 f ; Biélek 
Kamilla, Kisuczaújhely (részesjegyére 4. részlet) 
10 K ; Vértes Lujza, Budapest (tags, díj) 3 K ; 
Nagymihályi takarékpénztár, ipar- és keresk. 
bank (adomány) 20 K ; Sándor Mihály (Erősd) 
20 f. — 2. Tanítók Házára: Kolozsvári Izsó 
(Yágújhely) 20 f ; Berger Jakab (Nyircsaholy) 
20 f. — 3. Lakits Vendel síremlékére: Bálint 
Mihály (Czegléd) 2 K ; Beck Pál (Stridó) 1 K 
30 f. (Lapunk m. számaiból tér szűke miatt 
kimaradt.) 

— Halálozások. Pál Albert székesfővárosi 
tanító f. hó 3-án d. u. Va5 órakor 43 éves 
korában, áldásos tanítói működésének 24. évé-
ben, rövid szenvedés után elhunyt. — Sánta 
Gyula pálfai (Tolna m.) r. kath. kántortanító 
élete 61. évében elhunyt. Áldás emlékükre! 

Tartalom : Tanítói szakkönyvtárak. — Üj irány-
zatok. Stumpf Mariska. — A tanszerekről. Ember 
János. — Az írva-olvasás tanításának módszere. VII. 
Gáspár Frigyes. — Az írás tanítása az I. osztályban. 
Fóti Bernát. — Az Eötvös-alap választmányi ülése. — 
Szünóra : Savanyú Gyuri. Verner Jenő. — Hivatalom 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. 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 - È S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e l ap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü 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 magyarország i népok ta t á s i 
intézet , tehát az összes óvodák, e lemi , fe lső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i r á n t i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l l e tékes kir . t anfe lügye lő által l á t t amozo t t 
községi elölj árósági b izonyí tvánnya l együ t t , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesz tőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az n to l só pós ta világosan k i i randó . 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , m i n d e n közlés n t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i dí j e lő re k ü l d e n d ő 
be . Esryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 ko rona . Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR . EGYETEMI NYOMDA, l . KER. , ISKOLA-TÉR 3 . 

K é z i r a t o k a t n e m acLnr i l t v i s s z a . 

Tanítók a tudomány szolgálatában. 
Az ál ta lános , közhasznú i smere tek 

ter jesz tése érdekében i s m é t h a t a l m a s 
l é p é s t t e t t az Uránia Magyar Tudo-
m á n y o s Egyesü le t . 

Az i smere tek k ö z l é s é n e k m é g o l y 
t ö k é l e t e s módja i is sz ínte lenek , szürkék, 
a közlésre szánt a n y a g sz inte m e g -
e m é s z t h e t e t l e n szemléltetés nélkül. És ezt , 
a Comenius ó t a minden tan í tó á l ta l 
t u d a t o s a n legjobbnak i smert módot , 
sz inte párat lan körül tek intésse l és ki-
tartássa l karo l ja föl az Uránia. A z t 
pedig, h o g y n a g y é r d e m ű e l n ö k e : Molnár 
V i k t o r min. t a n á c s o s ind í tványára , 12 
t u d o m á n y á g mindegy ikének szolgála-
tába' állva, a m ű v e l ő d é s áldásaiban a 
l eguto l só fa lu t is részes í teni törekszik, 
csak üdvözölni lehet . 

A m i d ő n a társadalmi r é t e g e k leg-
szé lső h a t á r a i t is b e t ö l t ő i ly f on tos 
t ö r e k v é s t e s t e t kíván öl teni , a t an í tó -
ság n e m m a r a d h a t t é t l e n szemlélő . 
Mert ha a tan í tóság n é p n e v e l ő i h iva-
t á s a n e m üres szólam, mi s e m t e r m é -
szetesebb, m i n t h o g y az ezt t ö k é l e t e s e b b é 
t e v ő eszközt e l ső sorban fölkarolni, hi-
v a t á s a cé l jának szo lgá la tába vonni 
szoros kö te l e s sége . 

Meg v a g y o k győződve , h o g y ez e se t -
b e n a tan í tóságot , m e l y e t az Uránia Ma-
g y a r Tud. E g y e s ü l e t munkatársu l szól í t 
föl , á l ta lán i s m e r t k ö t e l e s s é g t u d á s á n kívül 

hálás k ö s z ö n e t e is c s o p o r t o s í t a n i fogja e 
k ihatásában párat lan i n t é z m é n y körül, 
annál is inkább, mer t bármi ly k e v é s s é fog -
la lkozot t is valaki a v e t í t e t t képek ú t ján 
való i s m e r e t t e r j e s z t é s üdvös, h a s z n o s és 
e r e d m é n y e s vol tával , e lső p i l lanatra 
k é t s é g t e l e n az a b izonyosság , h o g y a 
tan í tás é s neve l é s h a t a l m a s s e g í t ő j e 
az s e g y b e n a szülők és az i sko la kö-
zö t t i szorosabb kapcso la t l é t e s í t é s é h e z 
szinte ideál i san biz tos és az eddig iekné l 
a lka lmasabb eszközt nyer . 

Mindezek mel le t t , eddig n e m é r i n t e t t , 
de n e m kevésbé f o n t o s t e k i n t e t b ő l , 
a mi régi, é rzékeny é s sajgó s e b ü n k : 
társadalmi he lyze tünk s z e m p o n t j á b ó l 
t a r t o m szükségesnek , hogy kartársa im 
l e g y e n e k az Uránia t ö r e k v é s e i n e k e l ső 
sorban t á m o g a t ó i . 

A m e g f e l e l ő társada lmi h e l y z e t e l érése 
iránti t ö r e k v é s igazságos, jogos, de a 
taní tóra n é z v e m é g k ö t e l e z ő is. A z ez-
iránvú k ö z ö m b ö s s é g m é g az e g y é n 
szempont jábó l is h i b a ; a t a n í t ó é b ó l 
pedig va ló ságos bűn. Mert ha az e g y é n 
né lkü lözhetné is, a h i v a t á s e g y e n e s e n 
m e g k í v á n j a a m é l t ó társada lmi h e l y -
zetet . 

A t a n í t ó k n a g y része a k ö z i s m e r t 
s z e g é ny s é g m i a t t s zor í t ta t ik le tudása , 
k é p z e t t s é g e é s h ivatása fo ly tán m é l t á n 
megi l l e tő társadalmi helyéről . Az a fon-
t o s h ivatás , m e l y n e k a t a n í t ó a sá 
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a közönséges robotmunkák színvona-
lára sülyed ott , ahol társadalmi élete, 
egyéni érvényesülése még egy jobb-
módú parasztgazdának is mögötte marad. 

A tanító szempontjából fölötte káros, 
ha föladatának megoldásánál a társa-
dalom nem támoga t ja ; ha tevékeny-
sége csak az iskola falai közé szorul; 
ha azokat az életelveket, melyeknek 
alapjait az iskolában lerakta, künn, a 
társadalomban, leszorított volta miatt , 
tovább építeni nem képes. 

E kérdés megoldása tehát úgy egyéni, 
mint hivatásbeli tekintetekből, igen 
közelről érdekel bennünket. 

A vetí tett képekkel való előadás 
3 éves gyakorlata ad nekem jogot arra, 
hogy az l íránia által létesített intéz-
ményben a taní tók társadalmi helyze-
tének javulását, előmozdító eszközét 
lássam. 

Szemem előtt ugyanis a jövőnek azon 
bíztató képe lebeg, melyben a taní tó 
úgyis, mint egyén, de különösen, mint 
egy áldásos mozgalom helyi központja, 
az általános ismeretterjesztés révén a tár-
sadalmi életnek is nélkülözhetetlen té-
nyezője lesz. Ha ekként a tanító az 
ismereteket szomjazó társadalomnak, 
melynek eddig anyagi körülményei miat t 
csak külső tag ja volt, ezután nehéz, de 
szép és nagy horderejű munkát végző 
zászlótartójává küzdheti föl magát, ki-
zártnak tartom, hogy ez esetben a tár -
sadalom teljes becsülését ki ne érde-
melje. Mert e nembeli önfeláldozó fára-
dozása a társadalom azon tagjaiban is 
— nem lévén alkalmas érintkező 
pont ja — kikkel eddig vagy egyáltalán 
nem, vagy a szükségesnél is kevesebbet 
érintkezett, a sűrűbb érintkezés folytán 
megismert munkája, törekvése és képes-
sége által más világításba állíttatva, 
szükségkép elismerést kell, hogy kelt-
sen; s mint minden üdvös és hasznos 
dologra, készséges, alkalmas és használ-
ha tó erő, önként támadt megbecsülés-
ben részesüljön. Az elismerés, a meg-

becsülés alapján támadható előnyösebb 
helyzetváltozás hogy nem üres agyrém, 
kétségtelenné teszi az az igazság, hogy 
a még oly anyagias világ előtt is az 
önzetlenség: erény; a képességgel tá-
mogatott munka: érdem, mely tiszte-
letet parancsol. A biztosabb léptekkel 
végzett munka, a kétségbevonhatatlan 
törekvés, a közjó érdekében t e t t szol-
gálat magukban ledöntik a gátakat , 
melyek társadalmi érvényesülésünk út já-
ban állanak. 

És mert az ily természetű alapokra 
épí tet t helyzet szilárdsága, biztossága 
és benső értéke, — de különösen ama 
körülménynél fogva, hogy annak kiví-
vása nem külső viszonyok, de saját 
szorgalmunk és törekvésünk eredménye, 
s így az egyéni érték becsének igazo-
lására is alkalmas, lehet csak ránk nézve 
igazán kívánatos: kétszeres az ok, hogy 
fölhasználjuk azokat az eszközöket, me-
lyek ebben segítenek. Ilyen a vet í te t t 
képekkel való előadás is, mely nem 
idegen, sőt hivatásunkkal teljesen rokon-
ágú foglalkozás, s mintegy folytatása 
az iskolában megkezdett munkának. 

Igazán nagy szolgálatot t e t t az Uránia 
minden irányban, midőn egyrészt irányt 
jelölt, másrészt a szakembereivel kidol-
goztatott előadások színvonalát emelte, 
képek és vetítőgépek kikölcsönzésére 
vállalkozott ; de főként azzal, hogy cse-
kély kikölcsönzési díjak mellett köny-
nyen hozzáférhetővé tévén az anyagi 
kérdést, a legtöbb üdvös dolog akadá-
lyát szinte kizárta. S ha a tanítóság 
révén az iskolák az igazán szerény 
10 ^koronára szabott tagsági díjjal tö-
megesen lépnek az Uránia Egyesületbe, 
valószínűnek tartom, hogy e csekély 
kikölcsönzési díj is meg fog szűnni. 

A vet í te t t képekkel való előadások-
ban egyesülő sok és valóban fontos 
érdek biztosít, midőn ily hasznos és 
nemes törekvés odaadó munkásokat 
keres, hogy az ország tanítósága nem 
fog késni a munkára való jelentkezés-



19. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
399 

sel s nem fogja a mesterségébe vágó 
s társadalmi életére is kiható eszközt 
kezei közül kiengedni, de élni fog vele 
oly mértékben, mint azt a fölismert 
ügy fontossága s — szerencsés véletlen 
folytán — saját érdeke is megkívánja. 

(Csóka.) Perr Gyula. 

Túlterhelés a népiskolában. 
Ezen cím alatt Körösi Henrik e lapokban 

oly kérdést vetett föl, mely előttünk ugyan 
nem egészen új, mellyel az érdemes író által 
is ecsetelt szomorú viszonyok batása alatt mái-
több ízben foglalkoztunk, el is mondottuk 
nézeteinket sine ira et studio, de fájdalom, 
Kárpátoktól Adriáig maradt minden a régiben, 
a darálógépek még most is működnek, mint 
hajdanában, a sok kézikönyv mellett, melyek-
ben sűrűen szerepel az „innen, eddig", melyek 
tele vannak firkálva keresztekkel és zárójelekkel, 
ifjúságunk nagy része magol, mint annak a 
rendje ; tanul szabályokat, történetet, földrajzt, 
természetrajzt, természettant, vegytant, gazda-
ságtant, háztartástant és a jó Isten tudja hogy 
még mit. A kényelmet szerető tanítónak a 
sokféle lim-lom tankönyv megkönnyíti a hely-
zetét, csak olvastatja a kiadandó leckét, a 
következő órában kikérdezi, újra kiadja a lec-
két, aztán így megy ez az év elejétől az év 

^ ö O* 
Amelyik tanítónak osztályában ügye-

sebben recitálnak a növendékek, az aztán a 
mester. Ez a helyzet szignatúrája. Azért a túl-
terhelés kérdésének egyszer már végére kellene 
járni és valóban minden egyes tantárgynál az 
anyagot úgy megrostálni, hogy az minden 
polvvától alaposan megszabadíttassék. 

A magyarországi tanítóságot, fájdalom, még 
mindig az ő szomorú anyagi helyzete foglal-
koztatja, és tán ez az oka, hogy a Körösi által 
fölvetett nagyfontosságú kérdéssel behatóan 
nem foglalkoztunk. Nem tagadható azonban, 
hogy utóbbi időban épen a tanítóság körében 
örvendetes jelenségeket tapasztalhatunk. Külö-
nösen a nyelvtan ama tárgy, melyre az utóbbi 
időben nagyon is rá jár rúd. Tanítói körökben 
már mind sűrűbben, sűrűbben hangoztatják a 
lelketölő, a gyermek gondolatkörét, eszme-
világát meghaladó nyelvtannak a kiküszöbö-
lését. Es ha nagyon sok kiváló tantestület és 
tanító a kivégzést mai napig végre nem haj-
tották, annak okát a tanítóság kiváló törvény-
tiszteletében kell keresnünk. Az 1868. évi 
XXXVÍII. t.-cikkben fölsorolt tantárgyakhoz 
kiadott részletes utasítás még mindig köti a 
tanítóságot, de köti őket azon körülmény is, 
mely szerint a nyelvtan mint önálló tantárgy 

szerepel. Kényes helyzetbe jöhet a tanító az 
iskolákat látogató felsőbb tanügyi hatóságok 
kiküldöttjeivel szemben is. 

A nyelvtan kiküszöbölésének kérdésével 
utóbbi időben egyes szaklapok, sőt napilapok 
is foglalkoznak. Kívánatos volna, hogy a min-
den tanító kezébe kerülő és mindenki által 
olvasott Néptanítók Lapja a kérdést napi-
renden tartsa és az erre vonatkozó hozzá beér-
kezett, kellően megokolt véleményeket közölje. 
Vitassa meg Magyarország tanítósága a kér-
dést minél alaposabban, menjen át a nyelvtan 
tanításának fölösleges volta, a gramatizálás 
lélekölő hatása a köztudatba, szerezzen min-
denki alapos meggyőződést arról, hogy tökéle-
tesen elég az, ha a népiskolai tanuló helyesen 
írni és beszélni megtanul. Közoktatásügyünk 
vezetője, azt hiszem, az így kialakult helyes 
közvélemény figyelembe vétele mellett aztán 
azon esetre, ha az ú j tanterv a közel jövőben 
napvilágot nem látna, ki fog bocsátani oly 
körrendeletet, mely a már-már tűrhetetlenné 
vált helyzetet megváltoztatni fogja. 

Ilyen körrendelet egyrészt fölszabadítaná a 
tanítót egy meddő munka alól, megkönnyítené 
a helyzetét, lehetségessé tenné, hogy a tulajdon-
képi olvasásra, az olvasottak megértésére, a 
szép- és helyesírásra nagyobb gondot fordítson, 
másrészt az ellenőrző közegeknek is olyan 
irányt adna. 

A nyelvtan kiküszöbölése különös áldás 
volna az oly iskolákban, melyekben a tanulók 
többsége idegenajkú, hol a tanítók buzgalma, 
lelkesedése a direkt módszer alkalmazása mel-
lett csodákat művelhet. Avval az idegenajkú 
gyermekkel beszélni kell, annak mutatni kell, 
elméjét föl kell világosítani. Az az idegenajkú 
gyermek kezünk alá kerülő vad csemete, melybe 
a magyar nyelvet bele kell oltani, ügyesen, 
művésziesen. Beléje kell oltani finom, jó faj-
tájú bimbókat. A nyelvtani fogalmakat, szabá-
lyokat stb. az a csemete föl nem veszi, leg-
nagyobb fájdalmunkra és nemzetünk szomorú-
ságára értelmileg teljesen elhervad. És ha üres 
marad ama idegenajkú gyermek elméje, hogyan 
férkőzhessünk szívéhez, mi módon oltsuk-beléje 
a hazafias érzelmeket ? Az idegenajkú gyer-
mekek alanyok (kertészeti szempontból), me-
lyeket nem szabad alanyokkal (gramatikai 
szempontból) traktálni. 

Hazafias lelkesedésből sokan, nagyon sokan, 
minden külső nógatás nélkül magyar tannyelvűvé 
tettük idegenajkúak által látogatott iskoláin-
kat, de fájdalom, igazat kell adnom cikkírónak, 
nincs egyetlenegy ezen iskoláknak megfelelő 
olvasókönyvünk. Olyan olvasókönyv, mely a 
gyermek lelkéhez mért volna és melynek ügyes 
kezelése mellett a gyermek elsajátíthatná 

19* 
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mindazon nyelvismereteket, melyekre a népisko-
lában szüksége van. Idegenajkú gyermeket 
meg nem felelő olvasókönyvből tanítani, nyelv-
tani szabályokkal zaklatni, valóságos ember-
kínzás, mibez nemcsak a pedagógusoknak, a 
Társadalomtudományi társaságnak, de az elme-
gyógytan embereinek is hozzászólásuk van. 

Nem hagyhatom végre megjegyzés nélkül 
Körösi úr cikkének ama részét, melyben a 
diktálási módszer árnyoldalait föleleveníti, 
illetőleg az ezen módszer szerint tanítókat 
kárhoztatja. Valóban azt hittem, hogy ezen 
módszer már régóta örök álmát alussza, és ha 
a „jegyzetekből való tanulás mételye" újabb idő-
ben az elemi iskolába behatott volna, ez szo-
morú visszaesést jelent, mely minden jobb-
érzésű embert csak őszinte fájdalommal tölthet 
el. Hisz abban különbözött mindig az elemi 
iskola más tanintézetektől, hogy az ismerete-
ket elemi módon saját í t tat ta el a növendékekkel, 
hogy lehetőleg keveset közölt, ellenben minden 
alkalmat fölhasznált arra, hogy fejlesszen. Ha 
az így volt a múltban, így kellene ennek lennie a 
jövőben is, amit annál is inkább el lehet várni, 
mert újabb tanító-nemzedékünk modern kép-
zésben részesült és ma már a kezdő tanító is 
tisztában van azzal, hogy a gyermeknek nem 
a készet kell adni, hanem az ismereteket a 
gyermekben szunnyadó tehetségek segítségével 
napfényre kell hozni. Ha Körösi úr, ki hazánk 
népoktatási viszonyait, mondhatom, az iskola 
beléletét is meglehetősen ismeri, valamit állí-
tott, akkor kell, hogy annak némi alapja is 
legyen, és hogy ő i t t-ott eleven „diktáló peda-
gógusokat" látott. Az ilyenekkel szemben aztán 
a tanügyi hatóságnak lehető legerélyesebben 
kellene eljárnia. Alapos azonban a reményünk, 
ha a teendő intézkedések az okokat meg fogják 
szüntetni, az okozatok is el fognak maradni. A 
sok mindenféle önálló tantárgynak a megszün-
tetése, az olvasókönyv rehabilitálása hazánk 
népoktatásügyét is teljesen rehabilitálni fogja. 
Helyes tanterv és célszerű utasítások, tanító-
képzésünk alapos reformja, az iskolai felügyelet-
nek minden ízében való szakszerűsége az elemi 
iskolai túlterhelést is meg fogják szüntetni. 
Ismétlem, hogy a fölvetett kérdést nemcsak 
célszerűnek tartom, hanem az avval való foglal-
kozást a napirendről mindaddig le nem szabad 
venni, míg annak teljes tisztázásával a bajokat 
teljesen nem orvosoltuk. A jelzett bajok teljes 
orvoslása iskolai tanításunkat intenzívvé, mun-
kálkodásunkat eredményessé, nemzetünkre nézve 
áldásthozóvá fogja tenni, míg ellenben a meddő 
fáradozások hazánknak nemcsak nemzetgazda-
sági károsodását vonják maguk után, hanem 
oly értelmi és erkölcsi deficittel sújtanak, 
melynek következményeit egész nemzedékek 

meg fogják sínleni. Iskolai tanításunk csakis a 
non multa, sed multum elve mellett felelhet 
meg minden tekintetben a kitűzött, mindnyá-
junk által forrón óhajtott nemes célnak. 

(Nagybecskerék.) Bányai Jakab. 

A földrajztanítás módszeréhez. 
Az a legjobb módszer, az a legművészibb 

tanítás, mely az előirányzott ú j tanításanyagot 
a legegyenesebb úton tudja a gyermek lelké-
hez ju t ta tn i ; mely épen azokat az eszközöket 
tudja alkalmazni, melyek az ú j anyag fölfogá-
sát leginkább megkönnyítik s az emlékezet 
számára a legbiztosabban segítségére vannak, 
anélkül azonban, hogy a megterheltetés, a meg-
erőltetés veszélye legkevésbé is fenyegetné a 
gyermeket. 

Azoknak a tárgyaknak, melyeknél a gyer-
mek érdeklődésének, érzelmeinek felköltésére 
és lekötésére elég a szó, könnyű a tanítása. 

Miért szereti a gyermek a mesét ? Miért 
tanulja könnyen a történelmet? Mert érdek-
lődésének lekötésére, a figyelem biztosítására 
nincs szükség mesterséges eszközökre. E kettő-
nél, hacsak parányilag ért is a tanító a dolog-
hoz, mindjárt a tanítás kezdetén hatalmában 
van a gyermeki lélek teljes figyelőerejével, 
fölfogóképességével és összes érzelmeivel s 
biztos a siker. Nem ilyen a kilátás azonban 
azon tárgyaknál, melyeknek szemléltetésére mes-
terséges eszközök szükségesek. A természettant 
pl. érdekessé lehet tenni kísérletekkel, de itt 
a figyelem tartós lekötését sokszor gátolhatja 
a használt eszközök ismeretlen, új, bonyolult 
volta. Mennyivel nehezebb már a gyermek 
érdeklődésének lekötése a földrajznál ! 

Hiszen, ha minden hegynek, minden folyó-
nak, minden rögnek meglenne a maga kedves 
mondája, vagy minden természeti szépséget, 
remek alkotást a gyermek elé varázsolhatnánk, 
könnyen menne minden, de ma még csak a 
közvetetlenül szemlélhető lakóhely, környék és 
a földabrosz a tanítás eredményét biztosító 
segédeszközök. Ezek közül a két első : a lakóhely 
és környék csakis a közvetetlen környezet 
tanításánál használható föl, a távolabb fekvő 
helyek, országok, földrészek tanítására marad 
az egyetlen mappa az ő fekete, barna, zöld, 
kék színeivel. Ezek a színek képzetet adnak 
a föld alakjáról, mintegy csontvázáról, de mivel 
szemléltetjük az éghajlat hatását, a növény-
zetet, a népéletet, a foglalkozásokat, a kultúrát 
az ő sokoldalú nyilvánulásával ? ! 

Ha tökéletes módszerrel akarnánk eljárni, 
nem lenne más, mint vándoriskolákat rendezni 
be s tanítványainkkal hol az Alföldön, hol a 
Magas-Tátrában, hol az Alpesek glecserein, hol 
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az Atlanti-óceán szigetein állapodni meg s 
bemutatni nekik a földet élőképekben. Ez az 
iskolázás azonban még fantáziának is igen 
merész lévén, más, olcsóbban megszerezhető 
eszközök után kell kutatnunk s kevés fárad-
ság és áldozat árán meg is találjuk. 

Ha ezelőtt is kutatták volna, már eddig is 
megtalálták volna a földrajztanítás helyes esz-
közeit. De mert ezt nem tették, maradt a föld-
rajz mind e mai napig egy keservesen tanított 
és tanult, silány eredményű tárgya az elemi 
népiskolának, üjabbi időben gyorsan közele-
dünk e módszer javítása felé. Nézzük, miben 
állhat e javítás? 

A földrajz tanításában — értvén itt a távo-
labb eső föld rajzát — azt a rendet kell 
követni, melyet Isten követett a világ terem-
tésében. Isten előbb megteremté a világot, a 
földet s azután benépesíté azt fákkal, füvekkel, 
emberekkel. Ez a leghelyesebb, legtermészetesebb 
tanmenet a földrajztanítás összes fokozatain. 

De hogyan teremtse a tanító a gyermektől 
távoleső vidékeket, megyéket, országokat, föld-
részeket ? Igen egyszerű, olcsó eszközzel : krétá-
val a fekete táblán, azaz rajzban. Rajzoljon a 
tanító mindent, de azután rajzoltasson is min-
dent. Ezt az úgynevezett rajzoltató módszert 
újabban két tanító is bemutatta az arra leg-
illetékesebb tényezőnek : a magyar földrajzi 
társaságnak, mely ezt a módszert a földrajz 
tanítására alkalmasnak nyilvánította. 

A rajzoltató módszerrel a tanítás sikere féle-
részben biztosítva van. Az eddigi módszerrel a 
tanításnak, a haladásnak igen sok akadálya 
volt. Néhol a térkép betűit, jeleit nem láthatta 
a gyermek részint a nagy távolság, részint a 
terem hiányos világítása miatt ; néhol csopor-
tonként hívták a gyermekeket a térképhez s 
addig a paciban ülők aligha figyeltek a taní-
tásra; néhol összefont vagy padra tett karok-
kal bámultak a távoleső térképre, míg csak 
az unalom jótékony álmot nem varázsolt a 
gyermekek szemeire. Az is nagy baj volt, hogy 
egyszerre az egész térkép a gyermek előtt 
állott s nem lehetett kiszakítani azt a darabka 
földet, melyet épen tanítani akartunk; nem 
kevésbé hatott zavarólag, hogy a térképen 
rendesen több van, mint amennyit pl. a kezdő 
fokon meg akarunk tanítani. 

Mindezen fogyatékosságokon segít a rajzol-' 
tató módszer, mert a tanító előrajzolása után 
minien gyermek maga szerkeszti a térképet 
(teremti a földet, a hegyeket, folyókat, váro-
sokat) s azalatt megtanulja mindazoknak fek-
vését, legföljebb a nevek beemlézése okoz némi 
fáradságot. 

Rajzoljunk és rajzoltassunk tehát már a 
legelső földrajzi órától kezdve. 

Amikor a tanteremről tanítunk, annak 4 
falát már táblára kell vetni. A gyermek rajza 
természetesen aránytalan, fogyatékos lesz. Ez 
mit sem tesz, mert hiszen csak az a célunk 
egyelőre, hogy tudja megmutatni a gyermek 
saját rajzán, melyik vonàl jelenti az északi, 
melyik a keleti, déli, nyugati fa lat? Keletkez-
tetni kell az iskolaház, az iskolaudvar rajzát. 
Meg kell jelölni e rajzon a nagyobb fáknak, 
a melléképületeknek helyét. Majd, ha már a 
határról tanítunk, sraffírozással meg kell jelölni 
az emelkedéseket, csúcsokat. 

Nem kívánhatjuk, hogy a gyermek mindjárt 
első fölhívásunkra pontosan föl tudja tüntetni 
a domborzati viszonyokat. 

Egy kis előkészület előzi meg a határ raj-
zát, ilyenformán: veszünk egy halom homokot 
s azt úgy helyezzük el, hogy egy kerek-, majd 
négyzet- vagy téglányalakú fönsíkot jelképez-
zen. Ezeket a fönnsíkokat rajzoltatjuk le akként, 
hogy azok határát és alakját sraffírozással 
megjelöljük. Azután a homokból lépcsőzetes 
fönnsíkot képezünk s rajzolásnál a belső sor 
sraífírozást vastagabbra rajzoltatjuk. Majd hegy-
csúcsot, hegyláncot alakítunk a homokból s 
azok mikénti rajzolására, jelölésére tanítjuk 
meg a gyermekeket. Azután patakot vájunk a 
homokba, községet telepítünk a patak mellé. 
Ilyen előkészület után hozzáfoghatunk a határ 
domborzati viszonyainak ismertetéséhez és raj-
zolásához. 

A közvetetten környezettől távoleső vidékek 
ismertetése, tanítása legsikeresebben szintén 
rajzolás által sikerül. Ha az Északnyugati Fel-
földről tanítunk, mindenekelőtt keletkeztetjük 
a hegyeket. Először pl. a Magas-Tátrát s vele 
párhuzamosan az Alacsony-Tátrát s a többieket. 
Pontos rajzot ne követeljen a tanító. Elégedjék 
meg azzal, ha minden hegyet a maga irányá-
ban jelez a gyermek. Csak az itt a cél, hogy 
a tájékozódás biztos legyen ; csak arra ügyel-
jen a tanító, nehogy az Alacsony-Tátrának 
nyugati végére rajzolja a gyermek a Király-
hegyet, a Nagy-Fátrát nehogy kelet-nyugati 
irányban rajzolja. Amennyire hiányos a gyer-
mekek rajza általában, annyi hiányosság termé-
szetes a földrajzi rajzban is. 

Ilyen tanítás mellett könnyen, biztosan tanulja 
meg a gyermek a földrajzi tájékozódást s a 
földrajzi nevek betanulását, begyakorlását is 
megkönnyíti, ha minden név említésekor mu-
tatja is a gyermek saját rajzán az illető helyet, 
így tanított gyermekek örömmel fogják tanulni 
a földrajzot, mert könnyen, biztosan tudják 
olvasni a térképet is, amikor már a kézi rajz 
után a térképen kell fölkeresni a tanultakat. 

Miután így megismertettük a földnek egy-
egy újabb és újabb területét, következik a le-
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népesítés, vagyis az illető földterületen látható 
élő világ megismertetése. 

Nagy ba j az, hogy mostani tanítási segéd-
eszközeink alkalmazása mellett a legtökéletesebb 
tanítással sem vagyunk képesek többre menni, 
minthogy az újabb és újabb földrészeken csak 
egy sík fölületet képzel a gyermek maga előtt. 
Talán a kiválóbb gyermekek sem emelkednek 
a szemléletnek arra a magaslatára, hogy a 
sraffírozott hegyvidéket képzeletükben össze-
hasonlítsák saját lakóhelyük hegyeivel. Vagy 
ha föl is emelkednek erre a magaslatra, az 
összehasonlítás legföljebb abból áll, hogy a köz-
vetetlenül szemlélt hegységeket képzeletben 
áthelyezik a most tanult újabb, távolabbi hegy-
vidékre, úgy, hogy minden vidéken úgyszólván 
ugyanazokat a hegyeket látják, melyeket köz-
vetetleniil ismernek. A legtöbb gyermeknek hasz-
talan mondom, hogy ez és ez a hegy 5-szörte 
magasabb, mint a mi Meszes-hegyünk ; bizony 
ezt magam sem tudom elképzelni. Hogyan 
alkosson képzetet már a Nagyalföld szülötte 
a hegyes vidékekről, vagy megfordítva, a hegy-
vidék lakója a Hortobágy simaságáról? Azért 
mondám, hogy a rajzoltató módszer a siker 
felét biztosítja, mert ezen módszer mellett még 
mindig nem tudja elképzelni a gyermek a 
merész kiszögellésű sziklákat, az örökzöld feny-
vesek rengetegeit, a napsugártól csillámló gle-
csereket stb. Ha olyan eszközöket ju t ta thatunk 
a tanító, az elemi népiskola rendelkezésére, 
melyek mindezen dolgok szemléltetését lehetővé 
teszik, akkor életet lehelünk földrajzi tanítá-
sunkba; akkor a gyermek saját, kezdetleges 
rajzát is mintegy megelevenedni véli s a kép-
zelet szárnyain oda megy a fellegekig nyúló 
sziklákra, a folyón lefelé úszó tutajra, a hul-
lámzó kalásszal ékes rónaságra, a palotákkal 
díszelgő nagy városokra s földrajzi tanításunk 
sikere teljes lesz. 

Erre a célra szolgálna minél több színes 
tájkép, melyek a tantermek falait ékesítenék. 
Erre acélra szolgálhatna legfőképen az „Uránia 
Magyar Tudományos Egyesület", az ő vidéki 
akciójával. Népszerű, tudományos fölol vasasokat 
készíttet nevezett Egyesület s vetített képek-
kel szemlélteti a tárgyat. Ezt a módszert kel-
lene bevezetni az elemi iskolába, a rajzoltató 
mellé. A közoktatási kormány megbízná neve-
zett Egyesületet, hogy egyelőre a magyar-
országi földrajzi viszonyokat szemléltető, az 
elemi népiskola szükségletének megfelelő képe-
ket készítsen. Azután minden iskolát ellátnának 
vetítő készülékkel s képanyaggal, meg vagyok 
róla győződve, hogy ez az eddig keserves, silány 
tárgy tanítása a legkedvezőbb eredményeket 
hozná. Minő hatása lenne ennek kulturális és 
magyar nemzeti szempontból, ezt nem fejte-

getem, hanem ismétlem, hogy ez a két mód-
szer : rajzoltatás és a természetet leghívebben 
helyettesítő szemléltetés megszerettetné a föld-
rajzot, könnyűvé tenné annak tanítását, kelle-
messé tanulását. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

Az írva-olvasás tanítása. 
(Hozzászólás.) 

Vili. 
Lapunk 12. számában megjelent „Kísérlete-

zések" c. alatt a tisztelt szerkesztő úr ismét 
egy oly fontos gyakorlati kérdést lát fölvetve, 
hogy azt a hozzászólások tárgyává tenni, mint 
ahogy tette is, csakugyan érdemes, és remélem, 
haszonnal járó, helyes dolog volt. 

Amióta az erőltetett fonomimika által indí-
tot t tanügyi mozgalom kissé lecsendesedett, az 
írva-olvasás módszerének lényegébe vágó kuta-
tások ezidáig nem ismétlődtek meg. Szerencsére 
a „Kísérletezések" a kérdés lényegére hívja 
föl a figyelmet, mert amikor a sallangos fono-
mimika franciás temperamentumával, utánoz-
hatatlan mimikájával bemutatta magát és föl-
hívta a kritikát, ez a kritika akkor nem is 
látta a dologban a lényeget — a sal lángtól. 
Akkor csak akkörül folyt a vita: kell-e a fono-
mimika, vagy sem? Csak dr. Goőz-nek jutot t 
az eszébe, hogy semmi sincs új az ég alatt, 
mert fonomimikát csinált már korábban is 
nálunk egy felsőmagyarországi tanító, valamint 
kisebb-nagj obb mértékben csinálunk most is 
mindnyájan, természetesen nem törik-szakad 
módjára, csak ahol a természetesség elve meg-
engedi. De az írva-olvasás tanítása tulajdon-
képen nem a fonomimika keresztülvitelétől 
függ, ez csak egy eszköz, mely a lényeg ér-
vényre juttatásának siet a segítségére, mint 
minden szemléltetés. A szemléltetés, érzékel-
tetés végül is csak hangokat produkál, az 
anyagot hordja össze, de hogy ebből az anyag-
ból miképen állítsuk össze az olvasásésírás lán-
colatát, azt hiszem, hogy lényegesebb módszer-
tani kérdés az anyag összehordásánál. E/, a dolog 
érintve nincs a „Kísérletezések" c. cikkben, mely 
végül is csak az úgynevezett „fogások", mint szem-
léltető eljárás ellen emelt indokolatlanul fegyvert, 
no meg igen helyesen indokolva az ellen is, hogy 
az írva-olvasást némelyek kettévágják, amit én 
se helyeslek és teljesen elítélek. 

Térjünk tehát a lényegre, mely ebben a kér-
désben fejeződik ki : miféle természetes úton 
áll. élő a beszéd, az olvasás és írás? Mert 
nekünk is ezt az u ta t kell követnünk. 

Csak röviden utalok arra, hogy a ma szüle-
tett gyermek még nem beszél, csak hangokat 
ad, artikulálatlan hangokat, azután mond ki 
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egyes szókat, de egyelőre csakis oly szókat, 
melyek orgánumának természetes képességén 
túl nem mennek és így tovább. E körülmény-
ben az a legfontosabb, hogy az ember előbb 
csak hangokat ad, és mert csak később kerül 
a sor a szavak kiejtésére, ebből az következik, 
hogy az ember a hangok „összerakásával" 
állítja elő a szót, más szóval : szintetizál. Erre 
van ő szervezetileg berendezve, erre van ő 
képesítve. Amikor beszélünk: szintétizálunk, 
valamint szintétikai folyamat történik az olva-
sás alkalmával is. Világos ebből az, hogy ami-
dőn az ember beszélőképességének kifejlődése 
szinte'tikai úton történik, a szintétikai eljárás 
az írás-olvasás tanításánál elsőrendű föltétel 
gyanánt jelentkezik. De e körülményben a leg-
komolyabb mozzanat az, hogy amidőn a gyer-
mek a beszélést hanggal kezdi minden befolyás 
és oktatás nélkül, akkor e mozzanat azt jelenti, 
hogy a hangnak szintétikai eredete van, vagyis 
mesterkedésünket a szintétikával kell termé-
szetessé tennünk, a hangnak szintétikai ere-
detet kell adnunk. A fonomimikának tehát 
igaza van, amidőn szintetizál, t. i., hogy a 
hangokat szintétikai úton állítja elő. De hogy 
végezzek a fonomimikával, baja az, hogy rend-
szere csak erőltetve állhat meg. Ha rendszerét 
végre akarnók hajtatni, akkor a gyermeket 
kétszeres munkának végzésére kényszerítjük, 
t. i. amidőn a hangokat szintétizáltatjuk, azaz 
egymásután hangoztatva szóvá egyesítjük, 
ugyanakkor nemcsak azt követeljük meg, hogy 
a hangot megfelelőleg hangoztassa, azaz meg-
nevezze, hanem azt is, hogy a hangnak meg-
felelő érzéki képet, a mimikát is lelkébe fölidézze, 
sőt eleinte kezével megcsinálja. Ilyen körülmé-
nyek között a könnyebbítésre, segítségnek szánt 
fonomimika valójában fárasztó munkatöbblet. 

így jutván előtérbe a szintétika, ezzel szem-
ben tévedésben van a hangoztatási módszer 
előgyakorlata, amelyet dr. Baló József oly 
lelkesen véd lapunk első számában. Ebben az 
előgyakorlatban nincs srm természetes, a 
beszélőképesség kifejlődésének analógiájára mu-
tató mozzanat, sem logikai rend. I t t a dolgot 
ha élére állítjuk, így szól: a végrehajtandó 
elögy akoliatokat rendesen egy alkalomszerű 
beszéddel kezdik, ebből kikerekítenek egy 
mondatot, ebből leszögeznek egy szót, amelyből 
kiugratják a keresett hangot. Szóval : analizál-
nak. Rombolást csinálnak csak azért, hogy újra 
építsenek, noha lehetne rombolás nélkül is 
építeni, ami természetesebb is, mivel ez a rom-
bolási művelet, a szónak analizálása, nemcsak 
igen fárasztó, de egyúttal az erkölcsi világára 
is visszaható értelmi folyamat. Mennél ponto-
sabban hajtjuk végre a szokásos szóanalízist, 
annál nagyobb igazságtalanságot és természet-

ellenességet követünk el, melynek eredménye 
az, hogy a gyermek sem az első, sem a többi 
adott hangnak képzetével, általában fogalmával 
nincs tisztában. Hogy a gyermek folyékonyan 
olvasson, tehát, hogy az egymásután következő 
hangokat szaggatás nélkül hangoztassa, ehhez 
az kell, hogy tiszta tudattal legyen affelől, 
hogy hangokból lesz az értelmes szó, ezt 
viszont csak úgy érti meg, ha a hangoknak, 
mint önálló elemeknek képzetét, illetőleg fogal-
mát érti. Mert ekkor érteni fogja azt a müve-
letet is, amidőn a hangok szintétizálásával szót 
olvas ki, amely alkalommal az egyes hang 
megszűnik független elem lenni. 

Az egész olvasástudománynak alapkelléke 
tehát a hang fogalma, illetőleg képzete. Ezt 
csak szintétikai úton, érzékeltetve, szemléltetve 
állíthatjuk elő. Egy koppantás, egy dobbanás, 
füttyentés: hang, a harmónium billentyűjének 
megnyomásából, a hegedű húrjának megpattin-
tásából hang keletkezik stb. ; mivel ezeket hall-
juk, fülünkkel érzékeljük, tehát hang. Ezen 
hangképzetekből megállapítjuk a hang fogal-
mát. Ekkor csak el kell kiáltanom, hogy: „i" 
és kérdésemre biztosan megállapítják, hogy 
hang. Hogy az „i" szó-, azaz beszédbe]i hang, 
illetőleg képzet, azt is megértetem olyképp, 
hogy a már alkalmazott eljárásokat mind végig-
ismétlem és megkérdem, hogy vájjon a kop-
pantás „i" hangot ad-e ? És összevetem az álla-
tok hangjával is. Ekkor rájönnek a tanulók, 
hogy az „i" hang beszédbeli hang. Tapasztala-
taim meggyőztek arról, hogy a beszédbeli 
hangnak ez a képzete sokkal biztosabb alap, 
mint az analizáló eljárással nyert „ i ". Követ-
kezik a második beszédbeli hang, melynek az 
„i"-vel való összetételéből értelmes szó lesz, 
pl. a „t" vagy „r". Ebből fölépítem a beszéd-
beli szót. És itt is érvényesül a szintétika, sőt 
az a nyelvtani tétel, hogy hangokból lesz az 
értelmes szó. Biztosan kell tudniok, hogy ha 
a hangokat összehangoztatjuk, akkor értelmes 
szó lesz belőlük, ellenben pedig csak hangokat 
adunk, melyeknek nincs értelmük. Ez az alapja 
a folyékony olvasásnak, az egész írva-olvasási 
tanításnak. 

Mindemellett én nem zárom ki az analízist 
sem, egyfelől azért, mert egyszerre tanítok 
írni-olvasni, már pedig az írás csakugyan ana-
litikai folyamat, másfelől azért sem, mivel nem 
tudok minden hangot szemléltetni, azaz nekem 
nem kell a fonomimika, melynek sok nevet-
séges részlete van. Miután a beszédbeli hang 
képzete alapföltétele az egész folyamatnak, 
világos, hogy valamely „fogást" kell igénybe 
vennünk, ezéit is alkalmazom a szó analízisét 
és ahol lehet, a megnevezendő hang érzékel-
tetését. Tanítványaimnál annyira tudattá lesz 
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ez a tétel, hogy: „hangokból lesz az értelmes 
szó, de csak akkor, ha azokat egyszerre han-
goztatjuk", hogy ennek fejében akár így is 
előállhatok, hogy: „van még másféle hang is", 
pl. „d" vagy „e" stb., amely nélkül értelmes 
szó nincs. Es csak amikor ez a tudat kifej-
lődött, veszem elő az analitikát. Némelykor 
pedig, különös esetekben, így teszek: mi ez? 
és rámutatok. Kép, mondják ők. Elég, ha csak 
úgy mondom, hogy: ké? Van-e így értelme, 
hogy: ké? Mondjuk így értelmetlenül három-
szor : ké, ké, ké. Most mondjuk értelmesen : 
kép, kép, kép. Most mondjuk értelmetlenül: 
ké, ké, ké. Mit kell hozzá hangoztatnunk, hogy 
értelmes szó legyen ? Es megmondják, hogy : „p". 
A „kép" szóban egy célt, alkotási mintát 
állítottam elébük, a csonka „ké"-vel pedig 
anyagot, és amikor ők a csonka anyagot kiegé-
szítették a „p" hanggal : alkottak, épí tet tekés 
egyúttal egy új képzetet szereztek: a „p" hang 
képzetét, aminek nélkülözhetetlenségét maguk 
vonták le. Es a gyermek most is szintétizált, 
igen szép értelmi munkát végzett, amelyben az 
a nevezetes, hogy ő csinálta, ő vette észre, 
hogy van „p" hang is. És egyúttal épített és 
nem rombolt. Ez pedig lényeges lelki moz-
zanat. Inkább szokjék a gyermek az alkotáshoz, 
építéshez, mint a romboláshoz. Az analitika 
csak a tudomány eszköze, mely amily szük-
séges itt, épp oly veszedelmes annak minden 
téren való érvényesítése. A renaissance föl-
éledése az intellektualizmust mindenüvé kiter-
jesztette, ez szülte az analitikát, ebből lett a 
skepszis, mely végül még az eget is analizálta 
é s . . . ? A gyermeknek különben is természeté-
ben van a bontás ; ha egy játék kerül a kezébe, 
azon töri magát, hogy azt széjjelszedje. Nem 
játékot, hanem játékelemeket, darabokat kellene 
kezébe adnunk, hogy kombináljon, építsen, 
alkosson. Legyenek céljai, törekvései, hogy 
munkáljon, nemes célok elérése után törekedni 
szokjék. Ezért, ahol csak lehet, mellőzöm az 
analitikát és inkább szintétizálok, és ahol az 
analitika mégis mellőzhetetlen, az újraalkotást, 
a visszacsinálást (összefoglalás, csoportosítás) 
végül mégis végrehajtatom.* 

(Györgyfalva.) Fekete Antal. 

Az írás tanítása az I. osztályban. 
(Védekezés.) 

Tóth Ferenc kartársam a Néptanítók Lapja 
18-ik számában csakugyan merész és meglepő 
újítással vádol. Avval, hogy én íratás alkal-
mával azt követelem, hogy: az író gyermek 

* Mivel a kérdés már eléggé meg van vitatva, a 
vitát ezennel befejezzük s már csak esetleg Szabó 
Kálmán zárószavát közöljük. Szerk. 

még könyökével se érintse a padot. Tehát úgy 
í'jon, hogy az egész karját a levegőben tartva, 
csupán a kőíró, illetve a toll hegye érje a 
palatáblát vagy papírt. 

Engedelmet, t. kartársam, de cikkemet nem 
jól olvasta. Én ezt a meglepő s mondhatom 
együgyű újítást bizony nem ajánlom. Cikkem 
egyik szakaszában ajánlom a nagy táblára kré-
tával való íratást. Ennél az íratásnál követelem 
meg, hogy csakis a kréta hegye érintse a 
táblát, de ott kőíróról, tollról, padról szó sincs. 

Tehát nem ajánlom azt a lehetetlen dolgot, 
amellyel Tóth kartársam megvádol. 

Hogy pedig a nagy táblára való írásnál 
helyes módot ajánlok, azt Tóth F. is elismeri, 
midőn í r j a : „Igaz ugyan, hogy a nagy táblára 
krétával magunk is É. K. által ajánlott mó-
don írunk." 

No h á t ! Ha magunk így írunk, írassunk 
így a tanulókkal is — újra megjegyezve — 
midőn krétával a nagy táblára írnak. 

Sorsom 11 évig az I- ső osztályba kötött. A 
gyakorlat is, tanulmányaim is rávezettek hogy a 
szépírás egyik nevezetes forrása a kéz könnyűsége. 
Még inkább az a tisztességes, folyékony írás-
nak. A könnyűséget pedig egyebeken kívül a 
nagy, lendületes vonásokkal éri el a gyermek. 
Azért íratok, rajzoltatok nagy alakokat. Am 
cikkemben megjegyeztem : amint az dőgyakorla-
tokban tovább haladunk, kisebb alakok is írásra, 
rajzolásra kerülnek. 

Azt is megjegyeztem, hogy mikor a betűk 
alkotó részeire kerül a sor, akkor már annyira 
ügyesedtek a tanulók, hogy két vonal közé 
szoríthatjuk a vonásokat, s később, az előgya-
korlatok vége felé, föllép a két középső vonal 
is. Tehát már az élő gyakorlatokban, az i, í 
betűk ismertetése előtt. Ez megtörténhetik 
úgy október közepe táján, mert az első betű 
ismertetésére csak novemberben kerül a sor, 
már t. i. az írva-olvasás módszerével. Később 
is, az egész ábécén át ajánlatos, hogy a bemu-
tatott betűt párszor jó nagy alakban írattassuk 
s azután rá a rendes vonalközökbe. 

Egyik - másik kartársam Tóth Ferenccel 
tartva, rögtön a vonalak közé nyűgözi a tanulót. 
Az a kis újonc már az első, második héten a 
középső vonalközbe írja a jobbra dűlő hajszál-
és vastag vonalat. Tehát V2 centiméteres apró 
húzásokkal tölti meg tábláját. Helytelen mód-
szer ez, mert ezeket a vonásokat a kis apró-
ság ujjainak csupán 2 első ízével húzogatja, 
míg kezefejét és alsó karját (nem nyugtatja, 
hanem) erősen lefeszíti a padra. 

Az I. osztályból a IV-ikbe kerültem. Ennek 
vagy 12 éve s azóta folyton ezt tanítom. I t t 
évről évre tapasztalom, hogy tanulóim a csuklót, 
a kézfej hátulsó részét, sőt a nagy táblán a 
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hüvelykujj vastag húsát is leszorítva írnak. 
Ugyanerről panaszkodott egyik tanítónőnk is, 
aki meg más intézetben a III- ik osztályt 
tanítja. Oka épen az is, hogy az I-ső osz-
tályban mindjárt kezdetben a pár milliméteres 
középső, meg a nem sokkal több felső vonal-
közbe nyűgözik a gyereket. 

Tehát nagy alakokat lendületesen írassunk 
s fokozatosan térjünk a kisebbekre, ezek pedig 
kellő gyakorlás mellett már az előgyakorla-
tokban föllépnek. 

Cikkémben több dologra nem terjeszkedtem 
ki, mert azokat megírta helyesen Cságoly J . 
kartársam. 

A fölösleges szószaporítást pedig kerülöm, 
kivált mikor szakdologról szakembereknek írok. 

(Sümeg.) Éles Káról//. 

Az Eötvös-alap ösztöndíjai és 
segélyei. 

Az „Eötvös-alap" (Országos Tanítói Segély-
egyesület) közgyűlése néhány kétszázkoronás 
és több egyszázkoronás ösztöndíjra, valamint 
több egyszázkoronás segélyre pályázatot hir-
det. Ezen ösztöndíjak és segélyösszegek az 
„Eötvös-alap"-nak 1904. évi e célra fordítható 
jövedelméből, valamint a lekötött alapítványok-
nak, nevezetesen: a Wlassics-árvaalapnak, a 
Gyertyánffy István-féle, a Léderer Abrahám-
féle, a Zirzen Janka-féle, a Rökk Szilárd és 
Pál-fé e, az Örley János-féle, a Péterfy Sándor-
féle, a Jordán Ferenc-féle, a báró Majthényi 
Ottó-tele, az Erzsébet, a Szepesmegyei tanító-
egyesület, a Luttenberger Ágost-féle, a Kossuth 
Lajos-féle, a Zichy Antal-féle, a báró Hirsch 
Móric-féle, a Papp Sándor-féle és Nógrád vár-
megye közönsége-féle alapítványok kamataiból 
osztatnak ki az Országos Osztóbizottságnak 
1905. évi augusztus hó 20-ika táján tartandó 
gyűlésében. 

Az ezen ösztöndíjak és segélyösszegek el-
nyerése céljából az „Eötvös-alap" Orsz. tanító-
segélyegyesület elnökségéhez intézendő folya-
modványukat az illetőknek Kapy Rezső egyesületi 
titkárhoz (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 47. 
sz.) kell legkésőbb f. évi július 10-ig bekül-
deniük. Később érkező kérvények csak kivételes 
esetekben vehetők figyelembe. 

A néhány kétszáz és több egyszázkoronás 
ösztöndíjért csak azok a tanulók folyamodhat-
nak, kik a polgári iskolák vagy középiskolák 
4-ik osztályát már az 1903/1904. évben avagy 
régebben jó sikerrel elvégezték és jelenleg a 
polgári iskolák vagy középiskolák magasabb 
osztályaiban tanulnak, avagv a tanítóképző-
intézeteket, akadémiákat vagy pedig az egyete-

meket látogatják. A pályázatból az itt föl nem 
sorolt, olyan tanintézetekben tanuló ifjak és 
leányok sem záratnak ki, amelyek tanulóiktól 
a fölvételnél megkövetelik, hogy a közép-
iskolák vagy polgári iskolák négy alsó osztá-
lyaiból bizonyítványokat mutassanak föl. Az 
„Eötvös-alap" ösztöndíjaiért csak azoknak a 
kisdedóvóknak, nép- és polgári iskolai tanítók-
nak és tanítónőknek, tanítóképző-intézeti taná-
roknak, 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 1903/1904. és az 1904/1905-ik évről 
szóló iskolai bizonyítványaikat; 2. az illetékes 
tanintézet tanári karának ajánlatát ; 3. azon 
iskolai hatóságoknak vagy tanítóegyesületnek 
esetleg tantestületnek az ajánlólevelét, amely-
hez szüleik tartoznak illetőleg tartoztak. Azon 
okmányt, amely igazolja, hogy folyamodó szülei 
az „Eötvös-alap" Országos tanítói segélyegye-
sület kötelékébe fölvétettek és ezen egyesület 
irányában tartozó kötelességüknek eleget tettek, 
az „Eötvös-alap" számtartója hivatalból mellé-
keli az egyesületi titkárhoz beküldött kérvé-
nyekhez. 

Az Eötvös-alap segélyösszegeiért folyamodók 
kérvényüket az illetékes tanítóegyesület elnök-
sége vagy az illetékes egyházi vagy világi 
iskolai hatóság útján tartoznak az „Eötvös-
alap" titkárához beküldeni. E folyamodványhoz 
csatolandó : a) a szegénységi, illetőleg orvosi 
bizonyítvány, b) az illetékes tanítóegyesületnek 
vagy iskolai hatóságnak ajánlólevele. Azt a 
bizonyítványt, amely igazolja, hogy a folya-
modó eleget tett az „Eötvös-alap*-pal szem-
ben fönnálló kötelezettségének, az egyesület 
számtartója hivatalból mellékeli a beküldendő 
kérvényhez. 

Az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiért és segély-
összegeiért folyamodók előleges tájékoztatása 
céljából közöljük itt az „Eötvös-alap országos 
tanítói segélyegyesület" alapszabályaiban fog-
lalt következő tételeit: 

Az „Eötvös-alap" jótéteményeinek, neveze-
tesen a segélyösszegeknek 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 részesül-
hetnek az alap jótéteményeiben." b) „Elégtelen 
eredményről vagy kifogásolható magaviseletről 
tanúskodó bizonyítványokat fölmutató tanulók 
nem részesülnek ösztöndíj akban, valamint azok 
sem, akik a legutolsó két tanfolyamról iskolai 
bizonyítványaikat kérvényükhöz nem csatolják." 
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c) „A középiskolák és polgári iskolák 4 alsó 
osztályát még be nem végzett tanulók csak 
kivételes esetekben részesítendök az alap ösztön-
díjaiban." d) „A nagyobb családdal bíró, szegé-
nyebb sorsú rendes tagok gyermekei, kivált-
képen, ba azok a szülői házon kívül, idegen 
helyen kénytelenek tanulni, figyelemben része-
sítendök, valamint az árvák is." e) „Első sor-
ban azok a rendes tagok veendők az alap 
jótéteményeinek kiosztásánál figyelembe, akik 
még egyszer sem részesültek abban ; kivált-
képen figyelembe veendők azoknak kérvényei, 
akik az „Eötvös-alap "-hoz régebb idő óta ren-
desen befizették járandóságaikat és annak föl-
virágzásához egyébként is hozzájárultak." f ) „A 
segélyösszegekért folyamodó rendes tagok közül 
első sorban azok veendők figyelembe, akik cse-
kély vagy semmiféle nyugdíjban nem részesül-
nek." 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 folyamod-
ványaikat az illetékes iskolahatóság ajánló-
levelével is ellátják." h) „A rendes tagok 
özvegyei közül előnyben részesítendök azok, 
akiknek kiskorú árvákról kell gondoskodniok." 
i) „Azoly folyamodványok, melyek az „Eötvös-
alap" közgyűlése által évenként február 2-án 
kihirdetendő pályázatban foglalt utasításoknak 
megfelelőleg föl nem szereltetnek, vagy a ki-
tűzött határidő után küldetnek be, csakis a 
legkivételesebb esetekben vehetők figyelembe 
az Országos Osztóbizottság által. 

A magyarországi tanítók „Eötvös-alap "-jávai 
kapcsolatban álló Gyertyánffy István-féle ala-
pítvány 100 koronás segélyösszegét az „Eötvös-
alap" jótéteményeinek kiosztásával meghatal-
mazott orsz. bizottság az alapító-levél értelmében 
csak oly tanítóknak, illetőleg tanítónőknek, 
esetleg ezek tanuló gyermekeinek adományoz-
hatván, akik az „ Eötvös-alap "-nak rendes 
tagjai, akik az évi tagsági díjat már legalább 
10 ízben beszolgáltatták, vagy akik a 20 
forintnyi örökös tagsági tőkét teljesen befi-
zették avagy 50 koronás részesjegyüket teljesen 
törlesztették és akiket ezenfölül az „Erdélyrészi 
Közművelődési Egyesület" saját szempontjából 
véve és kiválóan érdemesnek ajánl a meg-
jutalmazásra. Ezennel fölhívjuk az ezen segély-
összegre igényt tartható kartársakat, hogy 
kellően fölszerelt folyamodványaikat folyó évi 
július l - ig az „Erdélyrészi Magyar Közművelő-
dési Egyesület" központi választmányához 
(Kolozsvár) nyújtsák be. 

Az „Eötvös-alap" (Orsz. Tanítói Segély-
egyesület) nevében : Ujváry Béla kir. tanácsos, 
elnök. Kapy Rezső, titkár. 

IÏIVATAL0S RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfcliigyelöségnek. — 37.188. sz.) 
Minthogy a f. iskolai év szünidejében az 

állami tanítóképző - intézeti gyakorló-i>kolai 
tanítók és tanítónők a részükre rendezendő 
tanfolyamon a fővárosban fognak időzni, ezen 
körülményből folyólag az idén nem rendeztetek 
a vidéki állami képző-intézeteknél elemi nép-
iskolai tanítói és tanítónői továbbképző-tan-
folyamokat. 

Ilyen tanfolyamok ezen évben csakis a székes-
fővárosban fognak megtartatni, még pedig 
tanítók számára a Pedagógiumban kettő, tanító-
nők részére a II. ker. áll. tanítónőképző inté-
zetben egy. 

A tanfolyamok három hétre terjednek és 
június bó 26-án fognak megnyittatni. 

Mindegyik tanfolyamra hatvan hallgató 
vétetik föl, kik közül negyven negyven ingyen 
ellátás (lakás és élelmezés) kedvezményében és 
30 (harminc) korona pénzsegélyben részesül ; 
a többi pedig ingyen lakás mellett a tanfolyam 
egész idejére 25 korona díjért nyerhet élel-
mezést. 

Fölvételért pályázhatik minden alkalmazás-
ban levő okleveles tanító és tanítónő, bármilyen 
jellegű iskolánál működik is. 

A bélyegtelen kérvények az illető kir. tan-
felügyelői hivatal út ján nyújtandók be, amely 
tankerületben a folyamodó működik. 

Pályázati határidő május hó 25. 
A kérvények a kir. tanfelügyelőség részéről 

legkésőbben június hó l - ig megfelelő táblá-
zatos kimutatás és véleményes jelentés kapcsán 
ide terjesztendők. 

Budapest, 1905 május hó 4-én. 
Berzeviczy Albert. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: a budapesti VI. 

ker. közjótékonysági egyesületnek, amely 475 
szegény tanulógyermek közt összesen 2197 
korona értékű téliruhát osztott ki. 

Kinevezte: Vágliy Mária oki. tanítónőt a 
soroksári állami el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Paulinyi Gyula és Filyó György oki. tanítókat 
a lajosfalvi közs. el. iskolához r. tanítókká; 
Golubicsics Milán oki. tanítót a homoliczi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jeleu minőségében áthelyezte: Sprenger 
Ferenc máramarosvármegyei kir. s.-tanfelügyelőt 
Szatmár vármegyébe. 

Jelen állásában végleg megerős í te t te : 
Stefanovits Pánta zsablyai közs. el. isk. tanítót ; 
Bacila Flóris fény esi közs. el. isk. tanítót ; 
Demjanovits Milán zsablyai közs. isk. tanítót. 
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SZCNOHA 
Péterfy Sándor emlékirataiból. 

— Turcsányi Lajosról. — 
Az 1852-ik évi szeptember 8-án vitt föl 

jó apám "Kőszegre, bogy az ev. gyülekezet 
latin iskolájába beírasson. Ezen a napon lát-
tam először életemben Turcsányi Lajos pro-
fesszoromat. A rendes oktatás akkoriban a 
kőszegi iskolákban csak október havában vette 
kezdetét; de Turcsányi rendszerint már szep-
tember elején megkezdte volt a tanítást s igen 
szívesen látta, ha a szülők azokat a fiaikat, 
akik még csak az első vagy második osztályba 
valók voltak, egy hónappal a rendes szorgalmi 
idő előtt az iskolába beadták. Szeptember 8-ika 
ünnep lévén, édesapámmal lakásán kerestük 
föl a tisztelendő tanár urat, aki egyúttal ma-
gyar papja volt a kőszegi evang. gyülekezet-
nek. A tisztelendő urat múzeumnak nevezett 
szobájában találtuk, amelyben magas állványo-
kon rengeteg sok könyvet láttam. Szíves fogad-
tatásban részesültünk; de azért én a nagy 
szemöldökű férfiú tekintetétől minden bátor-
ságomat elvesztettem, annyira, hogy még a 
kézcsókolásról is megfeledkeztem, pedig édes-
anyám is meghagyta ezt erősen még otthon, 
Nemts-Csoóban. A jóságos professzor észre-
vehette rajtam az ijedtséget; nyájas, barátságos 
kérdezősködéssel csakhamar lelket öntött belém, 
s én, a hozzám intézett kérdésekre elég jól 
meg tudtam felelni, sőt végül, mikor a tanár úr 
édesapámmal eredt beszédbe, már annyira föl-
bátorodtam, hogy az asztalon nyitva fekvő nagy 
képeskönyvet is forgatni és nézegetni mertem, 
amiéit apám rám is szólt; de Turcsányi a 
könyv lapozgatásának a folytatására szelíden 
fölbíztatott. így történt, hogy amidőn a be-
íratás után a tisztelendő professzor úr bennün-
ket elbocsátott, én már oly őszinte búalommal 
és ragaszkodással csókoltam neki kezet, mint 
hogyha már régi tanítóm lett volna. És ez a 
hirtelen támadt tiszteletteljes ragaszkodás nem 
gyöngült és nem szűnt meg lelkemben, míg ő élt, 
soha. Szeretettel vonzódtak hozzá tanulótársaim 
is. Nem csoda, hogy sírva, zokogva kísértük 
utobó útján, a kőszegi temetőbe 1854 július 
10-én. Mi kisebb, utolsó növendékei, még 
akkor nem tudtuk teljesen fölfogni, mit a lel-
készek koporsója fölött mondottak, s nem 
értettük meg teljesen azokat a szónoklatokat 
sem, amelyeket régebbi tanítványai az 1854-ik 

évi szeptember 24-én a kőszegi ev. templom-
ban megtartott „Turcsányi-emlékünnep" alkal-
mával előadtak ; de szívünk érezte, hogy 
Turcsányiban olyan tanítót veszítettünk, aki 
atyai jósággal szeretett és gondozott bennünket 
s lelkének legjavát is készségesen meg akar ta 
velünk osztani. Ezért mi is hálásan fogadtuk 
és szívesen olvasgattuk azt a kis „Turesányi-
Albumot", amelyben egykori tanítványainak 
emlékbeszédei és áldott professzorunk érdemeit 
magasztaló költeményei foglaltatnak, én pedig 
még ma is kegyelettel őri/em azt. Olvasgatása 
közben gyakran éreztem, hogy áldott emlékű 
első professzorom életének rövid története is 
üdítő és erősítő hatást gyakorol az élet küzdel-
meiben, a tanítás és nevelés munkájában sok-
szor kimerült, kifáradt lelkemre. Láttam belőle, 
hogy Turcsányi nemes példája nekem is szól ; 
mert helyettem is megfogadták emlék-ünnepén 
megdicsőült szellemének a régebbi tanítványok, 
hogy a szent kötelességek hűséges teljesítésében 
híven fogják őt követni hálás növendékei. 

Ebből a kis füzetkeből értettem meg először 
a nevelők és a tanítók föladatának magasz-
tos szépségét és ebből tanultam meg, hogy 
mivel tartoznak a műveltebb emberek jó tanítóik-
nak. A gyászünnepen fölolvasott megemléke-
zések közül a legterjedelmesebb a néhai 
Schneller Vilmos, kőszegi evang. leiké.-z, Tur-
csányinak egyik legrégibb növendéke ált il 
megalkotott életrajz, amelyben a hálás tanít-
vány hü képét állítja elénk annak az igaz 
embernek s művelt lelkű tanítónak, aki sa já t 
magj , családja, hivatala, nemzete, az emberiség 
és Isten iránt való kötelességeit nemcsak 
ismerte, hanem azoknak tőle telhető mértékben 
eleget is igyekezett tenni mindenha. Előadja 
Schneller a többek között, hogy mily apostoli 
lelkesedéssel fáradozott Turcsányi abban is, 
hogy a XV1IÍ. század elejétől kezdve mind-
inkább és inkább elnémetesedett Kőszeg váro-
sának po'gárai között nemzeti nyelvünket ú j r a 
elterjessze, megkedveltesse és meghonosítsa. 

Én csak rövid ötnegyed évig lehettem tanít-
ványa ; mert, sajnos, korán érte őt el a hosszú, 
kínos betegségnek véget vető halál. Ámde O o O 
azért én is sokat köszönhetek neki, annyival is 
inkább, mivel az ő jeles utóda, Beyer János, 
— az én második jóságos professzorom i-, ki 
bennünket a kőszegi iskolában hozzá hasonló 
hűséges gonddal oktatott és nevelt — az ő 
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növendéke volt. Ma is hálás szívvel emlékezem 
ezért vissza áldott emlékű Turcsányi Lajos taná-
romra s szent kötelességemnek tartom, hogy 
ifjabb kartársaim előtt megemlékezzem tőlem 
telhető módon ő felőle is, mint oly férfiúról, 
ki nemzeti közoktatásügyünk hűséges bajnoka 
volt s nemzeti nyelvünk terjesztésének szent 
munkája által hervadhatatlan érdemet szerzett 
már a XIX. század első felében is. 

Turcsányi Lajos az 1798-ik évi május 10-én 
született a gy őr vármegyei Tóköz egyik, Kapi 
nevű kis falujában, hol atyja, a nógrádmegyei 
származású Turcsányi András, mint tanító 
működött évék hosszú során át az ág. hitv. 
evang. fiókgyülekezetben. Anyja, edvi r Illés 
Juliánná, közeli rokona volt edvi Illés Ádám-
nak, a hírneves budapesti ügyvédnek és edvi 
Illés Pálnak, a jeles írónak és dömölki ág. ev. 
lelkésznek, aki több, igen becses iskolai kézi-
könyvet is írt, amelyek közül a legnevezetesebb 
az a Tud. Akadémia által kiadott és a Marczi-
bányi-díjjal is megjutalmazott „Első oktatásra 
szolgáló könyv vagyis a legszükségesebb tudo-
mányok összessége" című munka, amelyet az 
1837-ik évtől kezdve 1848-ig még a tanító-
képző-intézetekben is több helyen használtak 
volt. Turcsányi András, valamint neje is régi 
magyar nemes családok ivadékai valának ugyan, 
de azért földi javakban nem bővelkedtek. 
A jó, régi kapii tanítóné asszony örökölt 
ugyan néhány hold földet az ősi Illés-család 
vagyonának a maradványaiból, de maga a 
tanító semmiféle örökséggel sem dicsekedhetett. 
A kapii ev. rektori hivatal pedig kezdettől 
fogva csekély javadalommal jár t ; Turcsányi 
András idejében a lakáson kívül 10 forint 
rendes éci készpénzfizetésből, és a fiókgyüleke-
zethez tartozó hívek által termesztményekben 
kiszolgáltatott különféle járandóságokból, cse-
kély tandíjból és a kántori teendők után j á ró 
szegényes stólákból állott. Mindazonáltal a 
tanítói család még a kapii gyülekezetben is 
minden nagyobb gond nélkül meg tudott élni 
a régi időben, kiváltképen addig, míg a gyer-
mekek otthon maradhattak ; lakása elég tágas 
és kényelmes házból állott, amely a kisebb 
mezei gazdasághoz megkívántató épületrészek-
kel is el volt látva és nem hiányzott mellőle 
a konyha- és a gyümölcsöskert sem. Az éle-
lemre bőven elégséges volt még a számos 
tagból álló Turcsányi-családnak is, mit a kapii 
hívek közszeretetnek és tiszteletnek örvendő, 
jó mesterüknek termesztményekben összehord-
tak volt. Tüzelőről sem kellett a kapii tanító-
nak aggódnia ; ellátták házát ezzel is tanítvá-

oo " 
nyainak a szülei. A ruházatnak s más egyéb 
nélkülözhetetlen dolognak a megszerzéséhez 
szükséges összegeket pedig előteremtette a kis 

kerti és mezei gazdaságból, a sertés- és baromfi-
tenyésztés meg a tehéntartás hasznából Tur-
csányiné, az ügyes és szorgalmas gazdasszony, 
aki kitűnő főző, fonó és szövő volt s a ruha-
varráshoz is jól értett, mindamellett, hogy a 
régi latin remekírók müveit is oly gyönyörű-
séggel tudta volt élvezni, akárcsak a mai 
magyar tanítónék pl. Vas Gereben, Jókai, 
Baksay stb. könyveit.* 

* Az az ősi szokás, hogy a falvakban a tanítók 
fizetését az iskolafönntartók jobbadán csak termeszt-
ményekben szolgáltatták ki, a mult század elején 
igen is bevált s valóságos jótétemény volt nemcsak 
a Turcsányi-családra, hanem minden más falusi tanító 
családjára nézve is; mert akkortájban majdnem egy 
évtizeden át oly nagy volt hazánkban az élelmiszerek 
és egyéb háztartási cikkek drágasága, hogy emiatt a 
készpénzfizetést élvező városi tanítócsaládnak tagjai 
még a száraz kenyérből sem kaphattak minden nap 
eleget, és hogy ekkor még a budapesti egyetem taná-
rai is szűk világot láttak s nem győztek panaszkodni. 
Ezen állításomnak a beigazolása céljából közlöm itt 
a dicső emlékű h'érni Miklós egyetemi tanárnak, a 
nyelvtudósnak, Mártonfi József erdélyi püspökhöz inté-
zett két leveléből a következő részleteket : 

„Iliában adott az Isten elég jó bőséget," — írja 
1803-ban, nov. 20-án Pestről Révai Mártonfihoz — 
„de azért mindennek az ára éktelen nagy. Még csak 
a kenyérből is alig lakhatik jól a szegény ember. 
A fának egy öle, mikor még én vettem, előrelátó 
gondoskodásomból, 15 forint volt, 1, a hazaliozatása, 
1, a vágatása és azonfelül borravaló . . . . Hallatlan 
dolog ! hat öl fám 104 forintomba került 
Isten neki ! már el kell tűrnöm. Mert én mégis jól 
jártam. Akik későbben gondoskodtak a fáról, ölét már 
17, és 18 forinttal fizették. E szörnyű dolog zendii-
lést is okozott. Fölébredt mély álmából a F. Hely-
tartó Tanács ; mozog, szorítja a facsíszárokat ; de 
nem tudom, mire megyen. Nálatok elég még az erdő, 
ily drágán nem melegedtek. Esztek elég csibét is, 
kappant is, vadat is. Olcsón isszátok a jó borocskát 
is. Adja Isten egészségtekre !" — Az 1806 március 
5-én kelt levélben pedig imígy panaszkodik Révai a 
pesti drágaság miatt Mártonfi erdélyi püspök előtt : 
„A télen kőszénre szorultam. Ártott gyönge egész-
ségemnek : csakugyan fát kellett mégis vennem, és 
mi igen égbekiáltó drága áron ! Ölét 27 forinttal 
kellett fizetnem, mely azután a hazahozatással, a föl-
vágatással 30 forintra ment. És így két öl fám 60 
forintomba került. Ha jobb kenyeret akarok enni, 
czipócskámnak az ára félforint, s ha jobb borocskát 
akarok inni, annak is felforint az itczéje. Nem tudom, 
mi íze lehet a borjúhúsnak, oly régen nem ettem már 
belőle. Nagy konyhákba való ezen sültfalat, nem az 
enyémbe. Fontonként nem adják : címere' vagy 
negyede 7 forint. Képzelheted a többi éktelenséget. 
Értettem leveledből, de egyéb hírekből is tudom, 
hogy Erdélyben is nagy az inség. Ti azonban hozzánk 
képest csakugyan mégis paradicsomban vagytok. Áld-
jon is meg a jó Isten te jes bőségű paradicsommal: 
mert jobb a te szívetek. Könyörültök a s/,eg ényekcn, 
adakoztok tehetségtek szeréiit. Nálatok csak akkor 
vagyon drágaság, ha kevesebb a termése tek vagy 
más valamely szerencsétlenség elragadja re ménysége-
teket : nálunk pedig a telhetetlenség drágás ágot csinál 
mé* bőségben is . . . . 

De végét szakasztom már a panaszn.ik, hogy ne 
szomorítsam jó szívedet az embertelenségn ek kegyet-
lenkedő példáival . . ." 
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Maga Turcsányi, a kapii mester úr, rend-
szerint nem foglalatoskodott a gazdaság körül, 
csak akkor fogta meg a dolog végét, ha a 
körülmények ezt megkövetelték ; de azért ő is 
módját ejtette a tanítói javadalom gyarapítá-
sának oly módon, hogy az Illés - családdal 
rokonságban álló, jobbmódú családok fiait 
bizonyos kikötött fizetés mellett házába fogadta 
s a latin iskola alsó osztályaiban tanított 
ismeretekre és ügyességekre megtanította ; 
mivel pedig az ő általa oktatott fiúk a soproni 
gimnázium egyik-másik felsőbb osztályába a 
fölvételi vizsgálat alapján tényleg befogadtatván, 
szép sikerrel tovább tudtak haladni, a kapii 
tanítói lakásban évek hosszú során át mindig 
volt a közelebb vagy távolabb fekvő helysé-
gekben lakozó rokoncsaládok fiai közül egy, 
kettő, akiknek a szülei szívesen megfizették a 
tartásdíj mellett a tandíjat is. Ezeket az ada-
tokat pedig én a legbiztosabb forrásból, a régi 
kapii tanító egyik leányától : Zsófiától tudtam 
meg. Egyébként magát Turcsányi Andrásnét, 
az én áldott emlékű kőszegi tanáromnak az 
édesanyját is személyesen ismertem s vele az 
1860-ik év február elejétől július közepéig 
majdnem naponként elbeszélgettem ; mert hiszen 
ekkor egy házban laktam vele Győrött, mint 
János fiának, az 1860-ik évi január végével 
hirtelen elhúnyt ev. professzornak a helyettese. 
A jó öreg kapii tanítóné ekkor testileg már 
elgyengült állapotban volt ugyan, de azért 
mégis rendesen föl-fölkelt karosszékéből s né-
hány lépésnyire elém is jött, ha meglátogattam 
ŝ  mindig fölállva fogadta búcsúzó kézcsókomat. 
Érzékei, magas korához képest, elég jók valá-
nak s teljesen ép elmével beszélgetett család-
jának a kapii tanítólakban átélt nevezetesebb 
eseményeiről, özvegységének idejére eső szen-
vedéseiről s örömeiről. Gyakran el kellett 
előtte nekem is mondanom, mit kőszegi fiáról, 
Lajosról, az én egykori jó tanáromról és hátra-
hagyott családjáról tudtam. Míg élek, örömmel 
emlékezem vissza azokra az órákra, amelyeket 
az öreg Turcsányi Andrásné körében töltöt-
tem s áldom a Gondviselést, hogy alkalmat 
adott nekem arra, hogy kedves kőszegi pro-
fesszorom édesanyjának azzal is lelki gyönyö-
rűséget szerezhettem, hogy T. Árpád és H. 
Pista unokáiról, kik akkor tanítványaim valának, 
mindenha csak a legjobbakat mondhattam volt. 

Miként magától az egykori kapii tanítónétól 
is hallottam, Isten gazdagon megáldotta Tur-
csányi Andrást gyermekekkel, kik közül hetet, 
öt fiút és két leányt föl is nevelt a Gondvise-
lés jóvoltából szerencsésen. Fiai : János, Lajos, 
Sándor, József és Pál kivétel nélkül mind 
tudományos műveltségű, jeles fiai voltak ha-
zánknak, nemzetünknek. 

Mikor Turcsányi Lajos a szülei hajlékból 
első ízben eltávozott, hogy Sopronban foly-
tassa a tanulást, a latin nyelvből és a latin 
nyelvtanból is tudott már annyit, hogy a 
syntaxisnalt nevezett osztályba sorolhatta őt 
Kralovánszky Endre, a soproni ev. líceum 
rektora. A szüleihez forró szívvel ragaszkodó 
kis kapii deák nagynehezen tudott Sopronban 
megszokni, pedig neki már könnyebb volt ott 
a sorsa, mint sok más hazulról először oda-
szakadt fiúnak. A néhány évvel idősebb János 
bátyjával együtt lakhatott az egyik soproni 
professzor lakásában, akinek ők voltak a kis 
famulusai, szolgálattevő deákjai. Eleiemmel, a 
soproni ev. gyülekezet által fönntartott táp-
intézet látta el őket. János bátyja, aki már, 
mint nagyobb deák, egy-két jómódú család 
fiainak az instruktora, egy kis pénzt is tudott 
szerezni, ellátta Lajos öccsét könyvekkel, író-
szerekkel s testvéri hűséggel támogatta, ha 
kellett, még a tanulásban is. Mindazonáltal 
Turcsányi Lajos soproni tanulókorának külö-
nösen első éveiben mindig nehezen várta a 
nagyobb iskolai szünidőket és semmi se tudta 
őt visszatartani, hogy ezeket a hazautazásra 
föl ne használja ; holott János bátyja ekkor 
már még a nagy szünidőnek a javarészét is 
Sopronban töltötte volt. Turcsányi Lajos még 
tanárkorában is szeretetteljes vonzalommal 
viseltetett szülőfaluja és annak vidéke iránt. 
Sokszor beszélt nekünk teljes elragadtatással 
szüleiről, a Kapi község vidékéről, a Rábcza 
kiöntéseiből keletkező kis tavakról, a sűrű 
fűzesekről, a rengeteg sok vizimadárról s az 
egész Tóközről, amelyet ép úgy szépnek tar-
tott, miként Petőfi a maga szülőföldjét, a nagy 
magyar rónaságot. 

Tíz évet töltött T. Lajos Sopronban, hol 
sikerrel befejezvén a gimnáziumi osztályokat, 
végighallgatta a bölcsészeti meg a theológiai 
tanfolyamokon előadott tudományokat is. Mivel 
pedig kezdettől mindvégig a jelesebb tanulók 
közé tartozott, több ízben jelentékeny ösztön-
díjban is részesült. A bölcsészeti és a theoló-
giai tárgyakat Hajes, Magda és Seybold taná-
roktól tanulta, akik líetyésyvel együtt mindenben 
készségesen támogatták a rendkívül szelíd és 
nemes természettel megáldott ifjút, aki attól 
fogva, hogy János bátyja Sopront elhagyván 
az egyetemre ment, öccseinek, kik egymásután 
a soproni ev. líceumba kerültek, époly hűsé-
ges vezetőjük és gondozójuk lett, mint aminő 
János bátyja vala kezdetben ő neki. Ily módon 
segítették a nagyobb Turcsányi-fiúk szüleiket, 
eleitől kezdve minvégig, kisebb testvéreiknek a 
kitaníttat ásában. Boldogoknak is érezhették 
magukat Turcsányi és neje, mert hiszen még 
a soproni" tanárok sem győzték dicsérni az ő 
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jól nevelt s Istentől jeles tehetségekkel és jó 
szívvel fölruházott gyermekeiket. 

Befejezvén az 1817-ik év végével T. Lajos 
soproni tanulmányait, hogy a külföldre való 
kimenetelhez szükséges összeget megszerezze, 
tanárainak az ajánlata következtében nevelői 
állást vállalt Kőszegen Gerhauser S. városi 
tanácsnok három fia mellett. A házi nevelői 
teendőket itt nagy örömmel és fényes sikerrel 
végezte ; mert a tanításhoz megkívántató gya-
korlatot, jártasságot megszerezte Sopronban, 
hol az utolsó három évben mint házitanító 
tartotta fön magát. Egyébként pedig érezte, 
hogy a kőszegi nevelői állás minden tekintet-OJ o 
ben csak javára válhatik, már csak azért is, 
mivel mint az előkelő és gazdag Gerkauser-
család házitanítója, a virágkorát élő város leg-
műveltebb köreiben is megfordulhatott és el-
sajáu'thatta azt a külső társadalmi műveltsé-
get is, amelyet még líceumokban sem tanul-
hat meg senki sem. 

Két és fél évig volt T. Lajos Gerhauserék 
házaban, azután pedig, mivel a külföldi egye-
temek látogatását a kormány fölöttébb meg-
nehezítette, ő is lemondván a külföldi útról, 
Bécsben hallgatta a theológiát egy esztendeig. 
Itt érte a kőszegi ev. gyülekezetnek az a levele, 
amelyben öt a hívek magyar papjuknak és a 
polgári iskola tanítójának meghívták volt. 
A meghívólevél az 1821-ik évi szeptember 
23-ikán megtartott konventből kelt s ő már 
ugyanezen év november elején el is foglalta 
tanítói hivatalát ; a magyar lelkészi teendőket 
azonban csak az 1822 ik esztendő tavaszán 
kezdte meg, amikor már pappá avatása is 
megtörtént volt. A magyar lelkipásztori hiva-
tal különben nem adott neki sok dolgot, mert 
a kőszegi ev. gyülekezet híveinek óriási több-
sége csak német nyelven értette meg az Isten 
igéjét ; hiszen, még az olyan tősgyökeres ma-
gyar családok tagjai sem tudtak Kőszegen 
magyarul e tájban, mint aminők például a 
Györgyfalvai Falvay, a Szép, a Vélethay, 
a Kovács, a Vargha, a Nagy stb. családok 
valának. Az ev. magyar pap főteendője Kő-
szegen abból állott igen sokáig, hogy havon-
ként egyszer magyarul hirdesse a templomban 
az Isten igéjét néhány kőszegi ev. vallású 
magyar embernek, meg a nemescsoói gyüleke-
zethez tartozó doroszlói és csáki evang. lakos-
ság egy kis részének. Az iskola azonban erősen 
igénybe vette Turcsányi Lajos teljes munka-
képességét; mert azt bizony, bizony igen elha-
gyatott állapotban találta. Miként Kőszeg 
történetírói előadják, e régi szabad királyi 
város ev. vallású lakói II. József türelmi pa-
rancsolatának a megjelenése után, 1783-ban, 
csakhamar eladták az általuk az 1681-ik évet 

követő évszázadban Nemescsóban emelt egy-
házi épületeiket s újra hozzáfogtak ahhoz, 
hogy maguknak szülővárosukban ismét templo-
mot, paplakot és iskolaházat építsenek. Az 
egyházi épületek fölállítása után pedig nagy 
áldozatkészséggel három tanítót alkalmaztak 
volt iskolájukban, akik kö/.ül kettő a kisebb, 
12 éven alul levő gyermekeket oktatta német 
nyelven a vallástani ismeretekre, az olvasásra, 
írásra, számvetésre és a közéletben szükséges 
egyéb hasznos tudnivalókra, a harmadik tanító-
nak, akit Schneller Vilmos lelkész is a magyar-
latin iskola tanítójának nevez, az volt a 
föladata, hogy a nagyobb fiúkat azokra az 
ismeretekre és ügyességekre megtanítsa, ame-
lyeket a Mária Terézia által kiadott 1777-ik 
évi „Ratio ediicationis" néven ismeretes iskola-
rendszer szerint a grammatical iskolák három 
osztályában a tanulók elsajátíthattak volt. Az 
ilyen ev. iskolákat a Magyarországi ág. hite. 
ev. egyház generális konventje által az 1809-ik 
évben kibocsátott iskolaszervezeti szabályzat 
már polgári iskoláknak nevezte, s a bennük 
előadandó tárgyakat a következőkben állapi 
totta meg: 1. A hit- és erkölcstan a Szentírás 
egyes részeinek a magyarázatával. 2. A magyar 
és a német nyelvtan, a helyes- és a szépírás-
nak, meg a közéletben legszükségesebb írás-
müvek fogalmazásának a gyakorlásával kap-
csolatban. 3. Latin nyelvtan, amely oly terje-
delemben tanítandó, hogy a növendékek 
egykoron kisebb városokban bírói, tanácsosi 
hivatalt viselhessenek. 4. Számtanból a négy 
alapmüvelet egész és törtszámokkal, hármas-
és társaság-szabály, kamatszámítás. 5. Termé-
szetrajz. 6. Népszerű természettan, a műipartan 
elemeivel. 7. Földrajz. 8. Hazai és, egyetemes 
történelem. 9. Rajz és Mértan. 10. Ének. 

Az említett szabályzat a régi polgári isko-
lák számára két tanítót rendelt, akik két tan-
teremben, külön külön, két-két tanév alatt 
tartoztak a négy évfolyamra szétosztott tan-
anyagot növendékeikkel elsajátíttatni. A kőszegi 
ev. polgári iskolában azonban kezdettől fogva 
igen sokáig csupán csak egy tanítót alkalmaz-
tak, akinek egy tanteremben kellett a négy 
külön-külön osztályba sorolt tanulókkal a tan-
tervben kijelölt ismereteket és ügyességeket 
közölni. Mai mértékeink és fölfogásunk szerint 
ily föladatnak a megoldása bizonyára a lehe-
tetlenség és képtelenség határába esik, ámde 
régen sem tartozott ám ez a könnyebb dolgok 
közé. Bizonyítja ezt az a tény, hogy 9 tanító, 
nevezetesen: Seybold, Lambert, Baranyai, Ma-
latides, Biberauer, Vántkosy, Schmidagh, Fad-
gyas és Sztrokay az 1811-től az 1821-ig tartó 
időközben, amint csak alkalom nyílott, elmene-
kült a kőszegi ev. polgári iskola rendkívül 
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nehéz tanítói állásából. Turcsányi Lajos azon-
ban szívós akaraterej ével szembeszállt a legyőz-
hetetlennek látszó nehézségekkel s Isten 
segedelmével fényesen megoldotta a magára 
vállalt föladatot. Neki is több úben is nyílt 
alkalma, arra, hogy az óriási erőmegfeszítést 
igénylő, de lakáson kívül mindössze csak mint-
egy 600 váltó forint javadalommal járó s a 
magyar papi hivatallal is összekötött tanári 
állását sokkal nyugodalmasabb és jövedelme-
zőbb lelkipásztori állásokkal fölcserélje; ámde 
az ő lelkében csakhamar erős meggyőződéssé 
vált az a hit, miszerint a Gondviselés azért 
vezérelte őt másodízben is Kőszeg városába, 
hogy itt megmaradjon, és a kőszegi evang. 
gyülekezet elnémetesedett magyar, meg a kül-
földről beköltözött német családjait a magyar 
nemzeti életnek az iskola útján megnyerje. 
Nem hiába volt Turcsányi Lajos éveken át 
munkás tagja annak a soproni líceumban az 
az 1790-ik év óta virágzó magyar irodalmi 
társaságnak, amelyből oly férfiak emelkedtek 
ki, mint aminők Kis János, Berzsenyi, Döbren-
tey, Vajda, Székács stb. valának, az ő Jelkét 
is teljesen áthatotta már kezdő tanár korában 
nemzeti nyelvünk terjesztésének a kötelesség-
érzete. Soha sem szűnt meg a kőszegi szülőket 
arra buzdítani, hogy 9—10 éves gyermekeiket 
a közelebbi magyar evang. gyülekezetekbe 
adják cserébe a magyar nyelv elsajátítása cél-
jából, és mindig szívesen foglalkozott azzal, 
hogy a cserében Kőszegre került magyar fiúkat, 
akik már a polgári iskolába jártak, a német 
nyelv rendszeres megtanulásában támogassa, 
már csak azért is, hogy ily úton-módon is 
szaporítsa iskolájában a magyarul beszélni 
tudó tanulók számát, akiktől azután a csak 
német nyelven értő fiúk társalgás és játszás 
közben sokat tanultak a magyar nyelven való 
beszédbeli ügyességből. Nem is hiányoztak 
Turcsányi iskolájából a cserébe adott magyar 
fiúk mert a Kőszeghez közelebb fekvő 

helységekben lakó szülök még a tudományos 
életpályákra szánt fiaikat is .szívesebben adták 
a gimnázium alsó. osztályainak az elvégzése cél-
jából a kőszegi ev. polgári iskolába, mint a 
tőlük messzebb eső soproni ev. líceumba, kivált 
attól az időtől kezdve, amikor köztudomású 
dologgá vált, hogy azok a tanulók, akik Tur-
csányi vezetése mellett a magyar-latin iskolá-
nak nevezett polgári iskola négy osztályát 
jó sikerrel elvégzik, a soproni ev. líceum rheto-
riJcai osztályába is minden nagyobb nehézség 
nélkül fölvétetnek s tanulmányaikat a kívána-
tos eredménnyel tudják folytatni. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Segély. 0 csász. és apóst. kir. Felsége 

a tűzvész által elpusztított leleszi róm. kath. 
iskola fölépítési költségére legfelsőbb magán-
pénztárából 200 korona segélyt engedélyezni 
méltóztatott. 

— Halász Ferenc miniszteri tanácsost, 
a népoktatásügy emelése érdekében kifejtett 
tevékenységeért, Szatmár város törvényhatósági 
bizottsága egyhangúlag a város díszpolgárává 
választotta. Ez már a harmadik törvényható-
ság, mely Halász F. min. tanácsost díszpolgárrá 
választotta. 

— Gyermekrajz-kiállítás. Nagyobbszabású 
gyermekrajz-kiállítás nyílik meg június hó 
elsején Budapesten, a városligeti iparcsarnok-
ban, amelyen több fővárosi elemi iskolában 
már bevezetett ú j irányú rajztanítás eredmé-
nyeit mutatják be. Érdekes része lesz a kiállítás-
nak a külföldi hasonló fokú iskolákban készült 
rajzok csoportja, amelyet az összehasonlítás 
végett gyűjtöttek egybe. Az érdekesnek ígér-
kező kiállítást Györgyi Kálmán tanár, rajz-
oktatási szakfelügyelő rendezi, aki a kiállítás 
helyszínén a szakköröknek több előadást fog 
tartani a gyermekek rajztanításáról. 

— Az Orsz. Közoktatási Tanács albizott-
sága, mely az osztatlan és osztott elemi iskolák 
tantervi utasításának kidolgozásával foglalko-
zott, a mult héten elkészült munkálatával, 
melyet már föl is terjesztett a közoktatásügyi 
miniszterhez. Az ú j tanterv ennélfogva remél-
hetőleg a jövő iskolai év elején életbe lép. 

— Kirándulás a Tátrába. A „Magyar 
Tanítók Turista-Egyesülete" f. é. június 11., 
12., 13. és 14. napjain egy különvonattal 
haladó monstre iskolai kirándulást tervez a 
Magas-Tátrába és Vág völgyébe, a székesföv. 
elemi isk. IV—VI. osztályú és a poíg. iskolai 
tanulókkal (fiú-leány). A kirándulás részletes 
útitervét később fogja az egyesület elnöksége 
a jelentkezőknek kiosztani. Egyelőre annyit 
jelez, hogy az indulás vasárnap, június 11-én 
történik Kassa felé, a hazautazás pedig június 
14-én, szerdán a Vág völgyén. A kirándulás 
teljes költsége 15 korona. A jelentkezéseket 
elfogadja az illető iskola 5 korona lefizetése 
mellett május hó 20-ig. Az eredmény bekül-
dését (jelentkezettek száma és befizetett összeg) 
május hó 21-én kérik a kirándulás fővezető-
jéhez : Martos Ágost igazgató, egyesületi társ-
elnökhöz (I., Kelenföldi iskola). Minden 20—20 
tanuló 1 — 1 tanító (tanítónő) felügyeletére bí-
zatik, akik ugyancsak hasonló föltételek mellett 
jelentkezhetnek. Azonkívül orvosról is történik 
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gondoskodás. A tanító (tanár, tanítónő) kar-
társak jelentkezését kéri az elnökség lehetőleg 
május 15-ig tudomására juttatni, a kellő 
beosztások elintézése végett. 

— Tanítóegyesiileti közgyűlés. Az abaúji 
ev. ref. tanítóegyesület f. hó 1-én Kassán tar-
totta meg rendes tavaszi közgyűlését. A gyű-
lésen résztvettek Abaújtorna vármegye fő- és 
alispánja, a kir. tanfelügyelő és s.-tanfelügyelő, 
Kassa város képviseletében egy tanácsos, a 
kassai községi iskolai tanítók, a tanítónőképezde 
növendékei és a tanítóegyesület tagjai teljes 
számmal. A gyűlés kiemelkedő pontja dr. Göóz 
József „Szeretettel való nevelés és játékos 
tanítás" c. módszerének ismertetése volt, mit a 
jelenvoltak nagy érdeklődéssel és nagy tet-
széssel kísértek. A gyűlés folyamán dr. Göőzt 
az egyesület tiszteletbeli tagjának választotta. 
A fiókkörök működéséről, a pályázat eredmé-
nyéről, a pénztárnoki és könyvtárnoki jelen-
tések meghallgatása után a közgyűlés tagjai 
emelkedett hangulatban oszlottak el. (K. J.) 

— A kolozsvári tanító- és tanítónőképző 
tanártestülete együttes tanácskozásában meg-
vitatás tárgyává tette az egyesületi elnökvál-
ságot. Ezen alkalommal sajnálattal veszi tudo-
másul dr. Kovács János lemondását, kinek 
hosszas és buzgó elnöki munkásságáért köszö-
netét és elismerését fejezi ki. A lemondással 
megüresedett elnöki állás betöltésére vonatko-
zólag a következőkben egyhangú megállapo-
dásra j u t : A május 28-án tartandó rendkívüli 
közgyűlés bízza meg a budapesti alelnökök 
egyikét az elnöki ügyek ideiglenes vezetésével 
addig, amíg az 1906-ban tartandó rendes köz-
gyűlés, amelyen a tagok remélhetőleg nagyobb 
számmal jelenhetnek meg, az elnöki állást 
véglegesen betölti. Egyúttal azon óhajának ad 
kifejezést, hogy az alapszabályokat oly érte-
lemben módosítsa a közgyűlés, hogy a szemé-
lyesen meg nem jelent egyesületi tagok a tiszt-
viselők választása alkalmából szavazó jogukat 
írásban is gyakorolhassák, mint a legtöbb 
egyesületben szokás. Az együttes tanártestület 
nevében : Heinrich Józsa, igazgató. 

— Rövid hírek. A képviselőház közoktatási 
bizottsága elnökévé dr. Sághy Gyulát, előadójává 
dr. Ballagi Aladárt választotta. Mindketten szak-
emberek (egyet, tanárok). — A Tanítók Háza ja-
vára. A „Szarvasi helyi tanítóegyesület" a bpesti 
Ferenc József Tanítók Házánál tet t alapítvány 
gyarapítására 1905. évi május hó 13-án a 
városi színkörben szinielőadással és tárgysors-
játékkal egybekötött jótékonycélú Hangversenyt 
rendez. — Kérelem. Az „ Abaújtornavármegyei 
általános tanítóegyesület" 1904. évben tartott 
közgyűlésében elhatározta, hogy a kiváló peda-
gógusnak és képző-tanárnak, Erdődi János, 

volt kassai kir. kath. tanítóképző-intézeti igaz-
gatónak emlékére alapítványt létesít. A köz-
gyűlés ezen határozatából kifolyólag teljes tisz-
telettel és bizalommal fordulok Erdődi volt 
tanítványaihoz, barátaihoz, tisztelőihez s általá-
ban m'ndazokhoz, kik sikerdús működésének 
eredményeit méltányolni tudják, hogy egyesüle-
tünk fönnebb említett határozatának megvaló-
sításához adományaikkal hozzájárulni szíves-
kedjenek. A szíves adományok Hubcsik József, 
egyesületi pénztároshoz- (Kassa, Fehér-utca 3.) 
küldendők. Sudy K. János, egyes, elnök. — 
Az Országos Levéltár oklevélkiállítása az idén 
május 4-én nyilt meg s minden csütörtökön 
d. ç, 11 órától d. u. 1 óráig az Orsz. Levéltár 
(Vár, Belügyminisztérium) I. emeleti diplo-
matikai termében bezárólag szeptember hó 28-ig 
lesz látható, az országos levéltári kezelő-igaz-
gatónál, földszint átvehető ingyenes belépőjegy 
előmutatása mellett. — Gyűlések. A „Bereg-
vármegyei magyar közművelődési egyesület" 
1905. évi XXI. közgyűlését június hó 1-én 
d. e. Va l l órakor Ilosva községben, az állami 
elemi népiskola helyiségeiben tart ja . A „Brassó-
megyei ált. tanítóegyesület" Predeálon, az áll. 
el. iskola helyiségében, f. évi május hó 20 án 
d. e. 10 órakor fogja rendes közgyűlését meg-
tartani. A „Csanádmegyei tanítóegyesület" 
május hó 23-án, kedden délelőtt 9 és fél óra-
kor tar t ja XXXIY. évi rendes közgyűlését 
Csanádpalotán, az állami iskola nagytermében. 
„Háromszékvármegyei tanítótestület orbai já-
rásköre" évi rendes gyűlését Tamásfalván, 
a községi iskola tantermében, május hó 
22-én délelőtt 9 órakor fogja megtartani. 
A „Magyar Pestalozzi-társaság" 1905 május 
havi gyűlését május hó 20. és 21. napjain 
Pápán, az állami tanítóképző-intézetben fogja 
megtartani. A „Tolnavármegyei általános tanító-
egyesület" május hó 23-án d. e. 9 órakor 
S/.ekszárdon, a vármegyeház nagytermében köz-
gyűlést tart. Az udvardi alesperesi kerület kath. 
tanítósága 1905 május 22-én Udvardon, a kath. 
iskolában tartja ez évi rendes közgyűlését. 
Az „Ungvármegyei általános néptanító-egye-
sület" nagykaposi járásköre folyó évi május 
hó 24-én Záhonyban gyűlést tar t . 

Tartalom : Tanítók a tudomány szolgálatában. 
Perr Gyula. — Túlterhelés a népiskolában. Bányai 
Jakab. — A földrajztanítás módszeréhez. Zoványi 
Lajos. — Az írva-olvasás tanítása. Vit Fekete Antal — 
Az írás tanítása az I. osztályban. Éles Károly. — 
Az Eötvös-alap ösztöndíjai és segélyei. — Hivatalos 
rész. — Szünóra : Péterfy Sándor emlékirataiból. 
Péterfy Sándor. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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M e g j e l e n i k e l ap m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (es te) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t éze t , t e h á t az összes óvodák , e l emi , fe l ső n é p - é s p o l g á r i 
i skolák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á ró ság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e m e g -
je lö léséve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 korona , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — Egy negyed é v n é l k e v e s e b b 
időre e lő f i ze t é s t n e m f o g a d u n k e l . — Az előf izetés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes s z ó é r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az e g é s z o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú es é g y h a s a b ú so ra 1 k o r o n a . E z e k a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEK. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . KER. , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Tanítók szanatóriuma. 
Tanítói hivatásunk következménye-

ként aránylag gyakran lép föl soraink-
ban a — gégebaj, még pedig leg-
inkább a legbuzgóbb és legjobb taní tók 
szenvednek ebben a németek által 
„iskolamesterinek" nevezett betegségben. 
A gégebajjal is úgy van, mint a leg-
több betegséggel: ha t . i. — a princi-
piis obsta elvénél fogva — rögtön a 
kezdetén hozzálátnak az orvoslásához, 
elejét lehet venni megnövekedésének és 
végzetessé fajulásának. 

A tüdőbeteg tanítókra vonatkozólag 
nemes ajánlatot t e t t a tanítóságnak a 
Lukács György főispán buzgó vezetése 
alat t működő alföldi Szanatórium-egye-
sület s mi részünkről melegen óhajtjuk, 
hogy ez az emberbaráti mozgalom tel-
jes sikerrel járjon. A gégebajos taní-
tókra azonban még nem gondoltak, 
vagy ha gondoltak is, t e t tekre a gon-
dolatot még nem váltották. 

Cselekvésre kész akarat tal kellene 
tehát ezt a kérdést kezünkbe vennünk. 
A Tanítók Házai létesítésével gondos-
kodtunk fiainkról, gondoljunk már most 
egy kissé magunkra, illetőleg gégebajos 
kartársainkra is. 

Ha erősen akarjuk, létesülhet és nem 
is oly messze időben az első tanítói 
szanatórium. Gondoljunk csak arra, hogy 
a Tanítók Háza ügyének is egy szeren-

csés házvétel adta meg a lökést. így 
lehet a szanatóriummal is s i t t is az 
Eötvös-alapra, erre a legnemesebb és leg-
hatalmasabb tanítói intézményre gon-
dolunk. Fölvetjük az eszmét, hogy az 
Eötvös-alap, melynek alapszabályszerű 
kötelességei közé tartozik úgyis a beteg 
kartársak segítése, foglalkozzék a gége-
bajos tanítók szanatóriumának az ügyé-
vel és nyerje meg az orsz. tanítói 
nyugdíjalap támogatását, illetőleg e 
tekintetben a közoktatásügyi miniszter 
úr jóakara tá t . Az orsz. tanítói nyugdíj-
alapot rész illeti meg, mondhatnók leg-
első sorban, a gégebajos tanítók szana-
tóriumának létesítése körül. 

Tapasztalat bizonyítja ugyanis, hogy 
a gégebajos tanítók egy ideig küzdenek 
bajukkal, de alkalmas gyógykezelés 
hiányában sikertelenül s egy részük 
túlkorán, mint munkaképtelen, esik a 
nyugdíjalap terhére. A nyugdíjalapnak 
tehát - ha emberbaráti szempontokat 
nem is hangoztatunk — érdekében állana 
a szanatórium létesítését előmozdítani 
s azt majdan fönntartani. Árváinkról a 
nyugdíjalap dicséretes módon gondos-
kodik; közoktatásügyi kormányunk jó-
voltából gondoskodhatnék már most 
beteg kartársailikról is. 

A gégebajos taní tók szanatóriuma 
eszméjének fölvetését, úgy hisszük, 
tanítótársaink országszerte helyeselni 



414 
NÉPIANÍTÓK LAPJA. 2 0 . SZÁM. 

fogják. A megvalósításra m o s t az idő 
is alkalmas. Az Eötvös-alap é s a M. T. 
Orsz. Bizottsága néhány h ó n a p múlva 
nyári közgyűléseiket tartják, ahol a 
döntés t provokálni lehetne. 

Amihez lendület te l fogunk, azt félig 
megte t tük; — „frisch g e w a g t , halb 
gethan'", mondja a német kö l tő ; — 
v e g y é k tehát e z t az ügyet haladéktalanul 
kezükbe azok, akiket illet. 

N a g y jót fognak cselekedni a taní tó-
sággal. A hazafias magyar tanítóság 
úgyis többet érdemel , mint amenny iben 
m a még része van. 

A tanítóság az Eötvös-alap ez újabb 
emberbaráti akcióját b izonyára azzal 
hálálná meg, h o g y tömegesen be lépne az 
a lap kötelékébe, amit egyébiránt már 
eddig is meg ke l l e t t volna cselekednie. 

Ha mi. Eötvös-alap tagjai, nem 7, 
h a n e m 15 — 2 0 ezeren vo lnánk, nagy 
dolgokat tudnánk művelni az emberbaráti 
szeretet jegyében! 

= Állami segélyezés. A 13. számban 
megjelent cikkemre többen kerestek föl kérdé-
seikkel. Nagyon szívesen válaszoltam, de mivel 
ez még többeknél is előfordulhat, pótlólag 
tájékozásul közlöm a következőket: 1. Azt, 
hogy kölcsönt vettek föl, hitelesen igazolni 
kell; az igazolást attól kell kérni, honnét épí-
tésre a kölcsönt fölvették; takarékpénztártól 
vagy az egyházmegyei segélyalaptól, szóval, 
akitől a kölcsönt nyerték; de azt is igazolni 
kell, hogy mily összeget vettek föl, azt hány 
év alatt törlesztik és hogy a Icamattal együtt 
évenként mily összeget fizetnek, mert ezt a 
hányadot adja meg a minisztérium. 2. Az 
egyházmegyei főhatóság beleegyező nyilatkoza-
tát az iskolaszék, illetve annak elnöke néhány 
sorban kérje a püspöktől, oda folyamodvány 
nem kell. 3. Minden új állásnál az iskolaszék 
kérje a vármegye közigazgatási bizottságát, 
hogy a javadalmi jegyzőkönyv fölvételét rendelje 
el ; a fölvételt a járási főszolgabíró eszközli az 
iskolaszék, a tanító és a községi elöljáróság 
együttes bevonásával. Minden 3 példányban 
állíttatik ki, s azok jóváhagyás végett a köz-
igazgatási bizottsághoz küldetnek be, honnét 
egy példány megőrzés végett az elnökhöz ki-
küldetik s a miniszterhez terjesztetik föl és 
1 a kir. tanfelügyelő irattárába jut. (Szekszárd.) 
Nagy Béla. 

Tanítói könyvtárak szervezéséről. 
Rég tett értesítés oly jóleső hatást a tanító-

ságra, mint az, amelyet a szakkönyvtárak 
létesítésének tervbe vételéről a Néptanítók Lapja 
mult heti számában olvastunk. Örömmel és meg-
elégedéssel fogadta azt minden törekvő tanító! 

Vájjon ki ne érezte volna még közülünk a 
szellemi előrehaladás, a folytonos továbbképzés 
szükséges voltát ? Ki merné állítani és hirdetni, 
hogy az a szellemi útravaló, amit a képző-
intézetből annak idején magunkkal hoztunk, 
elég egy egész életre ? Es ki ne érezné, hogy 
ismereteinek bővítése, kiegészítése, mélyítése 
nélkül nem képes megfelelni annak a szerfölött 
jelentékeny, nagy föladatnak, amit az ifjúság, 
a leendő magyar nemzet, szellemi vezetése 
reánk ró ? 

Avagy ne jutna olykor eszünkbe, hogy vala-
mint az Alkotó az ő képére teremtette a'z 
embert, úgy a tanítóság is a saját szellemi 
képére formálja a jövő nemzedéket ? Ha tehát 
azt akarjuk, hogy a képzettség magas szín-
vonalán álljon a legközelebbi jövő nemzedéke, 
mit kell kívánnunk első sorban is a tanítóság-
tól? Azt, hogy el legyen telve az önművelés 
vágyától és hogy kiki igyekezzék magas szín-
vonalra emelni a saját szellemi lényét. így 
aztán nem fogja tehernek vagy kicsinyesnek 
tartani föladatát, hanem magas szempontból 
tudja majd elbírálni aprólékosnak tetsző mun-
kájának a nemzet sorsára is nagyon kiható 
erejét. 

Nézzük azonban, hogy a tanító továbbkép-
zése dolgában mi a helyzet ma ? Ha a tanító-
képző minden tekintetben megfelelt hivatásá-
nak, akkor a szárnyai alól kibocsátott tanügyi 
rekrutákba beleoltotta a továbbképzés vágyát 
és képességét. De mit ér a puszta vágy, mit 
a helyesen kitűzött cél az elérésére szükséges 
eszközök nélkül ? A semminél alig valamivel 
többet. Sokszor kevesebbet is. Mert a bennünk 
élő, de kielégíthetetlen vágy csak csüggeszt, 
csak sorvaszt, akármily nemes is. Hol vegye 
a törekvő ifjú a továbbképzésére szükséges 
eszközöket, a sokszor bizony eléggé költséges 
könyveket? Hogy saját erejéből szerezze be. 
azt csak kevés kartársunk teheti. De ha tehetné 
is ? Nincs meg az útmutatás, hogy mely irányba 
induljon, mely csapáson haladjon előre s így 
bizony sokszor tévelyeg, el-elkalandozik, nem 
akad rá az igazi és a helyes útra. Gyakran 
pedig csak utólag tudja meg azt is, hogv 
pénzét esetleg arra nem érdemes könyvre 
pazarolta. Pedig a tanító pénze oly drága, 
hogy azt csakis oly szellemi tápot nyújtó 
könyvre szabad kiadnia, mely igazán kincset ér, 

A rég áhított, nagyon szükséges útmutatást 
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van hivatva megadni a tervezett tanítói szak-
könyvtár hivatalos jegyzéke. Ne tartalmazzon 
ez sokat, de foglaljon magába • minden oly 
művet, melynek tartalmát a müveit, kora szín-
vonalán és hivat ísa magaslatán álló tanítónak 
ismernie kell. Szükség van oly hézagpótló 
munkákra is, amelyek könyvpiacunkon ifcég 
meg nem jelentek. Ezek megjelentetésére buz-
dítsa a kormány a kiadókat. De ha ezek esetleg 
nem vállalkoznának, adja ki azokat maga az 
állam. Olykor-olykor előveszem Herman Ottó-
nak a madarak hasznáról és káráról írt pompás 
művét és el-elgyönyörködöm benne, valamint 
más jeles gazdasági munkában is, amit a 
földmívelési minisztérium kiadott. Sokszor el-
gondoltam ilyenkor : beh nagy szolgálatot tenue 
kormányunk a közoktatásügynek, ha a tanítókat 
ellátná ily jól megírt tanügyi munkákkal. 
Hiszen van a nemzet életére a népnevelésügy 
is oly fontos, mint a földmívelésügy. Ne érde-
melné meg tehát az is csakúgy az áldozatot, 
mint emez ? . . . 

Óhajtandó volna, hogy minden iskolafönn-
tartó köteleztessék majd a tanítói szakkönyv-
tár szervezésére és gyarapítására. A módosabb 
saját költségén szervezné, a szegényebbnek 
államsegély nyújtatnék erre a célra is. Gyü-
mölcsöző befektetés volna ez nagyon, bár 
gyümölcseit csak a szellemi téren hozná. Ma 
továbbképző-tanfolyamra megy a tanító, aki 
rászorul vagy akit becsvágya odavezérel. A 
jövőben ott volna minden tanítónak a tovább-
képző-tanfolyama az — iskolaszekrényben, a 
szakkönyvtár képében. Bizonyára szívesen 
venné igénybe e tanfolyamot mindenki, kivált 
ha alkalmas módon gondoskodva volna róla, 
hogy aki nagyobb becsvággyal és nagyobb 
sikerrèl fekszik neki tanulmányainak, ebbeli 
fáradozásainak némi erkölcsi jutalmát is lássa. 
Ez az eljárás nagyon emelné a tanítóság szel-
lemi színvonalát, ami viszont a nevelés inten-
zív fejlődésére hatna ki nagyon jótékonyan. 

Kétségtelen, hogy az állam sokat áldoz 
tanítóképzésre, illetve a tanítók nevelésére. Ha 
a tervezett könyvtárakat is létesíti, úgy lesz 
majd, mint a jó tanító. Ez nem elégszik meg 
u. i. avval, hogy tanítványát az iskola padján 
oktatta, nevelte, hanem igyekszik őt az élet-
ben, az iskolaköteles kor elmultával is szelle-
mileg gyámolítani. Az állam pedig a szakkönyv-
tárak fölállításával a tanítók nevelését az 
oklevél elnyerése utáni időre • is kiterjesz-
tené . . . 

De minek fejtegetném tovább a tanítói 
szakkönyvtárak szervezésének hasznát ? A jó 
könyv fontosságát elismerjük mindnyájan. Hogy 
is mondta csak néhai jó igazgatóm? „Ami a 
katona fegyver nélkül, az a tanító könyv nél-

kül." Szent igaz. A tanító szeresse a könyvet! 
Csak így tudja átplántálni tanítványai lelkébe 
is a könyv szeretetét és megbecsülését. Pedig 
ez a jó tanító és jó iskola egyik legszebb és 
legfőbb nevelési célja . . . 

Szívből kívánjuk, hogy az igazán szép terv 
minél előbb megvalósulhasson ! 

(,Sátoraljaújhely.) Gárdos Mór. 

Az erkölcsi magaviselet fontossága. 
Szeretném, ha a szülők olvashatnák e cikke-

met. Mert egyenesen azok számára írtam. De 
talán akkor is a szülékhez talál valami úton-
módon, ha csak tanítók olvassák. Ámbár lehetne 
segíteni úgy a dolgon, hogy az iskolák igaz-
gatói e cikket — jobbnak, gyakorlatibbnak 
hiányában — bevennék az évvégi „Ertesítő"-be, 
a szülők okulására. Épp azért közlöm jó előre, 
hogy aki akarja, fölhasználhassa. Egyébiránt, 
azt hiszem, haszonnal olvashatják a tanítók is. 

* 

Amikor kezébe veszi a szülő gyermeke isko-
lájának évi „ Értesítő "-jét, első dolga, hogy 
átfutja annak az osztálynak érdem.sorozatát, 
amely osztályba a gyermeke jár. S amikor 
látja, hogy az ő fia, leánya ott van az első 
tanulók között, a kitűnők és jelesek sorában, 
teljes örömérzéssel, lelki megnyugvással, sőt 
bizonyos boldog büszkeséggel simogatja meg 
tanuló gyermeke fejecskéjét és a szülői szeretet 
édes hangján mondja oda neki : derék ember 
vagy, fiam ! Vagy pedig : angyal vagy aranyos 
kisleányom. 

És gondolatban kijut a dicséret az iskolának 
is ; esetleg a tanítónak az utcán egy nyájas — 
köszöntés. 

De vájjon miért derék ember a kitűnően 
tanuló fiú és miért angyal a kitűnő, jeles elő-
menetelű leány ? 

M i é r t ? . . . tfwyan! Mert h á t . . . a hit- és 
erkölcstanból kitűnő, olvasás-írás kitűnő, nyelv-
tan kitűnő, földrajz jeles, történet kitűnő . . . , 
kitűnő, kitűnő, kitűnő . . . Szóval : mert a tanu-
lásbeli előmenetele — kitűnő. 

Tisztelt apák és anyák ! Szeretettel kérem 
önöket, ne tegyék még félre az „Értesítő"-t. 
Van itt az érdemsorozat legelején egy rovat. 
Az van beleírva: „Erkölcsi magaviselet". 

Hát ez nem érdekli önöket? Nézzük csak 
meg. Ott én nem l-est látok, hanem 2-st. 
Vagyis nem „dicséretes" viseletű a kitűnően 
vagy jelesen tanuló, hanem egy fokkal lejebb : 
csak „jó". Vagy ez nem tesz semmit? Talán 
az sem ejtené önöket gondolkodóba, ha 3-as 
volna, vagyis „tűrhető" a magaviselet? Csak 
az a megnyugtató a jövőre nézve, hogy a 
tanulásbéli előmenetel legyen kitűnő? 

19* 
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Hej, pedig de más az ember és de más a 
tudós ! Vagyis : más a nevelés, más a tanítás. 
A nevelés által ember, a tanítás, tanultatás, 
tanulás által tudós formáltatik. 

Ki kedvesebb, hasznosabb becsesebb és érté-
kesebb a nemzetre s az emberiségre nézve, ki 
a szükségesebb a világon a kettő közül: a 
gonosz tudós-e, vagy a csekélyebb tudású, de 
becsületes ember? 

Nos tehát, mi következik most már ? Az, 
hogy törődjenek a szülők jobban a tanuló 
gyermekeik erkölcsi magaviseletének rovatával. 
Sőt jobban érdekelje ez önöket, mint a kitűnő-
ség. a tanulásban való jelesség. 

Épen a napokban olvastam az egyik újság-
ból a következőket: „Nagyon sok helyről hang-
zik a panasz, hogy a mai serdülő fiatalsággal 
nem lehet bírni. Szülők gyermekeik ellen, 
mesteremberek tanoncaik ellen panaszkodnak, 
hogy a serdülő ifjú pajkos, sem szüleit nem 
tiszteli, sem tanítómesterét nem becsüli ; és 
hogy egyáltalán nincs meg ifjainkban az a 
szerénység és tisztességtudás, ami az ifjúnak a 
legszebb ékessége. És kérdezzük magunktól, 
hogy ugyan mi lesz ezekből a gyermekekből 
és serdülő if jakból, ha elérik a férfikort ? Ami-
lyen lesz a jövő nemzedék, olyan lesz pedig 
az egész nemzet sorsa is." 

Íme, ilyent kell olvasnunk ! Pedig a tanítók 
nyugodtan elmondhatják, hogy az iskola meg-
tette kötelességét. Megtettek a tanítók mindent, 
amit a törvények, rendeletek, utasítások paran-
csolnak; elvégeztek mindent, amit a tanterv 
előír. A tanítók meg is vannak elégedve a 
tanulásbéli előmenetellel, bizonyára a szülők is. 
De nem vagyunk ám kibékülve a gyermekek 
magaviseletével, erkölesi maguktartásával. A 
hit- és erkölcstanból sok kitűnő, jeles van az 
„Értesítő"-ben, de a gyermekek erkölcsi eré-
nyekben mégis szegények. Nem mondhatni, 
hogy sok volna köztük a javíthatatlan, de 
általában a nevelési célt nem bírják a tanítók 
elérni úgy, mint a tanulásbelit. 

Miben van az ok ? Hol a mulasztás ? A leg-
több család nevelési rendszerében van szerin-
tem a neveletlenség forrása. Nem is rendszer-
ben, hanem inkább abban, hogy a legtöbb 
családban a gyermekek erkölcsi nevelésével 
egyáltalán nem törődnek. Csak a lecketanulás 
menjen, a lecke, és mindig csak a lecke ! Hiány-
zik a legtöbb családban a jó példaadás, az 
apának és anyának eszményi magatartása. 
Hiányzik a jóravaló, a következetes és kitartó 
szoktatás, a rövid erkölcsi oktatás. Főkép pél-
dát, eleven és követendő példát lásson a gyer-
mek az apa és anya magatartásában. Tapasz-
taljon szemérmességet szóban és tettben, sze-
rénységet és illedelmet mindenekben. Lásson 

előzékenységet, szívességet, szolgálatkészséget 
minden ember iránt, kivétel nélkül. Jobb, haté-
konyabb egy ilyen példa száz leckénél. Lás-
sanak a szüléktől a gyermekek tiszteletadást 
a nagyszülék, rokon, egyházi és világi elöljárók, 
a tisztes emberek és öregek iránt. Ne beszél-
jen se az apa, se az anya a gyermekei előtt 
tiszteletlenül senkiről a világon, még a bűnös 
emberről is csak szánakozólag. A családi élet-
ből száműzve legyen minden szó, mely a mások 
becsületét, egyáltalán a becsületet pusztítaná. 
Száműzve legyen a gúnyolódás, csúfolódás, 
csúfnév, ócsárlás, kisebbítés, mások megszégye-
nítése és rágalmazása. Es ne engedjék a szülék 
magukban uralomra jutni a nemtelen szenve-
délyeket, amilyenek az önzés, túlságos önszere-
tet, haszonhajhászás, önhittség, irígykedés, 
gyűlölet és bosszúállás. 

Az hiszem, minden szülő azt akarja, hogy 
gyermekének mindenki jóakarója, pártfogója, 
támogatója, segítője legyen ? Hiszen ha telítve 
lesznek erkölcsi hibákkal, nem lesz barátjuk 
senki a világon. Ahány ember, az mind ellen-
sége lesz nekik. És hogy fognak akkor boldo-
gulni, megélni támasz nélkül és ellenségek 
közepette? Amikor a szülék már nyugosznak 
a temetőben. . . Igenis ! Erre gondoljon minden 
szüle ! Mert amíg a szülék élnek, csak megy 
a dolga a gyermeknek, de hát majd azután? 

Tehát jó tulajdonságokkal ruházzák, ékesít-
sék föl gyermekeiket a szülék- Ha más örök-
séget nem hagynak is rájuk, ha nem végez-
tetnek is velük nyolc iskolát, egyetemet, de 
kaptak cserébe nevelésükben oly sok jó tulaj-
donságot, melyek kedvessé teszik őket mindenki 
előtt. Ezzel többet örököltek, mintha „érettségi" 
volna a kezükben. 

A panasz az, hogy a gyermekekben és ser-
dülő ifjakban nincs szerénység, nincs tisztesség-
tudás és pajkosak. 

Származnak mindezek pedig a szemérmet-
lenségből. Akiben nincs szeméremérzet, az 
szerénytelen, tolakodó, hányi-veti, hetyke, illet-
len, pajkos, egyszóval: szemtelen. A szemér-
metlen nem törődik a köteles tisztelettel, a 
mások érdemeivel. Az ilyenben nincs se tisz-
telet, se hála még a szülék iránt sem. A sze-
mérmetlen nem törődik a mások jó hírével-
nevével ; maga alá gázol minden tisztességet, 
becsületet, minden erény virágot. Pedig jaj annak 
a társadalomnak, ja j az országnak, ahol nem 
tisztelik az erkölcsi nagyságokat, tekintélyeket ! 
Ha tönkre teszik az egyéni tekintélyeket, ugyan 
mit fognak lemásolni az emberek? Ha nem 
lesz erkölcsi ideál, eszmei nagyság, akkor nem 
lesz semmi vigasztalás a nehéz kötelességek 
közepette ! Nem volna akkor érdemes jónak 
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kényeztetéssel és a rettentő sok emberi tudo-
mánnyal? Talán eljutottunk a lelki megnyug-
vás, az elégedettség, a boldogság révébe ? Nem. 
Hajókázunk a fölfordulás, a nyughatatlanság 
tengerén az anarchia felé. 

Fájdalom, ez így van! Méltóztassanak hát 
csak nagyobb figyelembe venni a tanulók 
„magaviseleté"-nek rovatát, mert abból tudjuk 
meg, hogy a fiú milyen ember, a leányka 
milyen angyal; a másik, a kitűnő, esak a 
tudóst mutatja. 

Es inkább megnyugodhatik a szülő abban, 
ha gyermeke tanulásbeli előmenetele csak „jó", 
még akkor is, ha csak „elégséges", esak az 
Erkölcsi magaviselet rovatában legyen ott az 
l-es, a dicséretes. Kell, hogy az „erkölcs"-nek 
mindenki előtt nagyobb becsülete legyen a 
tudománynál. Sajnos, hogy amióta fordítva áll 
a dolog: a Bakony erdeje megtisztult ugyan 
a zsiványoktól, a fosztogató gazemberektől, de 
annál több van belőlük a városokban. 

Természetes, hogy az a szülő a legszeren-
csésebb, az a gyermek lesz a jövő társadalmá-
ban a legboldogabb, akinek viselete is dicsé-
retes, tanulása is kitűnő. De az ilyenek ritkák. 
De hát legyenek rajta a szülék is, hogy az 
iskolák mind ilyen dicséretes, kitűnő gyerme-
keket bocsáthassanak ki minden tanév végén. 

Adja Isten, hogy így legyen! 
(Zalaegerszeg) Kovák Mihály. 

lenni és maradni, s tobzódnék mindenféle tár-
saságban az anarchia. 

Nagyon, nagyon fontos tehát a jó nevelés, a 
neveltség a gyermekeknél ; és fontos rovat az 
„Értesítő"-ben az „Erkölcsi magaviselet" rovata. 

Az erkölcsileg jól nevelt gyermek fölötte áll 
a tudós tanulónak ; a dicséretes magaviseletre 
tehát mindig többet kell adnunk, mint a ki-
tűnő tanulásra, a tudásra. Plátó megmondotta 
már : „Ha az ember helyes nevelésben részesül, 
a legistenibb s legszelídebb lénnyé szokott 
válni ; ellenben nem elegendőleg s nem jól 
neveltetvén, a legvadabb a föld állatai között." 
Nem arról szól, hogy így az ismeretek tömege, 
úgy a tudományok sokasága teszik az embert 
isteni lénnyé, hanem a helyes nevelést, az 
erkölcsi nevelést dicsőíti. Igaz is Ha valaki 
bombát tud gyártani, ez tudomány, de a leg-
vadabb állattá teheti a gyártóját ; ellenben a 
szívesség, könyörületesség Istenhez emeli az 
embert. 

És kinek természetes és vérségi kötelessége 
a nevelés? Bizony a családnak, a házaspárok-
nak : az apának, anyának. Tehát ne altassa 
lelkiismeretét senki azzal, hogy hiszen — isko-
lába jár a gyermek. Igen, az iskolának is köte-
lessége a nevelés, de nem vérségi kötelessége. 
Egyébként is iskolában csak napi 4—5 órán 
át van a gyermek, de ám 19—20 órán át 
szülei körében él. Mindebből következik, hogy 
a gyermekek szívének, akaratának helyes irányba 
való fejlesztése, az erények ültetgetése, ápolása 
a szülék kötelessége, még pedig az erkölcsi 
törvények parancsa szerint. 

Hol vannak ezek az erkölcsi törvények ? 
Hol van az a neveléstani munka, mely út-
mutatóul szolgál az embernevelésben úrnak, 
parasztnak egyformán? A napszámos, cseléd, 
iparos, a kisgazda nem vesz neveléstani mun-
kát, de nem is vehet. Mégis hol, miben keres-
sék ők gyermekeik nevelésénél a helyes irányí-
tást ? Mi legyen ezeknek a vezérlő csillaguk ? 
Mi? Az Isten tíz parancsolata. Ezt tudja min-
den szülő kívülről, keresztény, zsidó egyformán. 
Nos tehát : tanítsa meg erre minden szülő 
a gyermekeit is és nevelje őket ezen isteni 
törvények parancsa szerint, de napról napra, 
következetesen, kitartóan, soha nem csüggedve. 
Mélyedjenek bele a szülék és olvasgassák e 
szent törvényeket magyarázó könyveket is. 

Ha mikor az „Isten tíz parancsolata" szerint 
nevelik a szülék gyermekeiket, akkor bizonyos, 
hogy nem lesz panasz a serdülőkre, hogy nincs 
bennük szerénység és tisztességtudás. 

Nem a gyermekek a hibásak. Vétkesek a 
szülék, akik kényeztetik gyermekeiket. Na, hát 
ugyan hova jutott az emberi társadalom a 
gyermekek nagyon is szabadra eresztésével, a 

Az írva-olvasás tanításának 
módszere. 

(Zárszó.) 
A Néptanítók Lapja f. évi 12-ik számában 

Kísérletezések cím alatt egy cikk jelent meg 
alulírottól. Ez a cikk az írva-olvasás tanításá-
nak, ennek az egyesek által talán helytelenül 
kezelt módszernek veszedelmével foglalkozik. 
A cikkre válaszok érkeztek. Ezekre a vála-
szokra fogunk felelni a következőkben, a lehető 
legrövidebben. 

A legelső enemű cikk a Szalay Pálé volt. 
Hogy időrendben haladjunk, legelsőbbén is 
erre tesszük meg észrevételünket. 

Sz. P. azt mondja, hogy a történelmi for-
rások nem tekinthetők érveknek. Ez igaz, de 
csak részben. Sok részben koronatanuként sze-
repelhetnek. Mondunk rá példát is. A görög 
építészeti stíl igen régi. Nemességben, szép-
ségben mégsem képes az újkor ahhoz még 
csak hasonlót sem alkotni. Miér t? Mert azok 
az arkhitektónikus vonalak, amelyek azt oly 
széppé és nemessé avatják, már ezáltal az épí-
tészeti típus által mind le vannak foglalva. 

' Ez így van, szerintünk, az írva-olvasás mód-



6 NÉI TANÍTÓK LAPJA. 2 2 . SZÁM. 

szerével is. I t t is föl vannak már használva 
mindazok a módszertani eszközök, eljárások, 
amelyek azt oly remekké teszik, elannyira, 
hogy itt az evolúció csaknem ki van zárva. 
Ezt újólag állítjuk. 

Sz. P. a konzervatívizmust is szemünkre 
lobbantja. Vállaljuk. Mi csakugyan konzerva-
tívek vagyunk, de csak bizonyos mértékig. 
A konzervatívizmusnak a szellemi mozgás bár-
mely terén sok hibája lehet, de egyben mégis 
jeleskedik, abban t. i., hogy a meglévő bizo-
nyosat nem áldozza föl könnyelműen egy inga-
tag alapon épülő jövőért. Ez, azt hisszük, nagy 
fényessége neki. Azért vagyunk mi a jelen 
esetben is konzervatívek. 

A fonomimikából Sz. P. részben kiábrándult, 
de a jó dolgokat megtartotta belőle. Mi hozzá-
tesszük, hogy minden kellékeivel együtt meg-
tartotta. Amint ugyanis a cikkéből kivesszük, 
a lényeget fölhasználja. És ezzel kapcsolatban 
bátrak vagyunk megjegyezni, hogy a hángok-
nak kutya és más állatok és tünemények 
hangjaival való társítása, mimikával való érzé-
keltetése és azokhoz való tapasztása roppant 
szerencsétlen „fogás", amennyiben a hangok-
nak ezekről való lehántása, ezektől való el-
vonása megbénítja a gyermek reproduktív 
munkáját, akinek szegénynek ide-oda kell fut-
kosnia emlékezetével, mint a kis kutyának, 
mikor több irányból füttyentenek neki. Nem 
célszerűbb, nem könnyebb, nem természetesebb 
itt maga a hang, maga a tanítási anyag: a 
betű? 

Az a plauzibilis tétel sem állhat meg, hogyha 
a hangoztatás összetevő útat követ, abban az 
esetben is fognak tudni a gyermekek bontani, 
tehát diktálás után írni. Vagy amint magát 
Sz. P. másképen kifejezi, hogy amit a gyer-
mek össze tud rakni, azt szét is tudja bontani. 
Ez áll talán kézzelfogható dolgokra, de nem 
azokra, amelyek csak hallhatók. Főleg nem 
áll az egy amalgamált hangtestre. És hiába 
vesszük elő az érzékeltetésnek legtisztultabb 
eszközeit is, ha hangoztatásunkban csak szinté-
tikai útat követtünk ; a gyermek nem fog tudni 
bontani, tehát diktálás után írni sem. Példa 
legjobban világosít. Mondjuk, ezt akarom a 
gyermekekkel leíratni, hogy: úrfi. Bármily 
intenzív szintétikai eljárás és szemléltetés mel-
lett sem fogja a gyermek abban sem a kutya 
ugatásának, sem morgásának, sem a kása hívá-
sának, eem pedig a gyermek sivításának jel-
képeit fölismerni, hanem csak egy hangtöme-
get fog hallani a maga organizációjában annak 
dezorganizációja nélkül. És ez természetes is. 
Mert ha nem tanolt bontani, nem is fog tudni 
bontani. De az írva-olvasásnál tud bontani, 
tehát összerakni is; tehát tud írni is, tehát 

tud olvasni is. Ez oly világos, mint a nap-
fény. 

Különben Sz. P. ezt a maga által fölállított 
tételt önnönmaga cáfolja meg. Amennyiben azt 
írja, hogy ő először c-ak olvastat és csak az-
után írat. Hát, ha az ú j eljárás szerint a gyer-
mekek már eleve tudják a szavakat bontani 
és összerakni, akkor meg azt nem értjük, hogy 
miért nem írva-olvastat is egyszersmind, mikor 
a legnagyobb nehézségek már le vannak 
győzve ? Igaza volt Juvénálnak, hogy : difficile 
est satyram non scribere. Az ő eljárása valóban 
nem írva-olvastatás, hanem csak olvastatás és 
íratás, amelyek nem egymás mellett és egy-
mástól áthatva mozognak, hanem egymás után, 
mint a szekérnek első és hátulsó kereke. Az ő 
eljárása nem egyéb, mint a múltba való vissza-
térés. Tehát annak a múltnak a fölelevenítése, 
amelyet ő oly megvetően lenéz. 

Abban is téved Sz. P., hogy az írás tidaj-
donképen csak a kéz teknikája. Ez merőben 
téves fölfogás. Az írás ugyanis, mivel bont és 
összerak, lényegileg lelki folyamat. Tehát nem-
csak tulajdonképeni kézi teknika. Hajlandók 
vagyunk hinni, hogy ez az állítás csak amolyan 
lapsus calami és hogy Sz. P. ez alatt az írásnak 
csak külsőségét: a betűvetést értette. 

A többi beérkezett cikkre külön-külön nem 
válaszolunk, hanem ehelyett rátérünk Zoványi 
Lajos közleményére, amelyben a többire is 
adva lesz a felelet. Zoványi cikkében a követ-
kező kijelentések foglalnak helyet: 

1. Az írva-olvastató módszert magam is 
tökéletes módszernek ismerem. Ez a kijelentése. 
Furcsa. Tökéletesnek ismeri és mégsem követi. 

2. A hangoztatás a lelke annak a módszer-
nek is, amely az írástanítást különválasztja, az 
olvasástól. Ezt merőben tagadjuk. Mert amely 
metodika a priori csak az olvasást tűzi ki az 
oktatás első föladatául, az nem analizáltat, 
még pedig azért nem, mert nincs rá szükség. 
Ha pedig analizáltat is (mert hát tulajdonképen 
ez a hangoztatás), akkor meg azt nem értjük, 
miért nem írat is egyszersmind ? Mikor az 
analizálás kizárólag csak a diktálás után való 
íratást szolgálja? A nyomtatott betűikel ralá 
szókirakás is bontás. Persze, persze ! De hátha 
bontanak is az urak, ismételjük, miért nem 
íratnak is egyszersmind? Érthetetlen. Hasonló 
ez ahhoz a közforgalmú adomához, hogy, ha 
nem lett belőle egyikünknek sem haszna, miért 
nyeltük el a békát ? Azt is újólag bátrak 
vagyunk megjegyezni, hogy az írva-olvasás 
tisztán lelki folyamat, még pedig kettős irányú 
lelki fotyamat. A másolásnak itten csak tech-
nikai szerep jut. 

3. Logikus ember bizonyítás nélkül semmit 
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sem állít stb., stb., a fogásos módszereket (már 
hogy mi) nem ismerjük. Az első igaz, a másik 
nem igaz. De a jelen esetben az első sem igaz, 
mert mi cikkünkben, már amennyire egy cikk 
keretében lehet, bizonyítottunk. Nevezetesen 
állítottuk és bizonyítottuk is, a jelen esetben 
is bizonyítjuk, hogy a hangoknak különböző 
dolgokon és dolgokkal való szemléltetése, 
mimikával való kísérése lehetetlen, hogy zavart 
ne csináljon a gyermeknek a komplikációk iránt 
még berendezetlen lelkében. Ennélfogva a tár-
sításnak azt a kétes tanát, hogy az egyes 
hangképzeteknek sikeresebb reprodukcióját nem 
a nekik megfelelő tárgyak (betűk) szólítsák, 
valahányszor csak kell, életre, nemcsak mi 
nem fogadjuk el, hanem nem fogadhatja el 
maga a lélektan sem. Hacsak nincs olyan 
lélektan, amelyet segítségül az új eljáráshoz 
stimoltak. 

De nem fogadhatjuk el azt az érvelést sem, 
hogy az írásnak elkülönítése az olvasástól, a 
tanítás könnyebbségére volna; különösen és 
főképen nem fogadhatjuk el akkor, ha, mint 
a cikkírók egynémelyike állítja, az ú j eljárás 
megelőzőleg analizáltat is. Mert hát, ismétel-
jük, ha nem írat is egyszersmind, minek ana-
lizáltat is eleve? De nem fogadhatjuk el az 
olvasás elkülönítését az írástól azért sem, mert 
ez visszaesés volna a múltba. Pedig hát, mint 
a cikkírók állítják, mindig előbbre megyünk. 
Végre nem fogadhatjuk el az írásnak elkülöní-
tését az olvasástól azért sem, mert míg az 
olvasás csak az emlékezetből táplálkozik és 
csupán csak összerak, a gyermek lelkét unal-
masságával, egyhangúságával, szunyókálásával 
agyonöli: addig az írva-olvasás kettős irányú 
tagozata azt intenzív munkára serkenti. Mivel 
az írva-olvasásnál a tanítvány működése magá-
ból a gyermeki lélekből kel ki, ennélfogva a 
gyermek ereje, igyekezete, törekvése ezáltal 
csak fokozódik. Affölötti érzése, öröme, hogy 
ő már tud írni is, tehát alkotni is, lobogó 
lángra gyújtja egész valóját, amely hova-
tovább mindig újabb és újabb kielégítésre fog 
várni. Ez pedig a tanításra megbecsülhetetlen 
kincs. Mert ez az újság iránti vágy, az újabb 
alkotások iránt való éhesség a tanítást csak 
megkönnyíti, tehát az eredményt is biztosítja. 
Pedig hát minden módszernek ez a célja. 

Aztán amit az újkor hívei módszernek ne-
veznek, az nem is módszer. Mert csak kétféle 
módszer van: az analitika és szintétika. Ok 
itten pedig nem csináltak egyebet, minthogy 
a kétféle összetett módszert kettéválasztották. 
Tehát új módszert nem inauguráltak, de nem 
is inaugurálhattak. A mimika, a hangoknak 
különböző dolgokhoz való tapasztása csak 
„fogás", melyet másféle alakban és változat-

ban, ha tetszik és ha szükséges, minden rend-
bontás nélkül minden tanító megtehet. De 
ismételjük, hogy nincs rá szükség. Sőt, mint 
föntebb kiemeltük, a természetességgel és a 
józan okossággal nem egyezik meg, ennélfogva 
káros is. Hogy ezt a hókusz pókuszt „fogás-
nak" minősítettük, helyesen jártunk el már 
csak azért is, nehogy valaki azt higyje, hogy 
a metodika mindenféle szerszámok lerakodó 
helye. Azt is állítja Zoványi kartárs, hogy mi 
az ú j módszert nem ismer jük. Dehogy nem ! 
írásban is, működésében is, némaságában is, be-
szédes voltában is tisztában vagyunk vele. 
Különben hogy írhattunk volna róla. Sőt meg-
súgjuk Zoványi kartársnak, de úgy, hogy más 
meg ne hallja, hogy mi még másfélét is isme-
rünk. Amely másféle a Zoványiék által ok 
nélkül előráncigált „fogásnak" tökéletes mása. 
Az igaz, hogy rosszabbított kiadásban. Ezzel 
csak azt akartuk mondani, hogy mi még más-
félét is ismerünk. Mert hát mi még mindig 
tanulunk, ha van kitől. 

A többi cikkre, mint föntebb jeleztük, nem 
válaszolunk, mert csak ismétlésekbe bocsát-
kozhatnánk úgyis. De nem is válaszolhatunk, 
mert egynémelyikénél igazán nincs is mire. 
A legtöbb közlemény ugyanis csak úgy érinti 
a tárgyat. Es ha érinti is, csak azért érinti, 
hogy fölfortyanó személyeskedéssel üdvözöljön 
bennünket. így például az . . . i kényelmes 
köpenyébe burkolódzó cikkező nem is annyira 
az írva-olvastatás ellen fog kezébe tollat, mint 
inkább stílusunkat, bocsánat : írómodorunkat 
kifogásolja. Nevezetesen statisztikát csinál arról, 
hogy közleményünkben hány az idegen szó. 
Ez a kérdés nem ide tartozik, de azért fele-
lünk rá. A magyaros írás nem épen abban 
nyilvánul, hogy egyetlen idegen szót se hasz-
náljunk, hanem abban, hogy szófűzésünk legyen 
magyaros. Mert hát, ha nem ebben rejlenék, 
akkor az egész Jókait tűzbe kellene dobni. 
Különben is, ha : 

„A „genie" „sanetionál" fiiledet bosszantja. Nem érted? 
Értsd s nem fogja tovább sérteni gyenge füled." 

Ezt nem mi mondjuk, de Kazinczy. 
De hát száz szónak is egy a vége. Ennél-

fogva ennek a vitának is végének kell lenni. f 
Két kérdésben nem egyezik a cikkíró urak és 
a mi véleményünk. Nem egyezik először abban, 
hogy az írás az olvasástól különválasztassék. 
Nem egyezik másodszor abban, hogy a han-
gok különböző dolgokon és dolgok által szem-
léltessenek és nevetséges mimikával kísértes-
senek. Mivel minket a beérkezett s többé-
kevésbé meglehetős készültséggel, tapasztalattal 
és itt-ott elég jártassággal írott cikkek nem 
győztek meg álláspontunk helytelensége felől, 
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azért mi elveink mellett, mint a Sión hegye, 
továbbra is megállunk és nem ingadozunk.* 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Fölvétel a Tanítók Házaiba. 
Az „Eötvös-alap" (Országos Tanítói Segély-

egyesület) úgy Budapesten, a „Tanítók Ferenc 
József Házában", valamint Kolozsvárott, a „Taní-
tók Hunyadi - Házában" létesített internátus-
nak fizetéses, egész vagy félingyenes és alapít-
ványi helyeire az 1905/1906-ik tanévre ezennel 
pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak ezen helyekre a budapesti és 
kolo'svári tudomány- és műegyetemen vagy 
egyéb fő- és szakiskolákon tanuló tanítók, 
tanárok és a tanügyi téren működő egyének 
kiváló előmenetelő, példás magaviseletű fiai, 
akik egyszersmind az „Eötvös alap" (Országos 
Tanítói Segélyegyesületnek) rendes vagy rend-
kívüli tagjai s akik ezen kötelezettségüknek 
az alapszabályokban körülírt módozatok szerint 
mindenben megfeleltek. 

Egész ingyenes helyekre csakis teljesen árvák, 
féldíjas helyekre csak vagyontalan, nehéz anyagi 
viszonyok között élő szülők gyermekei vehetők 
föl, de ezek is csak akkor, ha a főiskolai, 
szakiskolai vagy egyetemi tanulmányaiknak foly-
tatásához szükséges előtanulmánynikat legalább 
is általános jó eredménnyel végezték. 

A fölvételre folyamodók pályázati kérvé-
nyükhöz mellékelni tartoznak: 1. születési 
bizonyítványukat; 2. végzett tanulmányaikról 
és erkölcsi magaviseletükről szóló bizonyítvá-
nyaikat ; 3. azt az okiratot, hogy a Tanítók 
Házaiba a fölvételt jogosan kérhetik; 4. vagyoni 
és családi viszonyaikról szóló hiteles és kime-
rítő bizonyítványt ; 5. esetleg, ha a pályázó 
valamely alapítványi helyet óhajt elfoglalni, az 
illető alapító ajánlólevelét; 6. legújabb keletű 
hatósági orvosi bizonyítványt ; igazoló okmányt 
bármi oldalról és bármi csekély összegű segély-
vagy ösztöndíj élvezéséről vagy ellenkezőjéről. 

Mindaddig, amíg az Eötvös-alap régibb tag-
jainak gyermekei és jobb előmeneteld 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" Osztóbizottsá-

* Ezzel ezt a vitát befejezzük és lnpunk jövő szá-
mában megkezdjük a nyelvtanítás fontos kérdésének 
megvitatását. Szerk. 

gának július 10-ig bemutatandók. Később 
érkező ajánlatok nem vehetők figyelembe. 

A Tanítók Házaiba felvételt nyert ifjak az 
egész tanéven át lakást , fűtést, világítást, fel-
ügyeletet, reggelit, ebédet, vacsorát, mosatást 
és esetleges orvosi kezelést élveznek. Az egész-
fizetéses helyek ára mindkét házban havi 40, 
50 és 60 koronában, a félfizetéses helyek ára 
pedig havi 20 koronában, a kedvezményes 
helyek pedig 30 koronában állapíttatott meg. 
Az ingyenes helyekre árvák, a féldíjas helyekre 
alapítványt tett egyesületek ajánlottai vétetnek 
föl. A 30 korouás helyekre azon folyamodók 
számíthatnak, kiknek atyja már 10 évnél 
tovább tagja az „Eötvös-alap"-nak, míg ellen-
ben azok, akik 10 éven belül tagjai az „Eötvös-
a l a p i n a k , mindkét házba csak a 40 és 50 
koronás helyekre vétetnek föl. A rendkívüli 
tagok (tanárok) gyermekei 60 koronás helyre 
igényelhetnek fölvételt. Ezen kedvezménynek 
igénybevétele 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 tárgy-
ból es 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 Segílyegye 
sülét) elnökségéhez címezve, 1905. évi jítlius 
hó 10 ig nyújtandók be Kapy Rezső titkárhoz 
(VIII., Szentkirályi-utca 47. sz.). Az alapít-
ványi helyekre pályázók kérvényeiket ugyan-
csak az Eötvös-alap elnökségéhez címezve, az 
alapítványt tett egyesek, egyesületek, jogsze-
mélyek útján, azok ajánlataival ellátva küldik 
be, 1905 július 10-ig az „Eötvös-alap" titká-
rához. 

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 kolozsvári Tanítók Házába havi 60 kor. 
fizetéssel 40 helyre oly főiskolai ifjak is föl-
vétetnek, kiknek szülői nem a tanügy terén 
működnek és így az Eötvös alap kötelékébe 
nem is tartozhatnak. Ilyenek a fölvétel iránt 
a kolozsvári Tanítók Háza gondnokánál 1905. 
évi szeptember hó 15-ig jelentkezhetnek. 

A kérvények fölött 1905. évi augusztus hó 
20-án az „Eötvös-alap* Osztóbizottsága határoz. 

Az „Eötvös-alap" (Orsz. Tanítói Segély-
egyesület) nevében: Ujváry Béla kir tanácsos, 
elnök. Kapy Rezső, titkár. 
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Péterfy Sándor emlékirataiból. 
— Turcsányi Lajosról. — 

Látván a kőszegi ev. gyülekezet két német 
lelkésze, meg a konvent többi előkelőbb tagjai 
azt a fáradhatatlan buzgóságot és szorgalmat, 
amelyet Turcsányi kifejtett, csakhogy iskolájá-
ban növendékeivel a kitűzött nehéz föladatot 
megoldhassa s t apasz ta lán , hogy a fiatal tanár 
a köteles öt órán túl naponként két órával meg-
toldja a maga jószántából az oktatás idejét, 
csakhogy harmadik és negyedik osztálybeli 
növendékeivel külön-külön is minél behatóbban 
foglalkozhassék, teljesen elteltek az apostoli 
lelkesedés által áthatott fiatal professzor mű-
ködése iránt való elismeréssel, minek az lőn 
a következménye, hogy az egyházközség Tur-
csánvinak minden egyes, a kőszegi ev. iskolákra 
vonatkozó javaslatát mindenha komoly fonto-
lóra vette és amennyiben ereje megengedte, 
meg is valósította. így történt, hogy Turcsá-
nyinak és a két vegyes elemi iskola tanítójá-
nak, P«rí-nak és WarlcQweil-mik a kérelmére 
a kőszegi konvent már az 1826. évi május 
havában megalkotta azt a bizot'ságot. amely 
a saját alapszabályainak megfelelőleg működ-
vén, nemcsak az ev. iskola osztályainak fel-
ügyeletével foglalkozott, de kötelességének 
tar to t ta azt is, hogy a tanítók által eléje ter-
jesztett javaslatokat megvitassa s ha helyesek-
nek találja, azoknak a megvalósítását az 
egyházközségnél tőle telhetőleg sürgesse. Ebben 
a tanügyi bizottságban közölte Turcsányi 
azután a gyülekezet legelőkelőbb tagjaival 
azokat a fontos javaslatait, amelyek közül az 
egyik a magyar nyelv tanításának a két német 
elemi iskolában való megkezdését, a másik a 
leányok oktatásával foglalkozó kötőiskolák és 
egyéb zugiskolák megszüntetését és egy rendes 
leànyùkola fölállítását, a harmadik egy a cél-
nak teljesen megfelelő iskolaépületnek a léte-
sítését, a negyedik pedig a szegényebb sorsú, 
különösen pedig az elhagyatott árva iskolás-
gyermekek segélyezésére rendelt alapítványok 
gyűjtését célozta. És ezek a javaslatok a tan-
ügyi bizottságban kedvező fogadtatásra is talál-
tak, de megvalósításukat a gyülekezet csak 
lassanként eszközölhette. 

A magyar nyelv tanításának az elemi német 
iskolákban az állotta útját, hogy a két elemi 
tanító közül csak Purt vállalkozott a magyar 

Íí m l Ï 1 

nyelv tanítására, habár igen járatlannak érezte 
is magát a magyar nyelven való beszédbeli 
ügyességben, Warkoweil tanító azonban épen 
nem értvén nyelvünket, még a magyar olvasás 
tanítására sem mert vállalkozni, mert a ma-
gyar nyelvben előforduló gy, ty, ny, ly, cs 
hangok helyes kiejtését sehogyan sem tudta 
elsajátítani. Ámde ezért az eszme megvaló-
sításához a gyülekezet hozzájárulván, a föl-
merült nehézséget oly módon hárította el a 
a tanügyi bizottság, hogy Turcsányit és a 
később megválasztott leányiskolái tanítót bízta 
meg a két elemi iskola növendékeinek a ma-
gyar nyelvre való oktatásával. így azután 
ez-kben az iskolákban is tanulhattak a kőszegi 
németajkú gyermekek naponként egy-egy óráig 
magyarul. Az ily fogyatékos magyar nyelvtani 
oktatásnak nem lát ta Turcsányi nagy hatását 
a magyar-latin iskolába fölkerülő növendéke-
ken, mindazonáltal az elvállalt külön egyórai 
napi teendőt évek hosszú során át készségesen 
folytatta, holott ez/.el, a szerdát és szombatot 
kivévén, naponként 8 órára emelkedett okta-
tási óráinak a száma. Szerda és szombat dél-
utánját pihenésre fordították régi szokás sze-
rint Turcsányi és növendékei. 

A zugiskolák megszüntetését és a külön 
leányiskola fölállítását célzó javaslatot minden 
nagyobb nehézség nélkül megvalósította a kő-
szegi konvent áldozatkészsége. Az 1827-ik 
esztendő január 18-án megnyílt mái', habár 
csak bérbe vett helyiségben, a kőszegi ev. gyü-
lekezet leányiskolája, amelyben egy rendes férfi-
tanító és egy a női kézimunka-oktatással fog-
lalkozó tanítónő működött. Nem is telt bele 
két év, a zugiskolák megürültek, s a gyüleke-
zet rendes iskolájának a tantermei túlságosan 
is megnépesültek. Azelőtt a rendes iskola nö-
vendékeinek a száma csak 140 — 150 volt, 
1827 után pedig néhány év múlva már rend-
szerint meghaladta a 300-at is. A zugiskolák 
Kőszegen is, mint a többi protestáns lakosság-
gal bíró magyarországi városban, az ev. hitűek 
üldöztetésének szomorú korszakában keletkez-
tek, amikor a protestáns iskolákat s templo-
mokat a róm. kath. egyház védői elfoglalták 
s az ev. tanítókat és papokat gyülekezeteikből 
kiüldözték, rabságba ejtették vagy az ország-
ból száműzték. Ézekben a zugiskolákban több-
nyire egyes műveltebb nők oktatták a kisebb 
fiúkat és a leányokat az olvasásra, vallásra és 
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más egyéb hasznos ismeretekre, és pedig, 
miként a régi följegyzésekből kitűnik, imitt-
amott szép sikerrel. Akadtak azonban ezek 
között a zugiskolák között, különösen a XIX-ik 
század első felében, olyanok is, és pedig elég 
nagy számban, amelyeknek a megszüntetése 
minden tekintetben kívánatosnak és szükséges-
nek mutatkozott. Turcsányi valóban üdvös 
munkát végzett, amikor a kőszegi zugiskolák 
megsemmisítésében fáradozott. 

Az iskoláknak célszerű épülettel való ellá-
tásához is csakhamar hozzáfogott a tanügyi 
bizottság kívánságának megfelelőleg az ev. 
gyülekezet. Már az 1838-ik esztendőben készen 
állott az egyik elemi német iskola és a leány-
iskola űj épülete, amely két elég tágas tanítói 
lakást is foglalt magában ; de Turcsányinak 
az 1844-ik esztendeig még a régi alacsony és 
hiányos világítással bíró szűk tanteremben 
kellett négy osztályba osztott növendékeit ok-
tatnia. Végre forró vágya teljesült. Szép, nagy 
és világos tanteremben taníthatott; de előbb, 
egyrészt a túlságos elfoglaltság, másrészt az 
alacsony és egyébként is célszerűtlen régi 
iskolaépület káros hatása következtében, igen 
súlyos, hónapokig tartó betegségen is át kellett 
esnie. Miként Schneller is fölemlíti, ez a beteg-
ség indította a kőszegi konventet arra, hogy 
új iskolaépületének a teljes és tökéletes kiépí-
tését tovább ne halogassa, hanem azt meg-
kezdje, még mielőtt az építéshez megkívántató 
összeget teljesen eg}begyüjthette volna. 

Az árvákat és a szegényebb sorsú jó tanuló-
kat gyámolító alapítványok gyűjtögetését is 
csakhamar megkezdte az 1826-ban megalakult 
kőszegi ev. tanügyi bizottság Turcsányi indít-
ványa következtében. Egyébként meg kell 
említenem, hogy a kőszegi evang. családok 
már 1740 előtt is állítottak és tartottak fönn 
egyik nemescsoói egyházi épületükben Sartorius 
(Szabó) János hírneves papjuknak, a hallei 
Francice kiváló tanítványának kezdeményezése 
folytán egy kis árvaházat s később, 1783 után 
sem hagyták a jó tanuló árvákat gondozás 
nélkül. Kőszegen mindig volt 6 — 8 árva fiú, 
kiket a gyülekezet ruházattal és élelemmel 
ellátott, s akik a kántori teendőket végező 
tanító felügyelete alá tartoztak s az isteni-
tiszteletek alkálmával énekeltek. Az alapítvá-
nyok létrehozására való készséget könnyen 
föl lehetett tehát a kőszegi evang. gyülekezet 
híveiben ébreszteni, minek következtében több 
kisebb-nagyobb jótekonycélú alapítványa lett 
a kőszegi magyar-latin iskolának is, amelyek 
közül az egyik Turcsányi atyai barátjának és 
hü munkatársának, Schneller Lajos lelkésznek, 
az emlékét őrzi. Turcsányi nevét is megörökí-
tették a hálás tanítványok egy alapítvánnyal 

1854-ben. A kőszegi magyar-latin iskola ala-
pítványai nem nagyok, de igen becsesek ; mert 
a hálás kegyelet szent érzületének a nemes 
gyümölcsei. Vajha minden egyes kartársunk 
követné Turcsányi nemes példáját a hálás ke-
gyelet és az emberbaráti szeretet érzelmeinek 
hűséges terjesztésében és gondozásában! 

íme, ezekben bemutattam azokat a legneve-
zetesebb dolgokat, amelyeket Turcsányi és az 
általa indítványozott ev. tanügyi bizottság 
létrehoztak volt. Meg kell azonban még emlí-
tenem azt is, hogy Turcsányi e bizottság tag-
jaival egyetemben tevékeny részt vett minden 
egyes olyan kőszegi közművelődési mozgalomban 
is, amelyek túlestek ugyan az ev. gyülekeze 
hatáskörén, de amelyek mégis üdvös hatás4 

gyakorolhattak még az ev. ifjúság szellem1 

világának fejlődésére is. Az ő támogatásuk és 
közreműködésük folytán jött létre 1840-ben 
a Sylvinij József által tervezett és indítványo-
zott „Kőszegi zenemüvelő-egyesület", amely a 
városi róm. kath. „Nemzeti iskola" egyik nagy-
termében 25 éven át jól szervezett zeneiskolát 
tartott fönn. Ezt az intézetet a kőszegi tanuló-
ifjúság felekezeti különbségre való tekintet 
nélkül csekély tandíj mellett látogathatta. 
A zenetanárok itt növendékeiket nemcsak az 
éneklésben és zongorában, hanem még a vonó-
és a fúvóhangszerek kezelésében is rendszeres 
és alapos oktátásban részesítették. Miként 
Chernel Kálmán, Kőszeg monográfiájának tudós 
szerzője is fölemlíti, ebben a zeneiskolában 
nyerte első oktatását sok hírneves magyar ze-
nészünk és énekesünk. A kőszegi zeneegyesület 
tagjai között sok oly egyén volt kezdettől 
fogva, aki művészi ügyességgel kezelte az egyik-
másik hangszert, vagy kitűnően tudott énekelni; 
ezért az egyesület által rendezett hangverse-
nyekben mindig szívesen résztvettek a legkivá-
lóbb hazai és külföldi zeneművészek ; kész-
ségesen közreműködött ezeken a világhírű Liszt 
Ferenc is. 

A Batthyányi Lajos gróf igazgatósága és 
Kossuth Lajos aligazgatósága alatt 1841-ben 
munkálkodását megkezdő „Országos iparegye-
sület" fölhívása folytán Kőszeg szabad királyi 
város hatósága is fölállította már 1844-ben az 
iparosinasok rendszeres oktatására hivatott 
vasárnapi iskolát. Abban a bizottságban, amely 
ennek az első iparos-iskolának a gondozásával 
és felügyeletével foglalkozott, résztvett volt 
Turcsányi is míg élt mindig, s ő volt, aki a 
legkorábban sürgette Kőszegen, hogy az iparos-
inasokat, előképzettségüknek megfelelőleg több 
csoportra osztva, több tanítónak kellene oktat-
nia. Említést érdemel, hogy a vasárnapi iparos-
iskola szervezése alkalmával eszközölte ki 
Turcsányi javaslata következtében az ev. tan-
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ügyi bizottság a városnál azt is, hogy a városi 
róm. kath. „Nemzeti iskolában" szervezett és 
jól gondozott rajziskolát ne csak az ev. iparos-
tanulók, hanem csekély tandíj mellett az ev. 
magyar-latin iskola növendékei is rendesen 
látogathassák. Turcsányi minden tőle telhetőt 
megtett, hogy az evang. tanulóifjúság lelkében 
a művészi érzék is kellő gondozásban része-
sülhessen; mert teljesen meg volt győződve 
affelől, hogy a nevelés csak az esetben felelhet 
meg céljának, ha a nevelők a növendékek 
összes testi és lelki erőit, tehetségeit összhang-
zatosan fejlesztvén és gondozván, oda tudnak 
hatni, hogy a serdülő nemzedékben az önmű-
veléshez megkívántató készség és képesség is 
minél jobban megerősödhessék ; mert az igaz 
műveltség megközelítése csak az önképzés 
útján eszközölhető. 

Turcsányi Lajos pedagógiai műveltségét 
jobbadán az önképzés, jó pedagógiai művek 
tanulmányozása által szerezte meg. Hűségesen 
támogatták őt az önképzés nemes munkájában 
kőszegi lelkésztársai, az öreg Schneller Lajos és 
3lichaelis Frigyes, továbbá Haubner Máté és 
Wimmer Ágoston, a felsővasi esperességnek ez 
az akkori két hírneves ev. papja és pedagó-
gusa, akik mind ismerték Németország jelesebb 
pedagógiai íróinak müveit, kiváltképen pedig 
Niemeyer Ágost Hermann alapos nevelés-tudo-
mányát, amelyet Turcsányinak is melegen 
ajánlottak volt tanulmányozás végett. Mind-
azonáltal Turcsányi nem elégedett meg a német-
országi jelesebb nevelés- és oktatástani köny-
veknek a tanulmányozásával, látni 'akarta ő is, 
miként jeles tanácsadói is látták volt, Német-
ország legkiválóbb iskoláit, nevelő-intézeteit. 
Ezért az 1833 ik esztendőben elszánta magát 
arra, hogy egy majdnem három hónapig tartó 
tanulmányútat tegyen s a jelesebb német isko-
lák belső éledét megszemlélje. Ennek a tanul-
mányútnak a hatása igen nagy lehetett 
Turcsányira nézve ; mert a föntebb elősorolt 
javaslatokat jórészt ennek lehet tulajdonítanunk. 
Miként Schneller Vilmos fölemlíti, Turcsányi 
a Németországban szerzett tanügyi tapasztala-
tokat közölte azután nemcsak kartársaival, 
hanem az ev. tanügyi bizottság tagjaival is. 
Javára szolgált Turcsányi tanulmányútja annak 
a magán leánynevelő-intézetnek is, amelyben a 
magyar nyelvre ő oktatta szerdán és szomba-
ton délutánonként a növendékeket. 

A magyar beszédbeli ügyesség közlése cél-
jából Turcsányi jóidéig Bél Mátyás német-
magyar nyelvtanának utolsó, átdolgozott kiadá-
sát használta iskolájában; de ez elfogyván, 
maga írt egy kis kézikönyvet, amelynek teljes 
címe: „Vorschule der ungarischen Sprache, 
Ein Lese- und Uebungsbuch, woraus die 

Schüler sich gegenseitig prüfen, und so mit 
ohne grosse Beihülfe des Lehrers die Anfangs-
gründe der ungarischen Sprache so wie der 
Erdbeschreibung und Geschichte erlernen 
können. Bearbeitet von Ludwig Turcsányi 
Professor. Presburg 1841. Druck und Verlag 
von Carl Fridrich Wigand." Turcsányinak ez 
a német-magyar nyelvtana több kiadást ért, 
sok eredeti módszertani eljárást alkalmaz, s 
megvan az a tulajdonsága is, hogy belőle a 
magyarajkú tanulók a német nyelven való 
beszédbeli ügyességet is elsajátíthatják, a taní-
tók kellő útmutatása mellett. A sajátságos 
szerkezetű munkát tüzetesen e helyen nem 
ismertethetem, de reámutatok a könyv címé-
ben is jelzett ama tényre, hogy ezt Turcsányi 
az olyan tanítók segítségére készítette, akik 
iskoláikban, miként ő is, a tanitványsegédeket 
alkalmazó oktatási módszert kénytelenek vol-
tak igénybe venni. Ilyen osztatlan latin-iskola 
a mult század első felében pedig akadt még 
több is az ev. gyülekezetekben hazánkban. 
Aki a hatosztályú osztatlan népiskolákban foly-
tatott oktatási rend módját és nehézségeit 
ismeri, könnyen elképzelheti, hogy minő nehéz-
ségeket kellett Turcsányinak is a régi osztatlan 
négyosztályú kőszegi magyar-latin iskolában 
legyőznie. Hogy pedig az én első jó professzo-
rom az óriás erőmegfeszítő munkával járó föl-
adatot évek hosszú során át, mindenha kiváló 
eredménnyel meg tudta oldani, erről tesz tanú-
bizonyságot az is, hogy a „Dunántúli ev. egy-
házkerület" 1844-ik évi közgyűlésén a kőszegi 
polgári iskolának, elismerése jeléül, megadta 
volt a „Progymnasium" címet s a soproni ev. 
líceum igazgatóját fölhatalmazta arra, hogy a 
kőszegi progimnázium növendékeit bizonyítvá-
nyaik alapján fölvételi vizsgálat nélkül befo-
gadja a nekik megfelelő osztályokba. Amikor 
a kerületi gyűlés ezt a határozatot meghozta, 
a magyarországi ev. iskolákban már mindenütt 
azt a „Zay-Ugróczinak" nevezett tantervet 
követték, amelyet az „Egyetemes evang. egy-
házi konvent" az 1842. évben fogadott volt 
el és tett kötelezővé. Ezt a tantervet követte 
Turcsányi is 1851-ig Kőszegen, amikor a gyü-
lekezet határozata következtében ezt, az osztrák 
kormány által kiadott algimnáziumi tantervhez 
alkalmazkodva, nagyjában véve átalakította a 
kőszegi ev. tanügyi bizottság, nehogy a pro-
gimnáziumot a bécsi kormány bezárassa. Mind-
azonáltal a magyar nyelv terjesztésének a mun-
kája nem szűnt meg ekkor sem a kőszegi ev. 
latin iskolában; megtanultak ebben 1851 után 
is a németajkú tanulók magyarul, a magvar-
ajkúak pedig németül". Legföltünőbb volt ezen 
az 1851-iki változáson, hogy ettől az esztendő-
től kezdve Graf elemi iskolai tanító tanította 
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a progimnáziumban a számtant, a mértant, az 
éneket és a szépírást, s így Turcsányinak na-
ponként egy órával kevesebbet kellett a tan-
teremben töltenie. 

Turcsányi nem tartozott azok közé a taní-
tók közé, akik a fegyelmet lazán kezelik ; nem 
is sokra mehetett volna 60—70 tanítványával, 
lia nem tudott volna magának is, növendékei-
nek is parancsolni. Szerettük őt s ezért, ameny-
nyire tőlünk tellett, eleget is igyekeztünk 
parancsolatainak tenni. Egyébként lehetetlen-
séget ő soha sem követelt tőlünk, erőnkhöz 
mérte a föladatokat és gondja volt arra, hogy 
ezeknek a megoldásához megkívántató képes-
séget és kedvet bennünk jókor létrehozza. 
Igazságosan és következetesen bánt velünk, ö O 7 

túlszigorú még a hanyagokkal és rakoncátlan-
kodókkal sem volt soha; a gyöngébbekkel 
mindig tovább foglalkozott, mint az ügyeseb-
bekkel. Ereztük mind, hogy atyai jósággal 
viseltetik irántunk. Kiváló figyelemben része-
sítette mindig az árvákat, meg azokat a 
tanítványait, akiknek a szülei nem laktak a 
városban. Ezeket még lakásaikon is föl-föl-
kereste, kivált, ha valami bajuk akadt. Gondja 
volt még arra is, hogy szegényebb sorsú tanít-
ványai közül a kiválóbbakat az egyik-másik elő-
kelő, vagyonosabb családban, mint iskolábajáró 
fiaiknak játszó- és tanulótársait, szívesen lássák. 
Gyakran kirándult növendékeivel Kőszeg gyö-
nyörű vidékének egyik-másik nevezetesebb 
helyére. E kirándulásokban csak azok a tanulók 
nem vehettek részt, akik feltűnően makacsok-
nak mutatkoztak. Ezeket Turcsányi még az 
iskola szép májusi ünnepében való részvételtől 
is eltiltotta volt, mivel attól tartott, hogy 
engedetlenségük következtében vagy magukban, 
vagv társaikban helyrehozhatlan kárt okozhat-
nának, még akkor is, mikor az ő ^ felügyelete 
alatt mulatoznak, játszadoznak. És még így 
is megtörtént, hogy az egyik májusi ünnep 
alkalmával a legszelídebb fiúk egyikét, D. Gyu-
lát, a hintázás közben súlyos baj érte, és hogy 
egy más alkalommal egy másik fiú a gyalog-
hídról a Gyöngyös malom-árkába zuhant, s 
bizonyára a vízbe fúl, ha Turcsányi utána nem 
veti magát s szerencsésen ki nem menti. 

Turcsányi mély vallásos érzülettől áthatott 
lelke tanítványaiban is igyekezett fölébreszteni 
azt az élő hitet, amely isten parancsolatainak 
készséges teljesítésében nyilvánul; fényes pél-
dát mutatott növendékeinek az emberbaráti 
kötelességek teljesítésében, az Istennek tetsző 
életbon. Istent dicsőítő szent énekkel és buzgó 
imával kezdte meg és végezte be mindenha 
iskolai munkánkat, s pontosan elvitt bennün-
ket vasárnaponként á templomba. A legmé-
lyebb megilletődés között dorgálta meg növen-

dékei közül azokat, kik társaikat • vagy más 
embereket gúnyoltak, durván bántalmaztak; 
éreztük ekkor hangjából, hogy semmi sem 
bántja inkább, mint hogyha növendékei felől 
azt kell tapasztalnia, hogy szeretetlenség és 
durvaság uralkodik bennük. Ily módon értette 
meg velünk Turcsányi János evangelista első 
levelének 4-ik részében olvasható következő 
igéket: „Ha valaki ezt mondándja: Szeretem 
az Istent, és az ő attyafiát gyülöléndi, hazug 
az : mert a ki nem szereti az ő attyafiát, a kit 
látott, mimódon szeretheti Istent, a kit nem 
látott?" 

Mint nemzetének és egyházának hű fia, me-
legen érdeklődött Turcsányi minden egyes 
olyan országos mozgalom iránt, amelyek ezek-
nek a javát célozták. Csatlakozott ama nagy-
jaink munkás seregéhez, akik hazánk iparának 
és kereskedelmének kifejlesztésében fáradoztak. 
Résztvett a negyvenes évek első felében kelet-
kezett kőszegi takarékpénztárnak és a kőszegi 
posztógyárnak megalapításában. Nem vonta ki 
magát ama társadalmi mozgalmakból sem, 
amelyek abban az időben országszerte több 
közművelődési és emberbaráti célt szolgáló 
egyesületet hoztak létre. Tagja volt a kőszegi 
betegsegélyző-egyesületnek s olvasókörnek, va-
lamint az 1843-ban Pesten keletkezett országos 
jellegű „Nevelési társaságnak" is stb. Nem 
kímélte sem a költséget, sem a fáradságot, 
két ízben is megtette a nagy útat Budapestig, 
csakhogy résztvehessen az ország különböző 
vidékein működő tanítók közoktatásügyi ta-
nácskozásaiban. Ott volt Budapesten nemcsak 
az 1846 aug. 10 —12. napjain megtartott 
„Első protestáns tanári közös tanácskozáson", 
hanem még az 1848-ik évi július utolsó heté-
ben a pesti tud.-egyetem nagytermében lefolyt 
„Magyar tanítói első egyetemes gyűlésen" is. 
Figyelemmel kísérte az 1841-ik esztendőben 
megindult ama tevékenységet is, amely egy 
pesti protestáns főiskola létesítését és a magyar-
országi két ev. egyház egyesítését célozta s 
maga is írt erről a dologról, valamint más egy-
házi és iskolai kérdésekről néhány cikket a 
negyvenes évek egyes lapjaiban és szakközlö-
nyeiben. Nagyobb irodalmi tevékenységet hiva-
talos elfoglaltsága mellett nem fejthetett ki ; 
említésre méltó munkát végzett azonban a 
„Szentirásnak" kiadása körül, mint annak az 
„Angol biblia-kiadó társulatnak" a megbízottja, 
amely már a negyvenes években hazánkban 
nyomatta. Kőszegen, Reichardtnál a magyar, 
Károli Gáspár-féle bibliákat, újtestamentu-
mokat. 

Mint családfő is szép példát mutatott Tur-
csányi Lajos híveinek és tanítványainak. Első 
ízben 1826-ban házasodott meg : de első nejét, 
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Schneller Amáliát, már 1830-ban elragadta 
tőle' a halál. Második neje Káráss Henriette-
volt, kivel 1833 április 20-án kötötte meg a 
szent frigyet. E második házasságot Isten öt 
gyermekkel áldotta meg, kiket Turcsányi és 
kiváló műveltségű neje a leggondosabb neve-
lésben részesítettek. Aki a Turcsányi-családban 
néhány óráig időzött, teljesen meggyőződhetett 
affelől, hogy abban oly boldogság honol, minőt 
kevés házban láthat a halandó. Ezért bízták 
oly szívesen gyermekeik nevelését a Turcsányi-
családra a legelőkelőbb családok is. Évekig 
gondozták Turcsányiék az egy-másik Roth, 
Chernel, Mesterházi stb. ivadékot is. Mikor 
jóságos tanárom a jobb hazába költözött, gyer-
mekei még mind kiskorúak voltak, egy sem 
kelhetett még a maga szárnyára ; ezért, mikor 
a hosszú, kínos betegség alatt a halál gondo-
lata is fölébredt lelkében, semmi sem fájhatott 
neki inkább, mint az, hogy gyermekeitől, minek-
előtte azok az életre elkészülhetnének, el kell 
válnia ; de vigasztalhatta öt e fájdalom köze-
pette is az a reménység, hogy müveit lelkű 
felesége Isten segedelmével egyedül is be tudja 
fejezni gyermekeik neveltetését ; mert súlyos 
anyagi terhek és gondok nem érhetik a csalá-
dot, mivel nejének szép családi vagyona, melyet 
ő is gyarapítani igyekezett, ettől megszabadít-
hatja szeretteit. S az aggódó családapa remény-
sége Isten jóvoltából beteljesült. Özvegy Tur-
csányi Lajosné, kit a Gondviselés ritka magas 
korral áldott volt meg, öt gyermeke közül 
csak egyet temetett el, minekelőtte az szárnyra 
kelhetett volna. Látta első szülöttjét, Lajost, 
Kőszeg városának polgármesteri és főispáni 
székében ; örvendett legkisebb gyermekének, 
Istvánnak, ki mint honvéd-főorvos szolgálta 
hazánkat; részt vehetett Frida és Irma leá-
nyainak családi boldogságában, akik közül az 
első Freyler, előkelő kőszegi polgárnak, a má-
sodik pedig dr. Thomas jeles orvosnak lett a 
hitvese. Unokái is sok örömet szereztek neki. 
En is értesíthettem még az áldott jóságú özv. 
Turcsányi Lajosnét affelől, hogy egyik unokája, 
tanítványom, Fr. Berta, a polgári tanítónő-
képző-intézet legjelesebb növendékei közé tar-
tozik. S boldognak éreztem magamat, hogy a 
Gondviselés kegyelméből én is oktatója lehet-
tem első jó professzorom egyik unokájának. 

Ötvenegy esztendeje már annak, hogy Tur-
csányi Lajos hült tetemét a kőszegi sírkertbe 
eltemették. Ma már utolsó időbeli tanítványai 
közül is csak kevesen vagyunk az élők sorában ; 
de él és évről évre mind erőseiben és erősebben 
hat hazánk iskoláiban az a nemzeti szellem, 
amely az ő lelkét is oly nemes munkásságra 
késztette és képesítette. A mi munkánk, kik 
magyar nemzeti szellemben szolgáljuk, avagy 

csak szolgálhattuk hazánk közoktatásügyét, mái-
nem lehetett és nem lehet oly terhes, mint 
volt Turcsányi Lajosé és a hozzá hasonló 
buzgó úttörőké, akiknek még azért is küzdeniök 
kellett, hogy nekik a nemzeti nyelv terjesztése 
megengedtessék. Méltó hozzánk, hogy úttörő 
jeleseink emlékezetét kegyelettel megőrizzük 
közöttünk. Legyen áldott Turcsányi Lajos 
emlékezete ! 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

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

Nyugdíjat utalványozott: Hupka József 
tállyai rk. munkaképtelen el. isk. tanítónak 
részére évi 740 K-t . 

Gyám-, ill. segélypénzt engedé lyezet t : 
néh. Józsy Antal báhonyi nyug. r . kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Schavel Anna részére évi 
300 K - t ; néh. Irsay János temesvári nyug. 
közs. elemi iskolai tanító özv., szül. Schöllhorn 
Ludmilla részére évi 600 K - t ; néhai Mahler 
András királykegyei nyug. közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Wattmann Erzsébet részére évi 
451 K 44 f - t ; néhai Ocsán Ágoston czerovai 
nyug. gör. keleti tanító özv., szül. Azap 
Stoina részére évi 320 K-t. néh. Szeli 
Antal zentai közs. óvó özv., szül. Karvázi 
Erzsébetnek évi 600 K- t ; néh. Németh 
Ferenc volt gősfai közs. el. isk. tanító Elemér 
és Gyula nevű kisk. árváinak egyenként 141 
K 16 f-t, együtt 282 K 32 f - t ; néh. Kósza 
Demeter bácsfalvi nyugalm. gör. kel. el. isk. 
tanító özv., szül. Butiu Máriának évi 300 K-t, 
2 kisk. árvájának pedig 600 K - t ; néh. Kholl 
József torontálalmási nyug. közs. volt határ-
őrvidéki el. isk. tanító özv., szül. Franz Anná-
nak évi 616 K 66 f - t . 

Engedélyezte: Bujda Ede székesfővárosi 
tanító által szerkesztett számolási szemléltető 
készüléket a hivatalos bírálat alapján az elemi 
népiskolák első, második és harmadik osztályai-
ban való használatra az 1905. évi 21.487. sz. 
alatt kelt rendelettel. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Tudomásul többeknek. Lapunk 18. szá-

mában az állami tanító-személyzet illetményei-
nek rendezése ügyében téves közlemény jelent 
meg, melynek helyesbítéseül közzétesszük az 
állami alkalmazottak részére engedélyezett sze-
mélyi pótlékokra vonatkozó 1904. évi I. t.-c. 
7. § - á t : „Az állami elemi népiskolai tanítók és 
tanítónők személyi pótléka, fizetésükre és kor-
pótlékukra (évötödös pótlékukra) való tekintet 
nélkül a tanítóknál és tanítónőknél, akiknek 
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állami szolgálati ideje: 10 évnél rövidebb, évi 
200. 10 évnél hosszabb, de 15 évnél rövidebb, 
évi 300, 15 évnél hosszabb, évi 400 koronával 
állapíttatik meg, azzal a korlátozással, hogy az 
5 évnél rövidebb állami szolgálati idővel bíró 
tanítóknak és tanítónőknek fizetése és a jelen 
rendelettel megállapított személyi pótlékaegyütt-
véve évi 1000 koronát, az 5 évnél hosszabb, 
de 10 évnél rövidebb állami szolgálati idővel 
bíró tanítók és tanítónők fizetése és a jelen 
rendelettel megállapított személyi pótléka 
együttvéve pedig évi 1400 koronát meg nem 
haladhat." Választ többé ebben az ügyben nem 
adunk, mint általában állami tanítók fizetés-
ügyében fölöslegesnek látszik a fölvilágosítás. — 
V. (í. A vármegyei megerősítésből az tűnik 
ki, hogy önt csak községi tanítónak erősítették 
meg. Mint mellékkeresetet megengedték, hogy 
a kath. kántori tisztséget is teljesítse. Ebből 
ön több jogot nem formálhat, minthogy ameddig 
a kath. hitközségnek tetszik, önt alkalmazza 
kántorul. 11a önálló kántorságot szervez, ebbeli 
működése fölöslegessé válnék. Ennek alapján, 
szerintünk, nincs joga kárpótlást kérni. Levelé-
ben önmaga is beismeri, hogy egyliázhatóságilag 
nem is erősítették meg kántori állásában. — 
Cs. J. Mikor elhagyta a tanítói pályát, ezt 
be kellett volna jelenteni az Országos Taní-
tói Nyugdíjintézetnek. Ezt meg nem történtté 
tenni nem lehet. Most is helyesebb, hogyha 
önmaga bejelenti, mert abból nagy kelle-
metlenség lehet, ha elhallgatja. Csak 1901 
májustól fogva számít korpótlékigénye. — 
H. H. Ragaszkodjék ahhoz, hogy a közigaz-
gatási bizottság döntése szerint, ör.t életfogy-
tiglan kellett választani, a törvény értelmében. 
És nagyon helyesen cselekedett a közigazga-
tási bizottság, hogy önt szolgabírói hatalom-
mal visszahelyezte állásába, melyet méltány-
talan vettek el öntől. Az iskolafönntartónak 
most közigazgatási bizottságilag megdöntötték 
az eljárását. Az ügy hátterére az a megjegy-
zésünk, hogy okosan cselekedett a házasság 
meg nem kötésével. Bár az egész hitközséggel 
rokonságban levő hölgyről volt szó, végtére 
is, egy szegény tanító egyetlenegy krajcár 
nélkül, hogyan nősüljön ? Kivált az országnak 
olyan szegény szegény részén, ahol mellék-
keresetre sem bír szert tenni. Önnek 4000 K 
hozományt ígértek, és mikor esküdni kellett 
volna, kitűnt, hogy egy krajcárt se kaphat. 
Mert egy krajcár hozomány sincs. Ezért nem volt 
joga önt, tanítót, a jegyessel rokonságban levő 
hitközségnek egyszerűen szélnek bocsátania. — 
T. A. 1. A beíratási díjat minden év elején újra 
kell megfizetniük, miután a növendék új be-
írás alá esik. 2. A nyugdíjintézeti járulékot 
a községnek az isk. év első két hónapjában 

kell beszolgáltatni. 3. Azért, hogy az a gyer-
mek évközben 1—2 hétre kimaradt, de ki'ilon-
ben végzi az osztályt, tartozik megfizetni az 
egész évi tanílásdíjat. 4. 14 növendék-létszám 
mellett nem lehet kapni államsegélyt Ugy-
látszik, hogy az talán zugiskola ? Ha legalább 
30 növendék nincs, nem is engedhetik meg az 
iskola fönntartását. 5. Felekezeti tanítónak, 
hacsak külön nincs biztosítva, nem adják meg 
kötelességszerűleg a tanítógyűlések után a napi-
díjat és fuvardíjat. Jóakaratú intézkedésre van 
utalva a tanító. De a törvény nem kötelezi a 
felekezetet erre. 6. Ha önöknél nem jár a 
gyermek, hanem másutt és ugyancsak másutt 
tesz vizsgálatot, akkor onnan nincs joguk tandíjat 
szedni. Hasztalan szabta ki az isk.-szék. — 
Lantos J. Ha rendes tanítói állását elhagyta 
és nem rendes tanítói állásra megy át, akkor 
elveszti eddig szerzett nyugdíjigényét. — 
H. Gy. K. Végleges kinevezés idejétől, ha már 
akkor 21 éves volt, számítják nyugdíjigényét és 
ezzel arányosan korpótlékra való igényét. — 
V. I. A. Elég nem helyes dolog, hogy az 
érsekség visszautasította 800 koronáig való 
kiegészítésért előterjesztett kérvényét. Próbálja 
meg mégegyszer, újra terjessze föl, meleg pár-
tolással, a helybeli lelkészi hivatal az érsekhez 
és hivatkozzanak arra, hogy az Sz. I. egyházi 
főhatóság mindenütt megadja a beleegyezési 
nyilatkozatot, ahol kérik a 800 koronára 
való kiegészítés végett, esetleg keressen a 
vármegyében egy hatalmasabb embert, ki 
ügyében jóakaratúlag közbenjárna az érsek-
nél, hogy ne utasítsa vissza a kérvényt. — 
B. G. V. Ha szeptember elejéig betölti a 12. 
esztendőt, akkor nem kell kötelezni még egy 
esztendei rendes iskolábajárásra. Hanem ism.-
iskolába kell utasítani. - - Nagy Gy. Miként 
lapunkban már közzétettük, a mult év novem-
ber havában l í^évet betöltött ismétlő-iskolás 
tanuló nem menthető föl az iskolai év 
végéig a mindennapi iskola látogatásától. — 
B. B. Igen szívesen megírjuk a kívánt adaio-
kat, de kár, hogy tájékozásul meg nem emlí-
tette levelében, hogy hány éves tanító A gya-
korlott erőt mindenesetre meg kell becsülni. De 
annak a fölfogásnak is van jogosultsága, hogy 
aki már nagyon sokáig vidéken volt tanító, az 
aránylag kevés szolgálati idő után terheli meg 
majd nyugdíjával, özvegyi segélyével stb. a 
székesfővárosi külön nyugdíjalapot. A székes-
fővárosi tanácsnokokat mikor lehet megkeresni, 
azt általánosságban nem lehet megmondani. 
A tanügyi tanácsnokhoz talán hétfőn-pénte-
ken 11—1 között legjobban hozzájuk jutha-
tunk, a többi tanácsnokot is leginkább ezeken 
a napokon lehet találni. Ámbár némelyiknek 
ezeknek a napokon bizottsági gyűlésük van. — 
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Óvónő. 1. A polgári iskolai tanképesítés meg-
szerzésének módozatait legrészletesebben meg-
tudhatja a polgári tanító- és tanítónőképző-
intézetek számára kiadott szabályzatból. 2. Kü-
lönösnek tartjuk, hogy mint állami óvónő, nem 
tudja azt, hogy betegség esetén hatósági orvosi 
bizonyítvány melléklésével a kir. tanf. úr útján 
a min.-nál kell kérelmeznie helyettesítését. — 
L. K. Okány. 1. Útiköltségének megtérítését 
csak azon esetben követelhetné, ha azt a 
község alkalmaztatását megelőzőleg kilá-
tásba helyezte volna. 2. Számtalanszor meg-
üzentük már, hogy állásváltoztatás alkalmá-
val a tanító a lakásához tartozó kertben általa 
ültetett gyümölcsfákat el nem viheti. — 
Ü. A különböző tanfolyamok megtartásának 
időpontját előre nem tudhatjuk. Kísérje 
figyelemmel a pályázati hirdetéseket. — 
F. M. 1. A fönti önnek is szól. 2. Ha tanító-
társa a gyűlésekre fuvar- és napidíj címén 
bizonyos összeget kap, ugyanezt jogosan köve-
telheti ön is a községtől. Amennyiben nem 
adnák meg, forduljon panaszával a tanfelügyelő 
úrhoz. 3. Az 1893 : XXYI. t.-c. végrehajtása 
tárgyában kiadott Utasítás l.§-a értelmében önt 
V* hold kert, vagy ennek megfelelő váltság meg-
illeti. Kérje ezt a községtől, s ha megtagadják, 
felebbezze meg a határozatot a közig, biz.-hoz. — 
H. Ii. Bödön. Az bizony nem jó, hogv az isk. 
udvarán viszik a temetőbe a halottakat, de ilyes-
min csakis a helyi hatóságok segíthetvén, egyház-
megvei tanf.-nek kellene közbevetnie magát. — 
B. K. Ör vényes. Felekezeti tanító ügyében a 
felek, hatóságok hivatottak az intézkedésre, 
mi ilyen dologba nem avatkozhatunk bele. — 
D. J. Romosz. Kérvényének nincs nyoma 
a minisztériumban. • (Ilyen magánügyben min-
dig címzett levelező-lap melléklendő.) — 
M. I. Nova. Miután az iskolai épületet a köz-
ség által fölvett kölcsönből építették, a tanító 
fizetésének kiegészítésére 400 koronánál maga-
sabb összegű államsegélyért folyamodhatnak. 
Kellően megindokolt kérvényt terjesszenek 
föl a közigazgatási bizottság útján. — 
B. A. T. Soraiból lehetetlen megtudnunk azt, 
hogy mire adjunk fölvilágosítást. Állami szol-
gálatba akar talán jutni ? Ha netán folya-
modott, miért nem kérdezi meg a tanfelügyelő 
urat, hogy mi lett kérvényének a sorsa? — 
T. L. B. Szt-István. Valóban nem tudná 
azt, hogy az 1893 : XXVI. t.-c. 2. §-a által 
biztosított korpótlékait más helyen történendő 
alkalmaztatása esetén is ki kell szolgáltatni? — 
S. V. Kőrösmező. Tessék a kérdezett ügy-
ben a római katholikus iskolaszék szer-
vezeti szabályait megnézni. De érdemes ily 
kicsinységek miatt viszálykodást kelteni? — 
Kincstári tanító. A kincstári tanítók sze-

mélyi pótlékairól nincs tudomásunk. — 
Többebnek. A hirdetések szövegét és a hirde-
tési díjakat nem a szerkesztőséghez, hanem a 
kiadóhivatalhoz (I. Vár, Iskola-tér 3. sz.) kell 
küldeni ; a lap küldését is a kiadóhivatal végzi, 
tehát elmaradt számok is a kiadóhivatalnál 
reklamálandók. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Az Orsz. Közoktatási Tanács új tagja. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter Pallós 
Albert polg. iskolai igazgatót, a „Kolozsmegyei 
Ált. Tanítóegyesület" elnökét, 1905 május 
15 tői kezdődőleg az Orsz. Közoktatási Tanács 
tagjává nevezte ki. — Pallós Albert jól meg-
érdemelt kitüntetésének őszintén örvendünk; 
a Kolozsmegyei tanítóegyesület közhasznú mun-
kásságában és kitűnő szellemében neki nagy 
része van s mint a Tanítók Háza felügyelő-
bizottságának tagja is sokat fáradozik a tanító-
ság érdekében. A miniszteri kitüntetés Pallós 
Albertben érdemes tanítót ért. 

— A Pozsonymegyei Tanítótestület har-
mincadik közgyűlését 1905. évi május hó 20-án 
Pozsonyban, az állami tanítónőképző-intézet 
helyiségében tartotta. Alszeghy János, az egye-
sület régi, fáradhatatlan elnöke, lendületes 
megnyitója után, kimerítő jelentést tett a tes-
tület és járáskörök működéséről. Bemutatta az 
előterjesztést a pályatételekről. A pályanyertes 
mű szerkesztője a pozsony-szentgyörgyi járás-
kör elnöke : Deschenszky János. Az értekezé-
sek sorában Lenhardt Károly modori állami 
tanítóképző-intézeti igazgató rendkívül érdekes 
előadást tartott „A gyermeklélektanról, tekin-
tettel a népiskolára." Stark Vilmos bazini közs. 
isk. tanító „II. Rákóczy Ferenc emlékezetéről" 
értekezett nemes hévvel, lendülettel. Dr. Göőz 
József „Szeretettel való nevelés és játékos 
tanítás, eredeti képekkel, kézügyesítő mutat-
ványokkal" című előadásával kötötte le a 
közönség nagyfokú érdeklődését. Abonyi Károly 
modori magy. kir. gazdasági szaktanár „Á 
mezőgazdaságtan tanításának jelentősége az 
alsóbb fokú, illetve elemi iskolában" című 
tételt fejtegette, önálló új gondolatokban bővel-
kedő beszéddel. Nagy lelkesedéssel ajánlotta, 
hogy a magyar földet szerettessük meg a 
gyermekekkel és a közvetlen természetet mutas-
suk be a lehető legrészletesebben az ifjúságnak, 
hogy érezze annak szépségét, átértse tünemé-
nyeit, jelenségeit. Igen kellemesen hatott a 
közgyűlés lefolyása alatt a szemlélőre az a 
ielenség, hogy nemcsak az elemi iskolák és 
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óvóintézetek tanítói vettek részt a gyűlésen, 
hanem mintegy versenyezve a polg. iskolák 
és állami képző-intézetek tantestületei is. Az 
állami tanítóképző-intézet növendékei közül is 
sokan ott voltak a gyűlésen. Wohlmann Emma 
tanítónőképző-int. igazgató és Placlvy Bertalan 
kir. tanácsos tanfelügyelő is élénk érdeklődést 
tanúsítottak a tárgyalások menete iránt. Dél-
után a Vörösökör-szálló külön étkezőtermében, 
emelkedett hangulatban és tanulságos fölszóla-
lásokban is bővelkedő társas-ebéd volt. Szinte 
fogadásszerá nyilatkozatok történtek it t a 
tanítói szorosabb összetartás, a magyar nép 
jól fölfogott érdekeinek ezentúl nagyobb is tá-
polása, a magyar föld szépségeinek megismer-
tetése, megszerettetése céljából. 

— Thaly Kálmán levele. A Rákóczi-kor-
szak nagy történetírója következő levelet in-
tézte Vaday Józsefhez, mint a „Rákóczi és a 
kurucvilág* c. mű szerzőjéhez : „Tisztelt Igaz-
gató Ur ! Nekem is az a meggyőződésem, hogy 
viszontagságos történelmünknek egy korszaka 
sem alkalmasabb a hazaszeretet élesztésére az 
ifjúi szívekben, mint a magasztos, szeplőtlenül 
ideális jellemű II. Rákóczi Ferenc vezérlete 
alatii dicső szabadságharc, a nemzetnek e leg-
nagyobb és legtartósabb erőfeszítéssel nyolc 
éven át vívott szent háborúja. Azért nagyon 
örvendek raj ta , hogy történeti munkáimból a 
gyermeki és ifjúi fogékony lelkekre leginkább 
ható jeleneteket oly szépen ki méltóztatott sze-
melni s általuk jól érthető módon kidolgozva, 
oly érdekes kis gyűjteményben kiadni. Ennek 
szerény személyemet annyira megtisztelő aján-
latát nemcsak szívesen elfogadom, de azért, 
valamint a munka bevezetésében és a szövegében 
is számos helyütt irántam tanúsított szíves 
elismerő, méltányoló megemlékezésekért is ezen-
nel hálás köszönetemet nyilvánítom. Hiszen 
magyar tudósnak az a legszebb jutalma, ha 
rokongondolkodású honfitársai megértik és jó-
igyekezetét méltányolják. É n egy egész ember-
életet áldoztam ama dicső kor föltámasztására 
s életem alkonyán örömmel látom, hogy nem 
hiába, mert megértett engemet az én édes 
nemzetem, a nemes nagy Rákóczi kultusza 
eddig nem is álmodott mérvben föltámadt 
országszerte. Ezzel tartozott az utókor ama 
nagy és nemes hérosznak ! Legőszintébb köszö-
netemet ismételve, hazafias üdvözlettel maradok 
T. Igazgató Urnák készséges öreg szolgája : 
Budapest, 1905 május 13. Dr. Thaly Kálmán. 
N. B. Az illusztrációk rajzai igen szépek, kor-
hűek." 

— Rövid hírek. Fölhívás. Kérjük osztály-
társainkat, kik az 1898/9. tanévben vétettek 
föl a lévai tanítóképző-intézet I. osztályába, 
továbbá kik az 1901/2. tanévben velünk nyer-

ték okleveleiket : legyenek szívesek címeiket 
velünk tudatni. Egy nemes célt akarunk elérni, 
de az csak az ő segítségükkel valósítható meg. 
Kovács J . Lajos álí. tanító, Vecsés,x Pest mel-
lett. Korentsy Sándor k.-tanító, Barstaszár. — 
Ráczkevei járáskör. „Pest-Pilis-Solt-Kiskún vár-
megye általános tanítóegyesületéinek választ-
mánya f. évi április hó 18-án Budapesten 
tartott rendes ülésében hozott határozatával 
Áporka, Csepel, Dunaharaszti, Erzsébetfalva, 
Kiskúnlaczháza, Majosháza, Ráczkeve, Soroksár, 
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton. Szi-
getszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony és Tököl 
községek tanítótestületeiből az egyesület alap-
szabályai értelmében a „Ráczkevei tanítói járás-
kört" szervezte és megalakítását Ónody Gusz-
távra bízta, aki mindazokat a kartársakat, kik 
ezen járáskörnek hivatalból kötelező tagjai, 
f. évi május hó 27-ének délelőtti féltíz órájára 
Erzsébetfalvára, az Erzsébet-utcai állami is-
kola tornatermébe közgyűlésre meghívja. — 
Gyűlések. A „Nyitramegyei ált. tanítótestület" 
privigyei járásköre f. évi június hó 7-én Baj-
móczfürdőben rendes körgyűlést tart. Az „Alsó-
fehérmegyei tanítóegyesület" nagyenyedi járás-
köre május hó 11-én tar tot ta meg tavaszi 
rendes gyűlését. A tartalmas tárgysorozatot 
Sebestyénné Tóth Amália nyilvános tanítása, 
Jovián Antal elnöki megnyitója, Szabó Gyulá-
nak a „Földrajz tanítása" c. munkája és Sebes-
tyén Sándornak könyvismertetése tették tanul-
ságossá és élvezetessé. A „Kisdednevelők orsz. 
egyesületének csanádmegyei óvónői köre" június 
hó 3-án Makón, a vármegyeház nagytermében 
XVI. rendes közgyűlését ta r t ja az óvodás gyer-
mekek által készített munkakiállítással kap-
csolatban. A „Székesfehérvári egyházmegyei 
róm. kath. iskolák tanítóinak egyesülete" június 
hó 15-én Székesfehérvárott évi rendes köz-
gyűlést tar t . 

— Halálozások. Lux Károly tordasi evang. 
tanító, életének 27-ik évében Kismartonban 
elhunyt. — Vágó Károly t. alpári kántortanító, 
fogyasztási és hitelszövetkezeti elnök, községi 
képviselő élete 42-ik, kántortanítóságának 20-ik 
évében, május hó 12-én jobblétre szenderült. 
Áldás emlékükre! 

Tartalom : Tanítók szanatóriuma. — Állami segé-
lyezés. — A tanítói könyvtárak szervezéséről. Gárdos 
Mór. — Az erkölcsi magaviselet fontossága. Novak 
Mihály. — Az írva-olvasás tanításának módszere. 
(Zárszó.) Szabó Kálmán — Fölvétel a Tanítók Házaiba.— 
Szünóra : Péterfy Sándor emlékirataiból. Pétírfy 
Sándor. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

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

E l ő f i z e t é s i á r : Egy év re 10 k o r o n a , f é l év re ő k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a ">0 fil lér . — E g y n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e lőf ize tés t n e m f o g a d u n k e l . — 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 s zóé r t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e lő re k ü l d e n d ő 
b e . Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t evő p e t i t n y o m á s ú e s e g y h a s á b ú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a dí juk, is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T O S E G : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR . EGYETEMI NYOMDA, 1. K E R . , ISKOLA-TÉR S . 

Kéziratokat npm adtiiilc vissza. 

Az ifjúság pályaválasztása. 
Még pár h é t é s bezárulnak az isko-

lák kapui. A m o s t m é g o ly zajos ter -
m e k b e síri c s ö n d költözik. E l n é m u l n a k 
a c senge tyűk , miknek szavára, mint 
v i l lámos ütésre , m e g m o z d u l a n e m z e t 
v irága: az ifjúság. A zakato ló v o n a t o k 
a szé lrózsa minden i rányában k ö n y v e k 
és rajzeszközök a l a t t g ö r n y e d ő deák-
néppel röpülnek majd t o v a . A szülők 
r e m e g v e várják a városban tanuló fiú 
m e g é r k e z é s é t ; lesz öröm, v idámság , n o 
m e g i t t - o t t — bánat . A v i szont lá tás 
örömei e lmúlván, az apa h o m l o k á r a kiül 
a n a g y o n is fogas k é r d é s : „ H á t most?" 

Összeül a csa lád ; tanakodnak , tervez-
g e t n e k és fest ik a j ö v ő t szépen, rózsá-
san, m e r t hát, h o g y úrnak (sic !) nevel ik 
a fiút: az t ö b b m i n t bizonyos . Cél-
szerű-e, s ikerül -e? Eh, h o g y n e ! 

Ki n e m ha l lo t ta már azt az i l l e tékes 
helyről o ly sokszor és f o l y t o n o s a n han-
g o z t a t o t t panaszt , h o g y mindenki , tekin-
t e t nélkül a sze l lemi és v a g y o n i t e h e t -
ségre, t e k i n t e t né lkül a k ivá lasz to t t pálya 
t ú l t ö m ö t t s é g é r e és egyes , m é g e l h a n y a g o l t 
pá lyák sokszor csáb í tó ki látásaira, föl-
föl i g y ekszik a — szer inte —- magasabb 
régiókba, h o g y a z t á n a keserű csalódás, 
a ke l l emet l en k i józanodás anná l m é l y e b b 
m e g b á n á s t szüljön. Orvos, ügyvéd , mér-
nök, t i s z tv i se lő . . . ezen alul m e g se 
állunk. Pedig, hej, de hibás a számí tás ! 

H a kuta tása inkban a dolog m é l y é r e 
igyekszünk, az t találjuk, h o g y 1 0 0 e s e t 
közül 9 8 - b a n a szü lőket okozhat juk az 
éret len , a v i l á g o t és a l é t é r t való k ü z -
de lmet n e m ismerő i f jak k é p z e l m é n e k 
fö lcs igázásáért , az ambíc ió hibás i r á n y b a 
v a l ó t ere l é seér t . A szülők g y e r m e k e i k 
m e g í t é l é s é n é l e l fogultak ; mind s z ü l e t e t t 
lángésznek néz i magzatát . H i á b a a t a n í t ó , 
a tanár j ó a k a r a t ú figyelmeztetése: 
„ l T ram! fia szorgalmas és i g y e k v ő 
ugyan, de t u d o m á n y o s pályára n e m 
való. N e v e l j e n belőle t i s z t e s s é g e s iparos t 
v a g y kereskedőt ." Látni ke l lene i l y e n -
kor az indignációt , a v i s s z a u t a s í t á s t ! 
„Tudja is ez a tanító , m i t be s z é l ! H a -
ragszik a fiamra, azért mondja, h o g y 
n e m deáknak való. Stb., stb." E s az 
e r e d m é n y ! A pro le tár iá tus é s ezzel a z 
e l égede t l en egzisztenciák szaporodása, 
a k e n y é r k e r e s ő k k é t s é g b e e s e t t f u t k o -
sása és — vall juk m e g — a hívat la -
n o k n a k n e m egyszer a h i v a t o t t a k e l é 
v a l ó h e l y e z é s e . . . 

Most, amikor széles e h a z a v isszhang-
zik e j e l s z ó t ó l : „Pártoljuk a honi ipart" , 
midőn e g y e s ü l e t e k a lakulnak e j e l s z ó 
m e g v a l ó s í t á s á n a k célzatával , midőn k o r -
m á n y és országgyűlés v a l ó b a n ki akarja 
a par lagon h e v e r ő erőket aknázni és az 
e l h a n y a g o l t ipart, k e r e s k e d e l m e t és köz -
gazdaságot föl akarja ós f o g j a is lendí -
ten i : m o s t i t t vo lna az idő a tanu ló -
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és pá lyavá lasz tás e l ő t t ál ló i f júság 
figyelmének m á s irányba v a l ó tere lésére . 
Sőt már a népiskolában kell helyes irányba 
terelni a gyermek figyelmét! K e d v e t ke l l 
benne t á m a s z t a n i a szabad pályák iránt. 

Elvben persze m i n d a n n y i a n hívei v a -
g y u n k pl. a m e s t e r s é g n e k , ső t ajánljuk 
is szomszédunknak, bará tunknak; de 
a mi becses fiúnk, no az n e m arra va ló . 
Hányszor e lmondjuk: „Minden m e s t e r -
ségnek arany a feneke" és különös , 
h o g y míg korunkban az arany u t á n 
v a l ó vágyunk o ly nagy, h o g y — ú g y -
szólván — m i n d e n t e t t ü n k n e k az a 
rúgója és i rányí tója , s ő t annak u t ó i -
éréséér t akárhányszor a t i sz tességrő l é s 
a múltról is e l f e l e j tkezünk ; n e m r i t k á n 
a módokban é s e szközökben v á l o g a t ó s a k 
s e m vagyunk : mégis a „mesterségnek fe-
nekén" l e ledző á l l í tó lagos aranyat n y u -
g o d t a n engedjük át másnak . 

Minden különös próféta i i h l e t t s é g 
nélkül is m e g l ehet jövendölni , h o g y 
m é g n é h á n y é v és a közgazdaság, ipar 
és kereskede lem f o k o z a t o s e m e l k e d é s e 
ész le lhető lesz (és e k i lá tásnak a n é p 
körében v a l ó ter jesz tése a tan í tóra vár) , 
m e r t az európai á l lamokkal va ló ver-
senyünkben, a kul túrál lam ok pé ldájának 
k ö v e t é s é b e n m i n t e g y paraneso ló lag j e l e -
nik meg j ö v ő politikai é l e tünk e g é n az 
in tés : „In h o c signo vinces!'1 

Ha az e g y e s é l e t p á l y á k a n y a g i é s 
erkölcsi e s h e t ő s é g e i t mérlegeljük, a k k o r 
az aze lő t t i időkhöz k é p e s t óriási v á l t o -
zást kel l ész le lnünk. A d ip lomat ikus 
pályák é p e n az odatódulok s o k a s á g a 
m i a t t anyag i ér tékben c s ö k k e n t e k . Ez-
zel szemben a szabad pályákon l e v ő k 
nyer tek t i sz te le tben , becsü lésben ; szá-
m o t t e v ő t é n y e z ő i l e t t e k városnak, m e -
gyének é s országos pol i t ikának e g y -
aránt. E pá lyákon n i n c s a k a d á l y ; a 
h ivato t tak legyűrik, messze e l h a g y j á k 
a k o n t á r t ; nincs m e g a rang lé tra bi-
lincse ; mindenki m a g a m a g á t l ép te t i elő. 

K o m o l y a n gondolja m e g t e h á t a fia 
jövőjeért aggódó apa, az erőnek erejé-

ve l e lőre törő ifjú, h o g y n a g y o t v á l t o z o t t 
az idők j á r á s a ! Mi néptaní tók pedig ér-
tessük m e g a n a g y r a l á t ó szülékkel , 
hogy m o s t már n e m arra, h a n e m e m e r r e 
kell k e r e s n i a — P a r n a s s z u s t ! 

(Sopron.) Bíró Samu. 

A falusi iskola külseje. 
Alig akad ma már hazánkban oly község, 

melyben oktatás nem volna. Míg azonban az 
iskolák létszáma, különösen az 1893 : XXVI. 
törvénycikk megalkotása után, örvendetes mó-
don emelkedett, addig még mindig jelentékeny 
számban vannak iskolák, melyeknek épületei a 
törvény legelemibb követelményeinek sem felel-
nek meg. 

Sok községen végigmehetünk, és a nagy-
számú rongyos viskó között a szemünk nem 
akad meg az iskolaépületen. Az épülelek egy-
formák, az egyik épen olyan elhanyagolt, mint 
a másik. 

Vájjon micsodá érzéssel léphet az idegen a 
népnevelés hajlékába, ha annak fala félig vako-
latlan, udvara gödrökkel, pocsolyákkal, kiálló 
kövekkel tarkázott ; ha kerítése félig düledezett 
és ha az iskolaépület körül elterülő kertben 
itt-ott lógatja félig tört ágait néhány ötven év 
előtti mohával belepett, kiszáradt ágakkal dísz-
telenkedő gyümölcsfa, körítve erőteljes gyökér-
és vadhajtásoktól ; ha a puszta helyeken 
rendszertelenül elhelyezett egy-két kapálatlan, 
gyomlálatlan zöldséges ágy gúnyolja a jóízlést ? 

i Bizony, az ily környezetben olyan vissza-
taszító benyomást nyerünk, melyet a tanterem-
ben esetleg észrevehető legkitűnőbb eredmény 
sem képes ellensúlyozni. 

Es milyen hatása van az ilyen iskolának a 
falusi népre ? A falusi emberek szellemi látó-

1 köre haladt ugyan, de a csín, a szép iránti 
érzéke, különösen a hegyesebb vidékeken, hol a 
létért való küzdelem megerőltetőbb, a megél-
hetés aránylag nehezebb, alig mutat némi 
finomulást. A földhöz ragadt szegény oláh, tót 
nem sokat törődik házának, környezetének 
szemrevalóságával, mindenben a pillanatnyi 
anyagi hasznot keresi és hajszolja. 

A csínt, a tisztaságot, a rendet szavakkal, 
üres szólamokkal ter jeszteni : meddő dolog. 
Hiábavaló itt a szóbeszéd, tett kell ide ! Talán 
egy közmondás sem bizonyult annyira igaznak, 
mint : „A példa vonz.k Példát mutasson a 
tanító, az iskola, s a hatása nem maradhat el. 

Vájjon miért feledi sok falusi ember a fején 
a kalapot, mikor az iskolába lép? Azért, mert 
azt otthon megszokta és az iskola környezete 
úgy hasonlít az ő viskójához, mint egy tojás 



a másikhoz s nincs, ami figyelmeztesse, hogy 
iskolában van. 

Tudom, nem a tanító építi az iskolát, nem 
ő tatarozza, de mindenért csak az iskolafönn-
tartót vonni felelősségre : igaztalanság. Ahol na-
gvobb a baj, az iskolafönntartó rendszerint nem 
zárkózik el a segítség elől, de kisebb, jelenték-
telen bajokkal nem szeret bajlódni s többnyire 
nem a csekély költséget kíméli, mint inkább a 
sok körülményességet, mellyel a jogi személyek 
minden munkája jár. Es végre is, ne kívánjunk 
mindent az iskolafönntartótól, kivált, ha az 
szegény, aminthogy a faluhelyeken rendesen 
tényleg szegény is. 

Ha az iskolafönntartó fölépítette az iskola-
épületet, bekerítette annak telkét — eltekintve 
az iskola belső fölszerelésétől — körülbelül 
eleget tett. A többi a tanító dolga, annál 
inkább, mert az alig jár költséggel, meg mivel 
munkájával a szépet a hasznossal könnyen 
összeegyeztetheti, szabad idejében állandó szóra-
kozást talál és úgy magának, mint az arra-
menőknek is gyönyörűséget szerezhet. 

Ne fussunk mindennel az iskolafönntartóhoz. 
Ha a kert kerítésén elromlik egy léc, sietünk 
az iskolaszéki elnökhöz és sürgetjük annak 
helyreállítását. Elnökünk mosolyog és ígér. 
\ árunk pgy hétig, egy hónapig: eredmény-
telenül. Í jra az elnökhöz fordulunk : ez nem 
mosolyog már, de az intézkedést komolyan 
helyezi kilátásba. Újra várunk és várunk, türel-
münk fogy, kezdünk sűrűbben kilincselni, az 
elnök ideges lesz, s végre fél év múlva meg-
van a léc. 

Amíg várakoztunk, a kerítés hézagján be-
lopódzott kertünkbe nyúl, egy-két liba, tönkre 
téve egy tucat ojtvánvunkat. No de nem baj, 
mégis kényszerítáttük az iskoial'önncartót a léc 
megcsináltatására, lia 6—7 korona kárunk van 
is a késedelemből, holott lia magunk fogjuk 
meg a dolog végét, 10 fillérrel mindent rendbe-
lio/.unk s nem jövünk haragba az iskolaszékkel. 

Néhány év múlva elromlik a háztető. A baj 
komoly, fölkeressük az iskolaszéket, csupa 
haragosunkat már. Az iskolaszék türelemmel 
meghallgat, mindent ígér és semmit sem tesz. 
Magasabb fórumhoz fordulunk. Az iskolaszék 
most már mozogni kezd, tanácskozik, bizott-
ságot küld ki, vizsgál, fölülvizsgál és még sem 
csinál semmit. Újra sürgetünk, futkosunk ható-
ságtól hatósághoz, ezek újból rászólnak az 
iskolaszékre, amely megint csak tervezget 
kétségbeejtő fontoskodással, pontossággal, óva-
tossággal és a tanító vár és vár, míg megunja 
és megszökik. Pedig, lia a léc miatt nem szalad 
annyit, a háztetőt egyszeribe kapja meg, barát-
ságos úton. 

Az iskola külcsínjánál meg épen nem szo-

rulunk idegen segítő kézre. Még a legigényte-
lenebb épületben elhelyezett iskola külsejét is 
tetszetőssé tehetjük. 

Kell-e tűrnünk az udvaron a pocsolyát, a 
sarat? Van-e oly község, hol ezek eltünteté-
sére elegendő követ, kavicsot nem találunk 
úton-útfélen ? És nem a tanító fogja azt az 
udvarra hordozgatni ! Tanítványaink tavasszal 
a rendes időnél egy órával is korábban jönnek 
iskolába, ha néhány napon át egy-egy negyed-
órára befogjuk őket, azok bizony örömmel, 
szinte versengve fogják cipelgetni a kisebb 
köveket. A tanító pedig csak felügyel és irá-
nyítja a munkát, s az udvar csakhamar ren-
dezve lesz. 

Kertünkben 5—6 négyszögölet faiskolának 
rendezünk be; tavasszal odavisszük növendé-
keinket, ojtunk, ojtatunk, kiírtjuk a kertünk-
ben lévő Öreg, rendetlenül elhelyezett és silány 
gyümölcsöt termő fákat és szép sorokba 
ültetjük ki fiatal, finom gyümölcsöt ígérő 
ojtványainkat. 

Nőnk, leányaink virágokban óhajtanak gyö-
nyörködni. Kihasítunk egy darabka földet 
virágos kertnek, beosztjuk azt körökbe, kerülé-
kekbe, melyeket vékony pázsitszeletekkel körí-
tünk. Az iskolásgyermekekkel hozatunk néhány 
tő csipkerózsát beszemzésre s egy év múlva 
magunk is megcsodáljuk, mit is alkottunk igény-
telen munkával, szinte játszva? 

A kert többi földjét a háziasszonyra bízzuk, 
az teleszórja azt különféle hasznos dolgokkal 
s itt nekünk semmi dolgunk már, mert a nőnek 
ugyancsak van érzéke a szép és a rend iránt. 

A kerti útak pusztáknak látszanak. Két 
oldalt pöszmétét, ribiszkét dugványozunk el — 
ehhez alkalmas vesszőket akármely ismerő-
sünktől kapunk — itt-ott eleven sövényt hú-
zunk eperfácskákból, fenyőből, orgonafából stb. 

Amott meredezik egy kopasz fal, látása sérti 
szemünket. Törpe fát ültetünk alája, vagy ha 
fekvése kedvező, szőlőindákkal futtatjuk be. 

És mindez jóformán semmibe sem kerül. 
Egy kis szórakoztató foglalkozás s az iskola 
képe 2—3 év alatt föltűnően és előnyösen 
megváltozik. Nekünk pedig nemcsak szemünk 
gyönyörködik önalkotta művünkön, de élés-
tárunk is mintegy magától kezd telni főzelékkel, 
zöldséggel, gyümölccsel, pöszméte- és ribiszke-
bokorral s ha egy egyszerű méhházról sem 
feledkezünk meg, mézes edényeink is telve 
lesznek. 

Az ily tevékenység hatása szembeötlő. El-
tekintve saját gyönyörűségünktől, egy új nép-
nevelő eszköznek jutottunk a birtokába. 

Az iskolába följáró gyermekek megszokják 
maguk körül látni a csínt, a szép iránti érzé-
kük finomul, nagyobb tisztelettel tekintenek az 
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iskolára és annak tanítójára, igyekezni fognak 
az iskola tiszta környezetéhez önkénytelenül 
is alkalmazkodni s így maguk is könnyebben 
élik be magukat a tisztaságba, a rendbe. 

Mindezek mellett azonban a legnagyobb ha-
tása lesz a falu népére. Az iskola környezete 
a, község lakóinak szeme lát tára alakult át . 
Érdeklődni fognak munkánk iránt annál is 
inkább, mert belátni kénytelenek, hogy mun-
kánknak anyagi sikere is van. Többre beesülik 
gyakorlati tudásunkat, itt-ott már tanácsért is 
fordulnak hozzánk s ha ezt sikerült elérnünk, 
már könnyebb dolog őket példánk követésére 
rábírni. És ha egyetlen egy földmívest is sike-
rült fölbuzdítani háza környezetének rendezé-
sére s hasznosítására, a többiek csakhamar 
követni fogják. Rövid idő alatt az iskolával 
együtt az egész község külsejének képe kelle-
mesen átalakul. 

— tnel. 

Nyelvtan ta iií Iá s a magyarajk ú 
népiskolákban. 

Magam elé tűzöm a következő kérdéseket: 
1. Mi a nyelvtanítás? 2. Mi a nyelvtantaní-
tás? 3. Kell-e a nyelvtanítás mellett nyelvtan 
tanítása ? 4. Hogyan keletkezett a gramatizá-
lás? 5. Mi módon szüntethetjük meg a gra-
matizálást ? 

I. Nyelvtanítás. 
Hat éves korában jár föl a gyermek az 

iskolába. Ekkor már tud beszélni. Annyit tud 
beszélni, amennyire az értelme képesíti. Minél 
értelmesebb a gyermek, annál bővebb a nyelv-
tudása. A gyermek értelmi fejlettsége azon 
behatásoktól függ, melyeket reá a szülői, ro-
konai, ismerősei, szóval : környezete gyakorol. 
Normális, vagyis éptestű, éplelkű gyermek 
nagyon sokat sajátít el 6 éves koráig még 
szűk környezetben is. Minthogy minden gyer-
mek másféle környezetben nevelkedik, minden 
6 éves iskolásgyermek más nyelvtudással bír. 
De vannak közös ismeretek, mert vannak em-
beri szükségletek, melyeket mindenütt, a palo-
tában úgy, mint a kunyhóban ki kell elégíteni. 
Ezekre a közös ismeretekre támaszkodik a ta-
nítás az alsó fokon, különösen az I. és II. osz-
tályban, ahol az egész iskolai tanítás nem is 
más, mint nyelvtanítás. Az új ismeretekkel új 
képzetek, ezekkel új, eddig ismeretlen szavak, 
kifejezések, szófűzések keletkeznek. Az írás, az 
olvasás, a számvetés épp úgy gazdagítja a 
nyelvismeretet, mint a beszéd- és értelemgya-
korlatok. Nem módosítja ezt az igazságot az 
az ellenvetés, hogy a tanító az írást az írás 
és nem a nyelvismeret bővítése céljából tanítja. 

Mert, amikor a gyermek az írás által tanul 
vékony és vastag vonást, kerek és egyenes, 
balra- és jobbrad'úlö vonalakat, sorokat stb., 
akkor az írás technikájával együtt ezen mes-
terség műszavait, kifejezéseit és szólásait is 
megtanulja (macskakarmolás, firkálás, koca), 
és mivel némely betűnek feje, nyaka meg lába 
is van, az absztrahálás is kezdődik. 

Az olvasás tanítása még több, még gazda-
gabb, nagyobb gyűjteményét szolgáltatja az új 
szavaknak, kifejezéseknek, szólásoknak. És 
ezek annál inkább vésődnek az elmébe, mivel 
indirekt, célzatosság, nyilvánvaló rátanítás nél-
kül jut hozzájuk a gyermek. Még a tanító is 
öntudatlanul gyarapítja a gyermek nyelvisme-
retét : az ő oktató szavai, tanítás közben hasz-
nált kifejezései, szólásai mind átmennek a gyer-
mek nyelvismeretébe és gazdagítják (sajnos, 
néha csak gyarapítják) a nyelvtudását. Mon-
danom se kell, hogy hasonló jelenség adódik 
a számvetésnél, és még nagyobb, szembeötlőbb, 
célzatosabb a beszéd- és értelemgyakorlatoknál. 
(A legtöbbet ronthatnak a gyermek nyelv-
tudásán a beszéd- és értelemgyakorlatok.) 

Ami a nyelvtanítás érdekében megtörténik 
az első osztályban, az történik minden osztály-
ban az iskolai tanítás egész ideje alatt. De a 
gyermek nyelvismerete nemcsak az iskolai 
tanítás által fejlődik, hanem az emberekkel és 
a természettel való érintkezés álta) is. Értelem-
fejlődés, tárgyismeret, nyelvtudás majdnem 
azonos lelki mozzanatok. Arra az első kérdé-
sünkre tehát, hogy mi a nyelvtanítás ? habozás 
nélkül azt felelhetjük : a tanítás maga a nyelv-
tanítás, minden tanítás nyelvtanítás. 

II. Nyelvtantanítás. 
A tanítás által tehát mindjobban és szebben 

beszél a gyermek. Idővel annyira fejlődik, hogy 
folyékonyan, értelmesen tudja elmondani a 
gondolatát; a hallgató megérti a beszédét; és 
ő is megérti másoknak folyékony beszédét. 
De akár ő beszél folyékonyan, akár más szól 
hozzá folyékonyan, az értelem mindig csak azt 
adja és veszi be magába, ami az ismerete 
körébe vág. A beszéd, a nyelv azonban óriási, 
végtelen nagy; nincs oly ember, még ha a 
legnagyobb tudós vagy a legkiválóbb költő, 
író is, aki csak anyanyelvét is tökéletesen 
végigtanulmányozta volna és teljesen tudná. 
Mert az élő nyelv folytonosan fejlődik, halad, 
mint maga a nép, mely azt beszéli. Lehetetlen 
ennélfogva, hogy a tanítás a nyelv minden 
kifejezésére, szólására, a beszéd minden fordu-
latára kiterjeszkedhessék ; de ez nem is szük-
séges, mert a lélek sok-sok ismeretet szerez 
a maga emberségéből, az elsajátított tudás 

I alapján, ő maga bővíti nyelvtudásának körét. 
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Hogy ezt minél sikeresebben megtehesse, föl 
kell használnia az írás és olvasás tudományát. 
Az írás beszéddé válik a gyakorlati életben ; 
írásban beszél az ember a távollevőkhöz és 
viszont a távollevők írása szól hozzánk. írás-
ban nehezebb a beszéd meg a megértés is, 
mint az élőszóval való. Szemtől szembe állva 
megkérdezhetem a hozzámszólót, hogy hogy is 
értelmezi ezt vagy amazt a kifejezését ; ha 
mondok valamit és később még valami jut 
eszembe, amit fontosnak tartok, élőszóval meg-
mondhatom a szemtől szembenállónak; de az 
írás egészen más természetű. Épen ilyen az az 
olvasmány is, melyet magam olvasok, amit egy 
már rég elhalt nagy író írt és akit megérteni 
óhajtanék. 

Hogy helyesen tudjunk írni, hogy másoknak 
értésére tudjuk adni gondolatainkat, tehát, 
hogy jól tudjunk fogalmazni és hogy másoknak 
a közleményeit megértsük : erre tanít a nyelv-
tan; a nyelvtan eszerint háromfélét t an í t : 
a) nyelvmagyarázatot, értelmezést, b) helyes-
írást, c) fogalmazást. 

A nyelvtan is nyelvtanítás, de nem az a 
célja, hogy a szókincset gazdagítsa, hanem 
hogy a meglevőt magyarázza ; nem gyarapít, 
hanem értelmez ; nem visz a tanítvány elé új 
tárgyat, hanem megmutatja, megtanítja, mi-
képen bánjék a birtokában lévőkkel. A nyelvtan-
tanítás tehát nyelvmagyarázat, értelmezés. Ha 
az I. osztálybeli tanuló medve helyett ezt í r ja: 
nedve, akkor a tanító megmagyarázza a gyer-
meknek, hogy nem ugyanaz ám ned-se, mint 
medve és most a nyelv értelmét nyelvtannal 
világítja meg. Mi tanítók alkalmazzuk a nyelv-
tant már az első osztályban is, nekünk nagy 
szükségünk van rá az értelmezésnél, magyará-
zatnál, de a gyermek nem tudja, hogy mi mi-
féle módszert alkalmazunk tanításánál. A nyelv-
tant nem is lehet tanítani, hiszen az nem is 
tudomány, hanem csak módszer a nyelv helyes 
értelmezésére. A nyelv a törvény, a nyelvtan 
a törvény megokolása vagy indokolása. Mi a 
nyelvtan? A nyelvtanítás szemléltetője. 

III. Nyelvtanítás és nyelvtan. 
Hogy a nyelvtanítás mellett kell a föntebbi 

értelemben vett nyelvmagyarázat vagy : nyelvtan 
is, abban nem kételkedhetik egyetlenegy jóra-
való tanító sem. Eltérés csak az alkalomra 
nézve lehet. Az egyik azt mondhatja, hogy a 
nyelvmagyar ázást, helyesírást és fogalmazást 
az olvasás alkalmával foganatosítja ; a másik 
meg, hogy ő ugyanezt az, írással köti össze, 
a harmadik pedig, hogy ő külön tanítási órán 
foglalkozik ezekkel. Mind a három nézet helye-
selhető, sőt mind a három út Róma felé vezet. 
Es mégis nagy bibije van a dolognak. Az ol-

vasmányok ugyanis nem a nyelvmagyarázat 
vagy a fogalmazás kedvéért íródtak vagy íród-
nak. Tartalmuk a szív- és kedélyhez vagy az 
értelemhez szól, vagy valamely eszme iránt 
föllelkesíteni, megindítani akarnak (hazaszere-
tet, jótékonyság stb.) vagy valamitől vissza-
riasztani, undort kelteni valami iránt (haza-
árulás, hanyagság stb.), vagy pedig tárgyi 
ismeretet közölnek. Eszerint a legtöbb olvas-
mány egyazon irályfajhoz tartozik (leírás, 
elbeszélés stb.) és számtalan szó, kifejezés, 
szólás, beszédfordulat egyáltalán föl sem lel-
hető az olvasmányban; ami áll az olvasmá-
nyokra, ugyanaz áll az írásra nézve is ; minél-
fogva megfosztatnának a tanítványok, akik 
akár az olvasmányok, akár az írás révén jut-
nának a nyelvtani magyarázatok birtokába, 
számtalan nyelvi jelenségtől meg helyesírási 
mozzanattól, melyeket az élő nyelv fölszínre 
vet. A nyelvtan pedig, melynek külön föladata, 
hogy a nyelv sajátságait és tulajdonságait ku-
tassa és földerítse, ezen munkáját bizonyos 
rendben, mondjuk rendszerben végzi, tehát 
minden jelenségre, minden nyelvbeli tényre rá-
mutat és megtanít arra is, hogy magunk is 
tudjunk kutatni. Tehát a rend és biztonság 
kedvéért kell a nyelvtannak külön időt szen-
telnünk, vagyis külön kell foglalkoznunk a 
helyesírással, fogalmazással és nyelvmagyará-
zattal. Abból az okból pedig, hogy a tanító 
tudja, mit tanított már és miképen hozza 
kapcsolatba a tanítottakat a tanítandóval, ok-
vetlenül kell az ő számára egy pedagógiailag 
helyesen megírt vezérkönyv. 

Eddig kifejtett nézeteim után bizalommal 
fordulok kedves kartársaimhoz azzal a határo-
zott kérdéssel : Mit értenek tanítótársaim 
gramatizálás alatt ? A magam részéről azt 
nevezem gramatizálásnak, lia a tanító a magyar-
ajkú tanítványától azt kérdezi: „Hogyan ké-
pezzük a többesszámot?" és a tanítvány azt 
feleli : „ Ugy képezzük a többesszámot, ha a 
szóhoz k, ak, ok, ek, ök ragot függesztünk." 
Vagy, tanító: „Mi a mondat?" Tanítvány: „Ha 
gondolatainkat szavakba foglalva mondjuk ki, 
az mondat." Tanító: „Melyek a mondatnak 
főrészei?" Tanítvány: „A mondatnak főrészei 
az alany meg az állítmány." Tanító: „Mi az 
alany?" Tanítvány: „Az alany a mondatnak 
azon része, melyről valamit mondunk vagy 
állítunk." Stb. stb. Ez gramatizálás, még pedig 
a legundokabb fajtájú. Emlékeztet azon léha, 
szemfényvesztő gramatikusokra, kikről Gobineau 
gróf Kísérlet az emberfajok egyenlőtlenségéről 
című müvében oly megvetően beszél, azokról 
az elszegényedett, tönkrement görög ifjakról, 
kik irodalmi fércmüveikkel, gúnyirataikkal be-

. furakodtak a tudatlan és könnyelmű római 
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családokba, hogy mint gramatikusok gyerme-
kek tanítói legyenek : polyva^ volt a tudomá-
nyuk, konkoly az erkölcsük. Óvd meg, magya-
rok Istene, a magyar gyermekeket az ilyen 
tanítóktól ! 

Viszont megmutatom azt is, bogy értem én 
a magyar nyelv tanítását nyelvtan tanításával, 
de nem nyelvtanozással, a magyarajkú nép-
iskolában. Két fogalomnak : a mondat-nak és 
a szó-nak magyarázatát tűzöm ki föladatomul. 
Úgy írom le, amint az iskolában tanítom. 
Kötelességemnek tartom, hogy nyilvános el-
bírálás alá bocsássam tanításomat, mert ha 
rosszul tanítok és erről valamelyik kartársam 
meggyőz, ez nagy nyereség tanítványaimra 
nézve, mert megvan bennem a halandóság, 
hogy a jó útra térjek ; tehát megkezdem : 
a gyermekekhez fordulok: „Mutassa meg 
mindegyiktek az irkáját, amelyikbe tegnap a 
könyvből (a tábláról) írtatok ! (Tudniillik már 
eddig is a gyermek képzettartalmából sze-
dett mondatokat másoltattam.) Melyikőtök mu-
tatta meg az írását édesapjának ? (anyjának, 
testvérének stb.) Mondtad-e, hogy honnan 
írtad le azokat a mondatokat? (A gyermek 
most hallja először ezt a kifejezést. Azon 
esetre, ha egyetlenegy tanuló sem találkozik 
az osztályban, aki jelentkeznék, hogy valakinek 
megmutatta az írását — ami alig hihető — 
akkor másképen kérdezem, például : Emlékez-
tek-e még, hogy ezen mondatokat honnan 
írtátok le irkáitokba ?) Elolvasta-e atyád a 
mondatokat, miket írtál ? Tudnál-e emlékezet-
ből akárcsak egy mondatot azok közül elmon-
dani ? (Most igen könnyen megesik, hogy a 
gyermek, mivel a mondat fogalmát még nem 
ismeri, vagy az okosabb tanuló is csak sejti, 
nem mond mondatot, hanem csak szót ragad 
ki belőle és _ azt mondja meg. Erre én azt 
mondom: „Édes fiam, ez nem mondat." Nem 
bocsátkozom magyarázatokba, hogy miért nem 
mondat, sőt ha mond is mondatot, még 
akkor sem; épen mivel még nem fogta föl, 
még nincs róla fogalma, nem is magyarázha-
tom, mert a magyarázattal csak zavarnám 
elmebeli működését, melytől azt várom, hogy 
érdeklődjék aziránt, mit neki a mondatra nézve 
mondani fogok. Először azt akarom, hogy 
ismerje meg azon jeleket, melyekről a mondatot 
fölismerjük. Am nekem hozzá kell járulnom, 
hogy e különböző jeleket a gyermek észre-
vegye. Mily jeleken ismeri föl a gyermek a 
különböző tárgyakat ? Látásával : szín, alak 
(termet, méret), nyugalom, mozgás vivődik lel-
kébe ; hallásával : hang, erő, helyi viszony 
(közelség, távolság, fölül, alul) ; szaglásával : 
illat ; tapintásával : milyenség, minőség ; érzé-
sével : kellemes vagy kellemetlen inger vivődik 

lelkébe. Ha a gyermek először lát kutyát, még 
nincs fogalma kutyáról, még ha meg is mond-
ják neki, hogy ez kutya. Ha látta a kutyát 
állni, feküdni ; ha látta, mikor a farkát csó-
válta, látta futni; hallotta ugatni, vonyítani, 
vakkantani ; megsimogatta a szőrét, ráfeküdt ; 
adott neki ennivalót; látott egy másik, egy 
harmadik meg egy negyedik kutyát, kisebbet 
és nagyobbat, mészáros-kutyát és komondort, 
agár-kutyát és ölebecskét : akkor van neki 
tiszta fogalma a kutyáról ; de míg ez nem 
történt, addig ő csak az ő Hektor vagy Sipszi 
kutyáját ismeri ; de a kutyát, mint természet-
rajzi fogalmat, nem bírja elméjében. Ezek után 
kérdezem : miről ismerje föl a gyermek a mon-
datot ? Színéről ? szagáról ? termetéről ? Ne 
felejtsük el azt sem, hogyha ötször, hatszor, 
tízszer, százszor mondjuk neki, hogy mi a 
mondat ? akkor legföljebb megtartja ezt a 
regulát emlékezetében, de érteni nem érti, hogy 
mondat voltaképen micsoda. Ha magyarázod, 
hogy ez mondat, akkor legföljebb erről a meg-
magyarázott mondatról van képzete, erről az 
egyről tudja, hogy mondat, ez az ő Sipszi 
kutyája, de mondatról nyelvtani értelemben 
nincs fogalma. Hát milyen jeleken ismertessük 
meg a mondatot ? Kétféle jelünk van, ú. m. : 
anyagi és észbeli. Az anyagiakat a látás és a 
hallás, az észbelieket a lélek adja. Anyagi jel 
a pont, anyagi jel a nagy kezdőbetű. Azon 
kell tehát lennünk, hogy e két jel kifejlődjék 
tanításunkból. Evégből fölszólítunk egy gyer-
meket, hogy mondjon el valami mesét, amit 
tud, a maga beszédén, a maga nyelvén. Azt 
a mesét, amit a gyermek elmondott, vagy 
magam írom le a táblára egyfolytában, azaz 
minden pont, minden vonás, nagybetű mellő-
zésével, vagy a gyermekkel íratom le, az pedig 
természetesen nem fog pontot vagy nagybetűt 
alkalmazni. Most figyelmeztetem a gyermeke-
ket, hogy a mese nincsen úgy leírva, ahogy pél-
dául a Béla mondta : mert Béla nem mondta 
el a mesét egy szuszra, egy lélekzettel, hanem 
meg-megpihent, majd jobban, erősebben han-
goztatott egy-egy kifejezést, majd meg lassab-
ban, gyöngébben. „Kezdd el csak még egyszer 
Béla!" Ezzel most a tanítványok figyelmét 
fokoztam, mindenütt, ahol Béla a mesében 
szünetel, félbeszakítom, és azt mondom: „Most 
megjelölöm az írásban, hogy itt egy kis szü-
netet kell tartani, ahogy Béla pihent; aztán 
a kis szünet után ú j erővel kezdte a beszédjét, 
azt meg úgy jelölöm, hogy nagybetűn ke;dem 
az első szót. Bélát arra is rávitte az esze, hogy 
mikor ú j erővel kezdett valami mondást, addig 
tartson a lélekzete, míg valami megérthetőt mond, 
csak aztán pihent megint. A nagy kezdőbetűtől 
a pontig terjed Béla egy-egy értelmes mondata." 
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Hogy ezt az eljárást a mesemondással vagy 
elbeszéléssel, történettel többször ismétlem, azt 
nem is kell mondanom, mert mindnyájan tud-
juk, Hogy egyszeri látása, hallása bármiféle 
jelenségnek csak képzetet visz a lélekbe, de 
fogalmat nem. A képzet pedig vajmi könnyen 
vagy háttérbe szorítódik a lélek tudatlansá-
gába, vagy teljesen eltűnik. Anélkül, hogy a 
mondat fogalmát magyaráztam volna, már 
rávittem a tanítványokat, hogy beszédünk 
mondatokból áll, hogy a mondat valami okos-
ságot fejez ki, hogy a mondattal befejeződik 
a beszédnek egy részlete, hogy ezt a befejező-
dést az élő beszédben hanghordozás meggyön-
gülésével, az írásban ponttal jelöljük és hogy 
r mondatot nagy kezdőbetűn kezdjük írni. 
De valamint nem kérdezem a gyermektől, 
mikor azt mondja a kutyáról, hogy ez hitya : 
hogy miért kutya? hanem beérem a ténnyel, 
hogy a gyermek t u d j a , hogy ez kutya, úgy 
nem nyaggatom, mikor felszólításomra tényleg 
mond valami mondatot, a kérdéssel: „miért 
mondat ?u Hiszen ilyen megokoláshoz nagy 
tudás kell, evvel ront a tanító legtöbbet, ezek-
kel a megokolást sürgető kérdésekkel szegi a 
gyermek kedvét a nyelvtan tanulásától. Hiszen 
felnőtt, okos embert is zavarba hozhatunk 
a „miért?" kérdéssel. De hadd térjek vissza a 
tárgyamhoz ! Már a látást és részben a hallást 
igénybe vettük a mondat fölismerésében ; a 
hallást még jobban kiaknázhatjuk. Csöndes az 
osztály. Figyelmeztetem a tanítványokat, hogy 
akit fölszólítok, az tisztán feleljen, a többi pe-
dig nagyon figyeljen. Mutatok egy golyót. 
Kérdezem az „egyik gyermektől: „Ez itt ni, 
micsoda ez?" 0 felel: „Golyó.* „Helyesen fe-
lelt?" „Igen", mondják. „írja le a táblára a fele-
letet G . . . ." (Ha leírta és elfelejtette a pontot 
utána tenni, akkor erre figyelmeztetem.) Most 
én mondom: golyó, de olyan hanghordozással, 
hogy észrevegyék, hogy még valamit akarok 
mondani. „Ejnye, ejnye, valamit gondoltam, most 
nem j u t eszembe. Hallgassatok csak, hadd 
gondolkozzam. Tudom már : golyó elgurul, 
ha leejtem." (A golyót tényleg leejtem.) Most 
egy darab krétát mutatok. „Hát ez mi?" 
,Kréta." „En majd gondolok valamit a krétá-
ról. Kréta . . . (itt megállok, ráncba szedem 
a homlokom). Kréta eltörik, ha leejtem." (Tény-
leg leejtem.) „El tudja-e valaki gondolni, hogy 
ilyenkor mit csinál a mamája otthon ? El 
tudja-e valaki gondolni, hogy papája most 
hol van? Mit csinál?" 

Én most arra gondolok, hogy a kutya ját-
szik a macskával. Hát te mire gondolsz ? Ha 
én kimondom: „A kutya játszik a macskával" 
akkor megértitek a mondatomat. Ha csak 
ennyit mondanék a gondolatomból : macskával, 

akkor nem tudnátok, mit gondoltam. Én most 
azt mondom (kissé megállok, mintha gondol-
koznám) : tányérba, tudhatja-e valaki, hogy én 
mit gondoltam, egészben ? Ugy-e nem ? Mert 
én a minap láttam, hogy a drótos lyukat fúrt 
a tányérba, az jutott eszembe, arra gondoltam. 
„Gondolj te valamit, de ne mondd meg az egész 
gondolatodat, hogy mi eltaláljuk-e a többit?"' 

Ezen fölszólítást igen sok gyermekhez inté-
zem. Hogy ez mennyi élénkséget, érdeklődést 
kelt a tanításban, azt nem is kell magyaráz-
nom ; másrészt most már nemcsak a fül, hanem 
az ész is közreműködik a mondat teljes fogal-
mának megértésén; mert működésbe hozom a 
gyermek képzeletét, kombináló erejét. ítélő-
képességét. Ézen eljárással lassanként kibon-
takozik a mondatból a szó ; a tudatban meg-
fogamzott, hogy gondolkodás útján kapjuk a 
mondatot. De ha én gondolok, ha a lelkemet 
tudatosan foglalkoztatom, akkor mindig a kép-
zeteknek egész sorozata, kapcsolata jelenítődik 
meg a tudatomban. Gondolni, visszagondolni, 
emlékezni csak arra tudok, amit érzékeim által 
magamba fogadtam; tehát én visszagondolok 
az almára, melyet ettem. De az alma nem mint 
elvont szerzet jelenik meg tudatomban, hanem 
mindazokkal a képzetekkel együtt, melyek ezen 
almához kapcsolódnak : az alma színe, alakja, 
íze, a kés, mellyel meghámoztam, a tányér, 
amelyre tettem ; szóval minden, ami vele járt, 
mikor ettem, egy képzetcsomóban jelenik meg 
lelkemben. így működik minden ember lelke, 
így a gyermeké is. Én sohasem mondanám 
vagy mondatnám a gyermeknek : Mondj egy 
mondatot ! Hanem így : Láttál-e már kocsit ? 
Na, mit tudsz róla mondani? Hallottad-e a 
pacsirtát énekelni? Hát mondd el, hogyan 
esett meg stb. 

Ezen eljárásom még azt is világosan tün-
teti föl, hogy előre kidolgozott, a gyermek 
képzettartalmából vett kérdéseim mennyire 
alkalmasak fogalmazási célokra. Föltüntetik 
szerintem a fokozatos haladást is, mert ra j ta 
vagyok, hogy a tanítás bármely köréből szer-
zett ismereteket belevonjam a kérdés tárgy-
körébe. Az ítélet élesbítésére, a szókincs gya-
rapítására a táblára is írok, íratok gondolat-
töredékeket, melyeket a gyermekek értelmes 
mondatokba alakítanak át. Például fölírom a 
táblára : A fel- a levegő- úsz-. A fél- es- es-
a föld-. Az es- -kenyíti a mez- és a -teket. 
Stb., stb. Természetes, hogy itt mindenütt 
útbaigazítólag működöm közre. Ha hibát ejt, 
akkor a nyelvérzékére appellálok, hogy ilyesmit 
hallott-e már okos ember szájából. Később maguk 
is írhatnak ilyen töredékeket, melyeket a töb-
biek helyreütnek. Ezek után a mondat fogalma 
megvan a gyermek elméjében, ha nem is tudja 
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definícióját, logikai meghatározását adni. Deliát 
szüksége van az iskolának az ő definíciójára ? 
Vagy életében valaha — hacsak filológus nem o. o 
válik belőle — rászorul-e valaki a mondat 
fogalmának meghatározására? Nem! Azonban ~ O 
érteni mégis kell minden intelligens embernek, 
hogy van mondat, hogy pontot teszünk mon-
dat után stb., mert hiszen beszédünk tényleg 
mondatokból áll ; ha olvasunk, látjuk a pon-
tot, a. nagy kezdőbetűt, nekünk is kell azt 
alkalmaznunk, erre szükségünk van, és azt 
megértette, fölfogta a gyermek. Nyelvtant 
tanítok, de nem nyelvtanozok, nem gramati-
zálok. 

Mikor a gyermek már jól megismerte a mon-
datot, akkor rátérek a szóra, nem az alanyra 
meg az állítmányra, mert ezeket nem fogja föl a 
mondat fogalmának eddigi ismeretéből, azt csak 
akkor fogia föl, ha tudja, hogy van szó, tőszó, ' 
ragos szó, többes képző és birtokos képző. A gyer-
mek eszejárása arra bírja, hogy azt mondja : ezen 
mondatban: „lisztből sütik a kenyeret" az 
alany lisztből, mert róla beszélünk ; az élő 
beszédben pedig ilyenek a mondatok, nem 
pedig: a kutya ugat, a macska nyávog; tehát 
mellőzöm még az alany és állítmány ismeretét, 
nekem nem a nyelvtan, a gramatika szabja 
meg az útamat, hanem a gyermek tudása, a 
tanuló beszéde, nyelve. Tehát a mondat után 
a szót fogom ismertetni, majd rátérek én 
annak idején az alanyra, meg az állítmányra 
is. Mi a szó genezise ? Hová kell érte vissza-
menni ? 

Szó, mint kifejezés, nem ismeretlen a gyer-
mek előtt. Sokszor hallja: „Egy szót se szólj! 
Jer ide egy szóra! Az ő szavának nem adha-
tunk hitelt. Szót fogadj! Az első szó nem jut 
eszembe." Ennélfogva itt nem kell a fogalmat 
kerülgetni, mint a mondatnál, hanem bele kell 
markolni a nvüzsgő életbe. Egv okosabb ta-o o. 
nulót kiszólítok magamhoz. Je r csak ide egy 
szóra, te Pista ! (Pista elém áll.) Mikor a gyer-
mekek lesik, hogy mit mondok, fölnyitom a 
számat és azt mondom : kulcs. A ztán hallgatok. 
Pista is hallgat, a többi gyermek is. Végre 
én megszólalok : No, Pista, hát mit csinálsz ? 
A Pista zavarban van. Én tréfára fogom a 
dolgot és azt mondom : Hisz, én csak egy szóra 
híttalak, azt az egy szót én meg is mondtam, 
ezt ni: kulcs. Ugy-e, egy szó után ritkán tudunk 
eligazodni, hogy mit tegyünk. Különben menj 
a helyedre és súgj a Dani fülébe egy szót, de 
csak egy szót ám ! No, mit súgott a füledbe ? 
Ezt tegye egy másik, harmadik, negyedik stb. 
Hogy mi a szó ? Azt nem kérdezem, ahogy 
nem kérdeztem, hogy mi a mondat, de ahogy 
a mondatot a nem mondat által, úgy a szót 
a nem szó által értetem meg. 

Előbb mutatok tárgyakat, melyeket a gyer-
mekek ismernek. (Könyv, toll, tintatartó, papi-
ros, ablak, ajtó, kilincs stb.) 

Én fölmutatom, vagy rámutatok, ők meg-
nevezik. Aztán nevezek tárgyakat, melyeket a 
gyermekek ismernek, de nem látnak. Ok csak 
azt mondják, amit tudnak róla. Pl. Én mon-
dom : hit — ők mondják : van az udvaron vagv 
az utcán, vizet merítenek belőle ; kémény — 
van a háztetőn, a füst száll ki r a j t a ; rét, 
széna, karó, fűzfa, tehén, juh stb., stb. Aztán 
mondok cselekvéseket, ír, olvas, számol, főz, 
süt, azután milyenségeket: nagy, édes stb. 

Ezek után azt mondom : Mondj te valamit, 
Miska, amit ismersz, de itt nem látsz; csak a 
nevét mondd annak a jószágnak (tárgynak, 
dolognak), a többi gyerek pedig elmond róla 
valamit, amit tud. Mindig a gyermek képzet-
tartalmából veszem a nyelvtanra való anyagot ! 

Mikor már így is kifejtettük, figyelmeztetem 
a gyermekeket, hogy ismét én mondok vala-
mit : Kavics, pisztráng, kehely, dasre, ribug. A 
kavicsról már nem tud minden gyermek vala-
mit mondani, pisztráng nagyon sok gyermek 
előtt ismeretlen, kehelyt már alig ért egy-egy 
gyermek; dasre: azt senki se tudja, ribug, azt 
se tudja senki sem. Nem tud rajta elképzelni 
valamit, nem jelent semmit ; reája nézve tehát 
szó, ami valamit jelent, amit ő el tud képzelni, 
amire valamit elmondhat. Mert a gyermek 
nemcsak a tárgyat, a dolgot tudja elképzelni, 
hanem a cselekvést-, a milyenséget is. Hogyan 
jut a gyermek lelke a szó birtokába ? Érzékei ál-
tal. 0 lát, hall, szagol, tapint, ízlel, érez. Mikor 
ajkai legelőször kiejtik a szót: mama, akkor 
az még nem azt teszi, hogy szülőm, hanem 
azt a kelismetest, aki táplálékot ad. De nagy-
sokára, amikor már nem is direkt ad az anya 
táplálékot, kezdi különválasztani az őt szerető, 
a reája nevető élőt a tápláléktól. A lélek mál-
ékkor nagyot fejlődött, már az egyes ismer-
tető jeleket össze tudja foglalni, a képzetekből 
fogalmat alkot és a fogalmat szóval köti meg ; 
a fogalom adja a szót, a szó adja a fogalmat. 
Azért kívánom, hogy amidőn én azt mondom : 
kút, ő mondjon egy pár ismertető jelet (van 
az udvaron, vizet merítenek belőle), ezzel jelét 
adta annak, hogy van fogalma a kútról. Mikor 
azt mondom: ír, nem elégszem meg azzal, ha 
azt mondja: a gyermek ír, hanem oda veze-
tem, hogy azt mondja, a tollat bemártja a 
tintába, ráteszi a papirosra, veti a betűket. 
A cselekvésnél mindig a mozgás a fogalomnak 
lényeges jele; a milyenségnél pedig legmkább 
az összemérés, összehasonlítás más dologgal. 
És ez nem nehéz ám, csak követelni kell az 
ilyesmit a tanulótól, mert a kút képzete okvet-
lenül társul a víz képzetével, a merítéssel ; 
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abban a pillanatban, melyben a gyermek azt 
mondja : a tábla nagy, összehasonlította a 
szobában levő, a táblánál kisebb tárggyal, pl. 
a székkel ; amely percben azt mondja : édes a 
cukor, szinte érzi azt a kellemetes hatást, 
melyet ínyére gyakorolt. Tehát minél inkább 
nógatjuk a gyermeket, hogy mindazt mondja 
el a tárgyról, cselekvésről, milyenségről, amit 
tud, annál jobban erősítjük meg lelkében, tuda-
tában az érzékei által észrevett jelenségeket, 
annál inkább egyengetjük az utat az egészséges, 
zavartalan képzettársításra, mely az ismeret-
szerzésnek legősibb, legelsőbb és legbiztosabb 
hatóereje. 

Mikor már a szó fogalma is tisztult a gyer-
mek elméjében, akkor összehasonlító példákat 
kell adnunk a szó és mondat, a mondat és 
szó kölcsönhatásáról, ami még jobban meg-
erősíti a nyelvtannak ezt a két alapvető fo-
galmát. 

Ilyen módon tanítom a nyelvtant magyar-
ajkú népiskolában ; mindig abból indulok ki, 
amit a gyermek tud, tehát követem a peda-
gógiai elvet: az ismeretesről az ismeretlenre, 
a közelről a távolra stb. Nem gramatizálok, 
mert nem nyaggatom-faggatom a gyermeket 
avval, hogy mondat azért, mert „mond11-ból 
származik és „at" a képzője, eljárásommal azt 
kívánom elérni, hogy a magyar gyermek az 
élő magyar nyelvben meglevő szónak fogalmát 
elsajátítsa. 

IV. A gramatizálás. 
Már az 1629. évben fölveti Alstedius János 

Henrik, * aki Herbornban Comenius Ámos 
Jánosnak volt tanítója, Encyclopaediájának VI. 
részében azt a kérdést : „An Grammatica sit 
necessaria?" Vájjon szükséges-e a gramatika? 
Válaszában azt mondja, hogy nagyon sok tudós 
ember még a legcsekélyebbnek tetsző grama-
tikai regulához is ragaszkodik; mások pedig 
úgy vélekednek, hogy a nyelvet meg kell ta-
nulni minden szabály nélkül, csak a használat-
ból. (E contrario alii sunt, qui arbitrantur, 
linguas docendas esse sine omnibus praecaptis, 
solo usu.) Nem csodálkozhatunk tehát, ha 
(Jomenius a Didactica magna Nagy Oktatástan 
című müvében a nyelvek tanításának mód-
szeréről szólva, azt mondja : „Minden nyelvet 
inkább a használat által, mint szabályok által 
kell megtanulni", t. i. hallás, olvasás, újra-
olvasás, leírás és írás- és szóbeli utánzásokkal, 
még pedig oly gyakran, ahogy csak lehet." És 
ha sorra vesszük mindazokat a pedagógusokat, 
akik sikeres munkásságukkal az egész emberi-

* Alstedius mint tanár működött Erdélyben, a 
Bethlen Gábor fejedelem alapította gyulafehérvári fő-
iskolán. 

ségnek elévülhetetlen szolgálatot tettek, egyet-
len-egynek a munkájában sem találjuk, hogy a 
gramatizálásnak szószólója lett volna, ellen-
kezőleg, mindegyik pedagógus tudásának leg-
élesebb nyilaival harcolt a nyelvtanozás ellen, 
különösen Diesterweg, aki Útmutatója* ( W e g - , 
weiser) című művében, a nyelvtanítás mód-
szeréről szólván, első tételnek ezt állítja föl : 
„Oly módon vidd a gyermek elé azon nyelv-
nek minden jelenségét, melyet meg kell tanulnia, 
ahogy azt az élet kezdettől fogva teszi, köz-
vetlen szemléleteknek élőszóval való bemuta-
tásával, beszéddel és olvasással." Pestalozzi 
nem is alkalmazta a gramatikát, Herbart az 
olvasottak- és írottakhoz fűzi nyelvmagyarázó 
tanításait, tehát honnan ered a gramatizálás, 
melyről ú jabb időben nálunk nagyon gyakran 
szó esik? Legjobban megmondja ezt nekünk 
Gyertyánffy-Kiss „A Népiskola Módszertana", 
a nyelvtanítás története igen tanulságos feje-
zetében. Bizony, a gyermek számára halom-
számra írt, nyomtatott ívek sokaságával ver-
senyző nyelvtani könyvek okozták ezt az ál-
datlan állapotot — de még valami, amit nem 
merek kimondani. A gramatizálás ellen min-
den igaz magyar tanítónak teljes erejével, 
lankadatlan kitartással kell küzdenie. 

V. A gramatizálás megszüntetése. 
Sok vidéki kartárssal volt alkalmam ezen 

dologról beszélni. Sok tanító arról panaszkodik, 
hogy az iskolaszéki tagok, sőt a tanfelügyelők 
követelik a nyelvtani szabályokat, és minél 
gyorsabban tudja a gyermek a szabályt le-
pergetni, annál kitűnőbb tanulónak tar t ják, de 
annál nagyobb dicsőség háramlik a tanítóra is. 
No hát, ezt az ildomtalanságot meg kell szün-
tetni. Mindenekelőtt módjában áll a kormány-
nak, hogy a gyermek kezébe szánt oly nyelv-
tani könyvet, melyben nyelvtani szabályok 
vannak, ne engedélyezzen a használatra. Figyel-
meztetheti a kormány a tanfelügyelő urakat , 
hogy iskolalátogatásuk alkalmával ne intézzenek 
a tanulókhoz olyan kérdést, melyre nyelvtani 
szabály lehet a felelet. Ha a tanító unszolá-
sára mondana el a gyermek nyelvtani szabá-
lyokat, akkor a tanfelügyelő úr figyelmeztesse 
a tanító ura t jóakaratúlag, hogy ez nem tar-
tozik a népiskolai tanítási anyag közé. 

A nyelvtani órákban, melyek a tanítási óra-
renden föl vannak tüntetve, irodalmi olvas-
mányok, jeles költőink költeményei magyará-
zandók, tisztán nyelvi szempontból ; fogalmazási 
gyakorlatokat íratunk, melyeket a helyesírás 
és helyes beszéd és gondolkodás szempontjából 

* Diesterweg Útmutatóját Bányai JaTiab nagy-
! becskereki igazgató-tanító fordította magyai-ra. 
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beszélünk meg vagy tárgyalunk. A magya-
rázatokban okvetlenül rá kell térni a szavak 
különféle jelentéseire (főnév, melléknév, ige stb.), 
a beszédben való viszonyukra. A mondatok 
különféleségére és részeikre. De liogy mi módon 
kell ezt megtenni, erre a megírandó Vezérkönyv 
fog fölvilágosítást adni. 

Nagyon örülnék, ba tisztelt kartársaim 
hozzászólnának a nyelvtantanításra vonatkozó 
eme elmélkedésemhez, de úgy, hogy tárgyi-
lagosan bírálják fejtegetéseimet, melyeket tan-
ügyünk érdekében bocsátok a nyilvánosság elé.* 

(Budapest.) Schön József. 

Nyugdíjazás. 
Tanév közben a tanítónak nyugdíjaztatását 

nem lehet kérelmeznie, mert a változás, a be-
töltésig eltelő néhány hónapi idő a tanügyre 
nagy kárral jár . Faluhelyen úgyis csak 8 hónap 
a szorgalomidő, s ha abból is elvesznek még 
valamicskét, úgy az anyagot elvégezni és ered-
ményt várni nem lehet. 

Ha mindazonáltal oly súlyos beteg az illető 
tanító, hogy a tanév végéig sehogy sem taní t -
hat, akkor betegségének beigazolásával kérheti 
kivételesen tanév közben is nyugdíjaztatását, 
de ellenkezőleg nem. 

Most van tehát itt az ideje a nyugdíjazásnak, 
és pedig azért, hogy kérvényük idejében elin-
téztetvén, az illető iskolafönntartók az így 
üresedésbe jö t t állomásra a pályázatot még a 
nyáron kiírhassák, a választást megtarthassák 
még oly időben, hogy az újonnan beválasztott 
tanító új állását még augusztusban elfoglal-
hassa és a tanítást szeptember elején megkezd-
hesse. így nem veszt a tanügy, rendben lehet 
az illető iskola ügye s akadály nélkül rendes 
mederben folyhat a tanítás. 

Mivel most kell beterjeszteni' a nyugdíjazás 
iránt való kérvényeket a kir. tanfelügyelőség-
hez, tájékozás végett közlöm az ezen ügyben 
tudni kívántakat ; de meg mivel többen fordultak 
hozzám és a hivatalhoz is ez ügyben való 
eljárás módozataiért, szükségesnek találom e 
minden tanító által olvasott lapban megadni 
a tájékozást. 

A nyugdíjazásnál kétféle eljárás van. H a 
valaki 65-ik életévét betöltötte vagy 40 évig 
szolgált, akkor kérvényét a kívánt mellékletek-
kel együtt beterjeszti a vármegye kir. tan-
felügyelőjéhez, ki azt a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter úrhoz küldi föl. Egyéb 
dolog nincs vele. 

A kérvényt a vallás- és közoktatásügyi m. 

* Hozzászólásokat csak 3 héten belül fogadunk el, 
azontúl a vitát berekesztjük. Szerk. 

kir. miniszter úrhoz kell címezni és 1 koronás 
bélyeggel ellátni. A többi okmány mind eredeti 
és bélyeges legyen. A mellékletekre 30 filléres 
bélyeg kell. Szolgálati bizonyítványokra azon-
ban koronás. Amelyiken már van bélyeg, arra 
újra fölösleges ismét tenni. 

A kérvény egyszerű és rövid legyen, mert 
a becsatolt okmányok beszélnek. 

A nyugdíjazáshoz következő okmányok szük-
ségesek : 

1. Kérvény. 2. A tanító, valamint család-
tagjainak születési anyakönyvi kivonata, továbbá 
házasságlevele, mi családi értesítő alakjában is 
kiállítható. Ha kiskorú gyermekek nincsenek, úgy 
azok keresztlevele nem kell, hanem ezen körül-
ményt a kérvényben föl kell említeni, és pedig 
jól kivehető alakban. 3. Szolgálati bizonyít-
ványok, megfelelő időrendben számozva. Meg-
szakítás ne legyen. Az oly általánosan kiállított 
működési bizonyítványok, hogy ezen tanévben 
itt működött, nem jók ; ki kell határozottan 
tenni az évet, hónapot és napot, melytől-meddig 
működött, hogy megszakítás ne legyen. Vaka-
rásnak nem szabad lenni a szolgálati bizonyít-
ványban. A szolgálati bizonyítványok miatt 
sok baj volt már, késleltette az illetők nyug-
díjazását, szaporította a munkát, miért is azok-
nak előleges beszerzését és pontos kiállíttatását 
ajánlom. Hiány cs&kis a szünidő lehet, 2 hónap, 
esetleg 4. Az esetleges félbeszakítás indoka az 
1875. évi XXXII. t.-c. 8. §-a értelmében hiteles 
okmánnyal igazolandó. Vagyis, akik a tanítói 
pályái-ól leléptek, de később oda ismét vissza-
tértek, azoknak a lelépésük előtt töltött szol-
gálati idejük csak azon esetben számíttatik be 
nyugdíjaztatásuk alkalmával, ha kimutat ák, 
hogy egészségi állapotuk vagy hasonló s tőlük 
nem függöt t rendkívüli körülmények által 
kényszerítve hagyták oda a tanítóságot és a 
végkielégítést igénybe nem vették. Ezért az ily 
egyének már a tanítói karból kilépésükkor 
kötelesek a tanítóságról lemondásukat a kir. 
tanfelügyelőnél és az illetékes egyházmegyei 
főhatóságnál bejelenteni s távozásuk indokait 
igazolni, orvosi bizonyítványukat betegségükről 
bemutatni. Ezt sok tanító el szokta mulasztani, 
minek az a káros következménye, hogy azon 
esetben, ha újból belép a tanítói gárdába, a 
tanítói pályán töltött előző éveit nem számít-
ják be a nyugdíjintézetbe. 

A tanév 8 és 10 hónap. A működési bizo-
nyítványban tehát 4, esetleg 2 hónapi hiány 
szerepelhet csak, de miután a tanítónak szün-
időre is já r a fizetése, mer t élni akkor is kell, 
s mivel az mindig ottani tanító, ahol fizetik, 
bizonyítványát szept. 1-től aug. 31-ig állíttassa 
ki, ha mindjárt szünidejét bejelentés mellett 
máshol tölti is, mert hisz' írásbeli lemondását 
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állásáról nem adta be, vagy ha esetleg beadta 
is, de azt augusztus 3 l-re keltezte, tehát 
augusztus 31-ig még mindig ottani tanító. 
A szolgálati bizonyítványok hátul számozva 
és megtelelő időrendben összeállítva legyenek. 
4. Az országos tanítói nyugdíj- és gyámalap 
javára kivetett díjak pontos megfizetését igazoló 
fölvételi és befizetési könyvecske. 5. A szolgálat 
utolsó évében élvezett s tisztán tanítói jöve-
delmet föltüntető díjlevél, illetve kimutatás. 
A díjlevél az egyházmegyei főhatóság által 
jóvá legyen hagyva, s ha abban termények, fa, 
bor stb. foglaltatik, annak piaci ára helyható-
sági bizonyítvánnyal igazolandó. 6. Az iskola-
fönntartó polgári vagy hitközség részéről bizo-
nyítvány, hogy az illető tanító nyugdíjügyének 
végleges elintézéséig szolgálatban s ahhoz képest 
fizetésének élvezetében marad, vagy szolgálatá-
tól s így fizetésétől munkaképtelen volta miatt 
előbb is megválni kénytelen. A tanítói pályától 
előbb megválni nem szabad, mert akkor le-
l«pettnek tekintetik s nyugdíjat nem kap. 
7. Nyilatkozat, mely kir. adóhivatalnál kéri a 
nyugdíjösszeg fölvételét. 8. Nyilatkozat, mely 
időtől (hónap) kéri nyugdíjaztatását. 

E két utóbbi különben a kérvényben is föl-
említhető. 

A második eljárás azokra vonatkozik, akik 
még nem töltötték be 65 ik életévüket és nincs 
40 évi szolgálatuk. Ezek kérvényüket a fönt-
említett módon és mellékletekkel fölszerelve 
május elején a kir. tanfelügyelőhöz beterjesztik. 

A kir. tanfelügyelő összehívja a nyugdíj-
bizottság tagjait, behívja a tanítókat is, akiket 
a bizottság orvosilag megvizsgál. A vizsgálatról 
jegyzőkönyvet vesznek föl, melyet a kir. tan-
felügyelő a folyamodó tanító irataihoz csatol 
és mindezeket a miniszterhez fölterjeszti. 

A 1*. kath., g. kath. és községi tanítók a 
Ratió alapján az 1870. előtti évekre is megkapják 
a fönntartótól a nyugdíjat, a többiek pedig 
csakis 1870-től, a nyugdíjalapból. A tanító 40 
évi szolgálat után egész fizetésével mehet nyug-
díjba. Tíz év után 40% jár, mely összeghez 
minden további év után 2% számíttatik. 

'Végül jóleső örömmel említhetem föl, hogy 
az érdemes tanítók nyugdíjazásánál a miniszteri 
elismerés el nem marad. Elég ez nekünk, mást 
nem is kívánunk. 

(Szekszárd.) Na<jj/ Béla. 

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

Köszönetét nyilvánította: özv. Roller Bélá-
nénak, aki a turzófalvi szegény iskolásgyer-
mekek fölruházására 200 K- t meghaladó 
összeget adományozott ; Bereg . vármegye tör-

vényhatósági bizottságának, a beregmegyei 
szegénysorsú mindennapi iskolásgyermekek föl-
ruházására és tankönyvekkel való ellátása cél-
jából létesített alap javára megszavazott 1000 
K-ért ; az aranyidkai bánya- és kohóhivatal élel-
mezési bizottmányának, amely az ottani If júsági 
Egyesület részére 250 K-t adományozott. 

Kinevezte : Ba'i Vince oki. tanítót a felső-
stubnyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szátz 
Sarolta oki. óvónőt a törökbálinti áll. óvóhoz 
óvónővé; Bartos Sándor oki. tanítót a berec-z-
kojtozi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Haupt-
mann Pál oki. tanítót a szigetvári áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Cz'pauer Anna oki. óvó-
nőt a vágsellyei áll. óvóhoz óvónővé ; Győrffy 
Hermina oki. óvónőt a csongrádi áll. óvóhoz 
óvónővé; Kozma Géza oki. tanítót a felső-
oroszfalusi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Mútli Gyula oki. tanítót a feketebátori áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Kárpáti Pia oki. taní-
tónőt a fiumei áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Szabó József oki. tanítót a kovrágy-gonczágai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Malbasky 
Olga dubováci közs. el. isk. tanítónőt a fürjesi 
közs. el. isk.-hoz ; Wunder József felsőstubnyai 
áll. el. isk. igazgató-tanítót a turóezszentmár-
toni áll. el. isk.-hoz ; Balea Irma fürjesi közs. 
el. isk. tanítónőt a kúsiczi közs. el. isk.-hoz; 
Goronics Sándor langen'feldi ideiglenes tanítót 
az izbistei közs. el. isk.-hoz; Dezső Lipót tren-
csénvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot 
Máramaros vármegyébe ; Papp János eddig 
bereczkojtoztelepi áll. el. isk. tanítót a bereczki 
áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Hovanyecz József 
újbélai r. kath. el. isk. tanítónak évi 560 K - t ; 
Béllér Péter zentai elaggott közs. el. isk. tanító-
nak évi 1260 K - t ; Hackl József ruszti r. kath. 
tanítónak évi 1240 K - t ; Ferenc József lövétei 
munkaképt. r. kath. tanítónak évi 880 K- t ; 
Kese József inaktelkei ail. segélv. közs. el. isk. 
munkaképt. tanítónak évi 740 K- t ; Miloszav 
Eutim murányi gör. kel. román munkaképt. el. 
isk. tanítónak évi 920 K-t. 

Gyám-, il l . segélypénzt engedélyezet t : 
néh. Kemecsey Arital halmi-i nyug. ev. réf. tanító 
özv., szül. Sére Borbálának 300 K-t, 2 kisk. 
árvájának össz. 100 K-t ; néh. Fuchs Pál mátyás-
falvi ág. hitv. ev. el. isk. tanító özv., szül. Kurjatkó 
Kornéliának 632 K-t ; néh. Tóth Mihály száraz-
pataki nyug. gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Pelekács Máriának 340 K-t ; néh. Aikélin 
Gusztáv Adolf velegei ág. hitv. ev. el. isk. 
tanító özv., szül. Juszt Teréziának évi 470 K-t. 

Engedélyezte : a Zöld Károly székesfőv. tanító 
által szerkesztett „Hazai fürdő-irkát" (ára 2 fill.)  
el. isk.-ban való használatra. 
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Irodalom. 
A magyar földbirtok tehermentesítése. Irta Btrvát István, 
a Magyar Gazdaszövetség igazgatója. Budapest, Kilián 
Frigyes egyet, könyvárus bizománya. 190i. Ára 3 K. 

Darányi Ignác, mint földmívelésügyi minisz-
ter adta a megbízást szerzőnek arra, bogy a 
magyar föld eladósodásának kérdését tanulmá-
nyozza. Ennek eredménye a fönt indézett munka. 

Bernát István jól megfelelt nehéz föladatá-
nak. Munkáját nagy gondosság, széles látókör, 
komoly megfontolás jellemzik. A nagy kérdést 
minden ágazatában igyekszik föllüntetni, rá-
mutatván arra, hogy nemcsak a magyar föld 
nyög az összehalmozódott terhek súlya alatt, 
hanem így van ez csaknem mindenütt. De amíg 
a külföld több államában már korábban meg-
indult a munka, hogy a földbirtok terhei lehe-
tőleg megkönnyíttessenek, nálunk csak most 
kezd nagyobb mértékben kialakulni az az álta-
lános közvélemény, hogy hathatósabb beavatko-
zásra van szükség, ha azt akarjuk, hogy a ma-
gyarság ne pusztuljon, de inkább megerősödjék. 

A magyar földet részben tulajdonosainak 
könuyelműsége, részben pedig az áldatlan gaz-
dasági helyzetből kifolyólag évről évre foko/ódó 
adósság terheli. Ez ma olyan nagy már, hogy 
az állami és községi terheket is betudva, ka-
matai lekötik a jövedelem félét. A teher azon-
ban nem egyenletes. Az állami, alapítványi 
birtokok és a latifundiumok egy része nincsen 
eladósodva és így annál nagyobb teher esik a 
megmaradó részre. Az árverések, gyors birtok-
változások nem szűnnek, de inkább szaporod-
nak. A veszedelem igen nagy, amit a kivándor-
lás és a középbirtokosság tönkremenetele is 
bizonyít. Az orvoslás sürgős kötelesség. 

A szerző végigvezet bennünket azon, hogy 
mik történtek ez irányban a külföldön, hogy 
áll a helyzet nálunk és végül megmutatja azt 
az útat, amelyet a siker érdekében követnünk 
kell. Nézete szerint nem egyedül az állam 
hivatott arra, hogy a tervezett magyar föld-
tehermentesítés ügyét keresztülvigye. Az a 
meggyőződése, hogy a meglevő és önzetlen 
alapon álló, nem nyerészkedésre alakult pénz-
intézetek bizonyos állami támogatással nagyon 
üdvös és kiható munkát végezhetnének. Van 
három állami ellenőrzés mellett működő hitel-
intézetünk: a Magyar földhitelintézet, a Kis-
birtokosok országos földhitelintézete és az 
Országos központi hitelszövetkezet. A két első 

csakis a reálhitelt műveli ; az Országos köz-
ponti hitelszövetkezet főleg a személyes hitel 
fejlesztése érdekében alakult, noha nem kis 
gondját képezi a jelzáloghitel adása is. Bernát 
István ezeket az intézeteket kívánja fölhasz-
nálni a reálhitel javítása végett, hogy az ön-
zetlen iránynak a nyereségre dolgozó válla-
latokkal szemben érvény szereztessék. Ha ezek 
az intézetek megkapják azt, ami bizony ilyen 
nagyfontosságú dolognál könnyen megadható, 
hogy a telekkönyv és kataszteri birtokív díj-
és bélyegmentesen adassék ki, a bekebelezési 
és kötvénybélyeg elengedtessék, a visszafizetések 
részletei közadók mód jára hajtassanak be, akkor 
olcsó pénzhez juthat — ami a mai viszonyaink 
mellett csaknem lehetetlen — a kisbirtokos is. 
Hasonló kedvezések adandók még minden olyan 
intézetnek is, amelyek olcsó és nyugodt köl-
csönöket nyújtanak. 

Bernát István módot jelöl meg arra, hogy 
az árvapénzek a földtehermentesítés céljaira 
miként volnának fölhasználandók. Szerinte az 
felelne meg legjobban az igazságnak, ha az 
árvapénzek első sorban az illető megye vagy 
város birtokosainak tehermentesítésére fordít-
tatnának. A postatakarékpénztárba elhelyezett 
pénz, mint amely úgyis legnagyobb részben 
a kisemberek összegyűjtött vagyona, szintén 
a nagy célt szolgálná. Olyan országos szer-
vezet létesítése volna ezeken kívül kívánatos, 
amely az egész földhitelt egyöntetűen irányítja, 
ügyel éber szemmel, hogy minden rendben 
menjen és a kölcsönök arra fordíttassanak, ami 
célra azokat adták, l ldözni kell az uzsora 

; valamennyi válfaját és lehetetlenné tenni ebben 
az országban. Szóval, a gondoskodás kiterjesz-
tendő minden irányban, hogy a visszaéléseknek 
eleje vétessék és a magyarság jövője az álmaink-
ban élő nagy és hatalmas, gazdag és virágzó 
Magyarország út ja előkészíttessék. 

Bernát István mélygondolkodó és igaz ember. 
Nemcsak az anyagiaknak a megoldását keresi; 
az erkölcsi szempontok nála ugyanakkora ér-
tékkel bírnak. Őszinte fajszeretet és gondoskodás 
árad felénk, amikor könyvét lapozgatjuk. Hogy 
a megoldás munkájában vezető szerepet kíván 
adni a szövetkezeti intézményeknek, ezt termé-
szetesnek találjuk. Annyi szép és nemes gyü-
mölcsöt termett nálunk a szövetkezés és annyira 
önzetlenek a céljai, hogy a szerzővel csakis 
egv nézeten lehetünk. 
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A 206 oldalas nagy munkának ez csak egy 
kis kiszakított része. Aki érdeklődik a magyar 
földtehermentesítés kérdése iránt, pedig ki ne 
érdeklődnék, az vegye meg a könyvet. Sokat 
tanul belőle és föltárva találja, úgy, amint 
még magyar könyvben nem volt, a nagyjelentő-
ségű tárgyat egész valójában. 

(Budapest.) —ö —ö. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. J. A vizsgálaton, természetesen, a tanfel-

ügyelő és az iskolaszéki elnök is intézhetnek 
kérdéseket a növendékekhez. — I). S. Lakócsa. 
A kir. tanfelügyelőségi tollnokot a min. nevezi 
ki. Nem minden tollnokból lesz s.-tanf. — 
Ikarusz. A tanítói nyugdíjalapból magánosok-
nak nem adnak kölcsönt. (Értesülése téves.) Áll. 
tanító komoly esetben 3 havi fizetését előleg-
képen kaphatja, mint kamatnélküli kölcsönt. — 
E. J. Arad. A Tanítók Tanácsadója című 
munka szerkesztőségünkben rerdelhető meg 
(ajánlott küldéssel) 3 korona 45 fillérért. — 
V. E. Kérvényét, amelyet isksz. elnök hitelesítsen, 
egyenesen a fürdő igazgatóságához küldje. — 
Miklós B. S. Csak üresedésben levő helyre lehet 
pályázni ; bármely helyre szóló kérvényt csak 
audiencián lehet beadni. Verseit valamely vidéki 
lap szívesen közölné; a mi lapunkba nem valók. — 
P. Uy. Oravicza. Csak olyan állásra adhatja 
be folyamodványát, amelyre pályázat van hir-
detve. Hitelesített másolatokat is mellékelhet. — 
V. E. Karczag. A tanfolyamokról mi csak 
akkor értesülünk, amidőn azt pályázati hir-
detés alakjában lapunkkal hivatalos alakban 
közlik. Szíveskedjék tehát a lapot figye-
lemmel kísérni ; ha lesz, benne lesz. — 
Igazgató. Ha áll. polg. isk.-hoz megfelelő illet-
ményekkel s.-tanítóvá neveztetnék ki, két évötö-
dös korpótlékát továbbra is kiutalványoznák. — 
0 . E. Miután az áll. isk. gondn. elnökének bizo-
nyos tekintetekben utalványozási és ellenőrzési 
jogai vannak, az elnöki és a gondn. tisztség véle-
ményünk szerint egymással összeférhetetlen. — 
B. F. A viz-gálati szabályzat 16. §-ának 2. 
pontja értelmében írásbeli dolgozatait más 
alkalommal teendő szóbeli tanképesítő-vizsgá-
latnál csak azon esetben tekinthetik ér-
vényesnek, ha a szóbeli vizsga elől való 
visszalépését kellően indokolni tudja . — 
M. I. Kaplony. 1. Kertilletmény fejében 
— kataszteri holdat véve alapul — 400 ölet 
követelhetett volna. Minthogy azonban ön 300 
[ 3 ölet észrevétel nélkül elfogadott, fölmerül-
het az a kérdés, hogy újabb követelésével 
nem kelt-e ellenszenvet az iskolafönntartóban? 
2. Ha kertjén keresztül átjáró van s ennek 
fönntartását a főszolgabíró elrendelte, miért 

nem fölebbezte meg a főszolgabíró hatá-— o 
rozatát a vármegyéhez ? Különben erre nézve 
csak akkor adhatnánk pozitív fölvilágosítást, 
ha a tényállást teljesen ismernők. Kérje 
ki talán valamelyik ügyvéd tanácsát. — 
Tanító. Ön azt kérdi, hogy egy tanulónak, ha 
elégtelen osztályzatot érdemel és más iskolába 
akar átlépni, milyen bizonyítványt állítsanak ki? 
Természetesen csak olyat adhatnak, amely az 
előmeneteli és mulasztási napló adataival telje-
sen egyezik. — P. B. Csékrit. Mivel a gazda-
sági ismétlő-iskolára utalt tanulóinak a lét-
száma 20-on alul van, nem hisszük, hogy 
épp ez okból beszüntetett tiszteletdíját az 
államtól újra megkapja. Miért nem tesz ez-
iránt lépéseket az iskolafönntartónál ? — 
B. J. Az Orsz. tanítói nyugdíjalapból az a nyugd. 
özv. tanítónő nagyk. fia nem kaphat ellátást. — 
M. I. Mindenesetre eszközölje ki szépszerivel, 
hogy gondoskodjék az egvh. arra az időre kántori 
helyettesítésről, míg ön a tanítóképző-int.-ben jún. 
folyamán a képesítő-vizsgálatokat fogja letenni — 
Leonit . Az a kérdés, melyik esztendőtől szá-
mítva vették föl az Orsz. tanítói nyugdíjinté-
zetbe, ahhoz képest az első 10 évre 40° o-ot, 
azontúl minden évre két-két százalékkal többet 
számítanak nyugdíjul az országos alapból. — 
Nippon. Tisztán kántori fizetés után az Orsz. 
nyugdíjalap terhére nem kaphat ellátást az 
illető egyén. Viszonyaitól függ, hogy vájjon 
megszerzett korpótléka emeli-e a 600 koroná-
nyi nyugdíj-minimumban megállapított összeget; 
abban az esetben okvetlenül emeli, ha tisztán taní-
tói fizetéséből legalább 600 koronát lehet beszá-
mítani nyugdíjalapul. Mint tanító, legalább két-
szobás, mellékhelyiségekkel kellően ellátott, 
tisztességes lakásra jogosult. Ha ez nem felel 
meg annak a körülménvnek, kérni kell az isk.-
fönntartót, adjon megfelelő lakást vagy a 
helyi viszonyoknak megfelelő lakásbért. Ha 
semmiképen sem adná meg, joga van meg-
felebbezni a határozatot a közigazgatási 

o ö 
bizottsághoz és azt kérni, hogy biztosítsa 
a törvényes tisztességes tanítói lakást. — 
J. J. Nem köteles ön saját költségén lakásá-
ról gondoskodni. Ha önnek a tanítói lakásban 
az elhelyezése biztosítva volt, fizetés fejében, 
sőt méltányos dolog volna, hogy azt az isk.-
épület teljes lebontása miatt szükségessé vált 
átköltözés költségeit az iskolafönntartó viselje. 
Nincs a törvénynek olyan intézkedése, hogy 
azért, mert régi iskoláját lebontja és helyette 
újat építtet az iskolafönntartó, erre való tekin-
tetből a lakásból kiköltözni kénytelen a tanító. 
Adjon megfelelő lakást vagy lakbért addig az 
ideig, míg az új tanítói lakás el nem készül. — 
P. J. Nagyon terhes föltétellel választották 
meg osztálytanítónak, ha azt kívánják, hogy a 
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főtanítónál étkezzék, akinek ezért 40—40 K-t 
fizet a hitközség havonként; hiszen ilyen mó-
dozat mellett ezen tanítói álláson sohasem 
lehet megnősülni. Iparkodjanak az isk.-székkel 
a fizetési módozatot megváltoztatni és azt a 
tanítói állomást a kántorságtól teljesen füg-
getlenné tenni. Miután előre tudja, hogy a két 
havi szünidő alatt nem veheti igénybe az 
élelmezést, méltányos eljárás volna, hogy ennek 
megfelelően valami kártérítést adjon az illető 
főtanító. — M. I. Mivel még csak 19-éves, 
nem vehetik föl az Országos tanítói nyugdíj-
intézetbe. A tanítói lakást, nézetünk szerint, 
az iskolafönntartó tartoznék kimeszeltetni. — 
K. F. Az 1893: XXVI. t.-c. nem biztosít az 
óvónőknek korpótlékot. Némely helyütt __ méltá-
nyossági szempontból adnak nekik. ígv az 
állami óvónők is részesülnek korpótlékban. — 
Föerdész neje. Annyi előkészültséggel, mint 
amennyi leányának van, nem bocsájtják kézi-
munkatanítónői képesítő - vizsgálatra. A kézi-
munkából újabb szabály szerint ugyanis, aki 
polg. isk. kézi munkatanítónői vizsgálatot akar 
tenni, annak tanítónői oklevelének kell lenni 
és egy felsőbb női ipariskolát végeznie, tehát 
legalább négy esztendőt kell erre fordítani. 
Nevezetesen két esztendő kell a képezde elvég-
zésére, két esztendő női ipariskolában való 
szaktárgyak elsajátítására. S hogy ennyit 
kívánnak, az nem is sok, mert hisz' ily módon 
letett vizsg. alapján aztán polg. isk.-ban, felsőbb 
leányisk.-ban és tanítónőképző-int.-ben is lehet 
kézimunka-tanítónő, ha jól sikerül a vizsgálat. — 
M. Gizella. 1. Kérje még egyszer a községtől 
a kiutilt illetményt, s ha meg nem kapja, for-
duljon a kir. tanfelügyelő úrhoz orvoslásért. — 

A. I. (Jy. Ha máj. 1-én megkezdődik a nyugd. 
áliapot. akkor májuson túl nem kaphat lakbért. — 
Zs. M. M. Jó volna, ha július végén beszámíta-
nák ötödéves korpótlékát, s ebben az irányban 
intézne a minisztériumhoz folyamodványtpés 
nyugdíjaztatását csak augusztusban kérné. így 
talán meg lehetne menteni, de egyébként, hacsak 
nem sürgős a nyugdíjazás, rendszerint júl. 1-től 
és január 1-től állapítják meg a nyugdíjazást. 
Utolsó beszámított szolgálati fizetésnek 40°/o a 
az első tíz évi szolgálat után, azontúl minden év-
ben 22 "/V kai növekszik a nyugdíjösszeg. — 
B.D.B. Ma érkezett vissza kezeinkhez egy régebbi 
Jev.-lapja, segélyügye elintézéséről. Az államse-
gélyek 111.316/904. min. sz. a. kiutaltattak,mely-
ről azok a tanítók, kik államsegélyt nyertek 
vagy nem kaptak, már értesítve lettek. — 
K. S. 31. Miután a kántortanítói állomással 
kötelezőleg csak egynegyed holdnyi kert jár, 
csak méltányosságból lehetne kívánni, hogy 
1200 négyszögöl belső kertjét bekeríttessék, 
ha arra az isk.-fönntartó hatóságnak kellő fede-

zete van. Az isk.-fönntartó hatósággal kellene 
tehát szépszerivel ezt a dolgot elintézni. — 
Sz. J. L. Önnek az utolsó évre is egész fizetését 
kell megkapnia, erre legyenek tekintettel az 
illetmény kiszámításánál. Ha jogos követelése 
van és nem tudja megkapni, forduljon a kir. 
tanf. úrhoz, ő majd közelebbről útbaigazítja. — 
T. L. B. Politikai hatósági kihirdetés alól való 
fölmentés ügyében forduljon az anyakönyvi hi-
vatalba, attól megkaphatja a körülményekhez 
szükséges útbaigazítást. — Gy. A. Sz. Fájdalom, 
úgy van a dolog, hogy aki legalább 10 évig 
nem szolgált beszámítható körülmények kö-
zött, annak az özvegye nem kaphat semmiféle 
nyugdíjat. Befizetésekkel vagy utánfizetésekkel e 
tekintetben nem lehet jogokat biztosítani. — 
B. J. R. Csak az isk.-fönntartó hatóság bele-
egyezésével kaphatná meg azt a kedvezményt, 
hogy tanulmányai kiegészítése végett egy esz-
tendei szabadságra menjen. Attól függ, milyen 
természetű ez a tanulmányi út, mert esetleg ha 
ezt bejelentené és igazolt megszakításnak vennék, 
akkor nem veszne el előző szolgálata sem. — 
T. A. Cs. Lépjen érintkezésbe a járási főszolga-
bíróval és tőle tudja meg, hol van az az in-
tézkedés, melynek alapján önt a has'nálatra 
kapott rétje mellett levő patak tisztogatásá-
nak egész költsége elviselésére köteleznék. — 

o ö 
L. M. Ha már kiutalványozzák mindakét kor-
pótlékját, akkor mindakettőt beszámítják nyug-
díjigény alapjául is. Igyekezzék ennek folytán 
nyugdíjigényét helyesbíttetni. Nyugdíjigény 
fönntartása tekintetében a tanítói szolgá-
latnak folytonosnak kell lenni. Iparkodjék 
a nyugdíjjárulék hátralékait befizetni. — 
B. J. Nem írja, hogy milyen jellegű iskolánál 
működik. Július havában adja be az esedékes 
korpótlék kiutalványozása végett a kérvényét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A népiskolai szakkönyvtárak ügyében 

az intéző bizottság május hó 27-én tartotta 
első ülését Sebestyén Gyula elnöklete alatt. Az 
érdemleges munkát a bizottság az őszkor kezdi o ~ 

meg, addig is azonban négy albizottságra osz-
lott, melyeknek tagjai a nyár folyamán tanul-
mányozni fogják a meglévő irodalmat. 

— Virágajándék az iskolában. Az éwe'gi 
vizsgálatok alkalmával országszerte szokásban 
van, hogy a tanulók tanítójuknak virággal ked-
veskednek. Csakhogy a tanítványi szeretetnek 
és hálának eme kedves nyilvánulása is terelőd-
hetik ferde irányba. Legalább erre vall az a 
körrendelet, melyet a fővárosi iskolaügyi osz-
tály vezetője, dr. Bárczy István tanácsnok 
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adott ki: „Amikor, olvassuk a körrendeletben, 
ez a szokás a szülőkre — különösen a vagyon-
talanabb szülőkre — nagyobb anyagi terhet ró, 
vagy amikor a tanulók között azt az egészség-
telen versengést idézi elő, mely minél szebb, 
minél nagyobb s természetesen minél drágább 
virágok, bokréták beszerzésére irányul, akkor 
már magának a tanítótestületeknek hivatásos 
erkölcsi kötelessége arról gondoskodni, hogy 
ez a különben gyöngéd szokás a helyes és 
megfelelő határok közt maradjon. Fölkérem a 
fővárosi iskolák tantestületeit, igyekezzenek a 
gyermekekre hatni abban az irányban, hogy 
azok ne hozzanak a vizsgálat alkalmából drága 
virágokat, bokrétákat, mert a tanítójuk iránt 
érzett szeretetüket és hálájukat egy-egy szál 
egyszerű virágocskával épen úgy kifejezhetik, 
mint enélkül is, mivel az igazi hálának nem 
hiú külsőségekben, hanem erkölcsi tettekben 
kell nyilvánulnia. Ha a tanító ezt át tudja 
éreztetni a gyermekkel, ez magában többet ér 
minden virágbokrétánál. Azután meg minek 
keserítsük el annak a sok-sok szegénysorsú kis 
gyermeknek a szívét, akik szeretetüket, ragasz-
kodásukat szegénységük miatt nem tudják virág-
bokrétákkal kifejezni. Az ilyen megkülönböz-
tetésre való alkalmakat ne szaporítsuk akkor, 
amikor arra semmi szükség nincsen." 

— A Pestalozzi-Társaság pápai gyűlése. 
A Pestalozzi-Társaság a pápai áll. tanítóképző-
intézet tanári karának meghívása következté-
ben május havi gyűlését f. hó 20-án Pápán 
tartotta meg. Ez alkalommal élénk érdeklődést 
tanúsított a gyermektanulmányozási megfigye-
lések ama rendszere iránt, melyet a képző 
buzgó igazgatója : Láng Mihály sikeresen hono-
sított meg. Dr. Havas Gyula elnöki megnyitó-
jában jelezte, hogy a nevelési eszmék szem-
pontjából fordulópont előtt állunk; a gyermek 
lelki életének tanulmányozása új korszakot 
jelent. E korszak előhírnöke a pápai áll. képző, 
mely hazánkban elsőül alkalmazza a gyermek-
lélektani megfigyeléseket. Bökényi Dániel szék-
foglalójában Pestalozzi nevelési elveinek első 
magyar terjesztőjével : Váradi' Szabó Jánossal 
foglalkozott. A német tanítóképzésről érteke-
zett Arnberg József pápai képzőtanár. A német 
tanítóképzés mindenesetre fölötte áll a mienk -
nek, főképen abban, hogy a) a képzés két 
évvel tovább tart a miénknél, b) a képzőtanárok 
munkájukban nagyobb mértékben realizálják a 
pedagógia elveit, mint mi ; mindazonáltal a 
különbség nem oly fölötte nagy, hogy restel-
kednünk kellene. A német tanítóképzés két 
tagozatból áll, ú. m. : preparandiából és szemi-
náriumból. Az általános és a szakképzés ott 
el vannak választva egymástól, úgy, hogy a 
szakképzés főképen az utolsó (6-ik) évfolyamra 

marad, míg a mi tantervünk szerint a kettő-
nek lehetőleg össze kell olvadnia. A mi rend-
szerünk e tekintetben jobb az övékénél, ők 
azonban előnyben vannak azáltal, hogy a 
nagyobbrészt gyakorlott elemi iskolai tanítók-
ból kikerülő képzőtanárok nemcsak, hogy szak-
tárgyaik módszerét tanítják igen behatóan 
(több tárgyat illetőleg az utolsó év egészen 
a módszertannak van szentelve), hanem fele-
lősség mellett vezetik a végző növendékek 

o _ O 
tanítási gyakorlatait is, melyekből minden nö-
vendékre hetenként 4 — 6 óra jut. Ligárt Mi-
hály az írva-olvasás oktatásának keretében a 
nagy „P" betűt ismerteti; mintatanításának 
menete a következő : 1. A hang dologképének 
megújítása. 2. A nagy „P" dologképének a 
kis „p" dologképéből való levezettetése. 3. A 
nagy „P" formaképe. 4. A nagy „P" forma-
és dologképének egybeolvadása. 5. A nagy „P" 
és kis „p" forma- és dologképének egybe-
hasonlíttatása. 6. A nagy „P" formaképének 
begyakorlása jellel, munkával, rajzzal, írással. 
7. A nagy „P" föltalálása a mozgatható betűk 
között és a fali olvasótáblán. 8. A nagy „P" 
segítségével értelmes szók alkottatása és elol-
vastatása. 9. Olvasás a könyvből. 

— Az Országos magyar iskola-egyesület 
ünnepet rendezett a főv. mesterutcai el. iskolá-
ban Királyi Pál halálának évfordulója alkal-
mából. Királyi Pál egyike volt az egyesület 
alapítóinak és azért emlékére az egyesület 
minden évben más más iskolában rendez ünne-
pet. Az iskola tornatermében folyt le az ünnep, 
amelyen ott volt Tóth József pestmegyei kir. 
tanfelügyelő, az egyesület alelnöke és Ábrányi 
Emil főtitkár. A növendékek Himnusz-a, nyi-
totta meg az ünnepet, majd Tóth József tan-
felügyelő mondott beszédet Királyi Pál érde-
meiről. Beszéde után a növendékek között 
jutalomkönyveket osztottak ki. Valamennyi meg-
jutalmazott növendék még Királyi Pál arcképét 
is megkapta. Végül még Pagács János igazgató 
mondott a fiatalságnak néhány lelkes szót és 
azután Tóth József elnök bezárta az ünnepet. 
A közönség a Szózat éneklése közben távozott 
az iskolából. 

— Tanítógyülés. A Tolnavármegyei álta-
lános tanítóegyesület Tihanyi Domokos tanfel-
ügyelő elnöklésével tartotta közgyűlését. Ács 
Lipót főgimnáziumi tanár a rajzoktatás újabb 
módszeréről, Máté Károly a gyermekek ösztön-
szerű és termelő munkásságáról és a tanító-
egyesületi életről, Spitz Cecilia a beszéd- és 
értelemgyakorlatokról, König Géza az olvas-
mány kezeléséről, Horváth Julia a kisdedóvói 
foglalkoztató rendszerről, Buttyka Károly a 
baromfitenyésztésről tartott érdekes előadást. 
Pályadíjat Perler Mátyás, dicséretet pedig 
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Gesztesi Pé te r tanító nyert. A közgyűlés után 
megtekintették a vármegyei múzeumot. 

— Fölvéte l i értesítés . A halmi-i állami 
gazd. felső népiskola I. osztályába a következő 
1905/6. tanévre újonnan 10 olyan szegény 
tanuló vétetik föl, ki tankönyvön és ruházaton 
kívül az intézetben bennlakást és teljes ellátást 
nyerend. Fölvételi kellékek: 1. Legalább 12 
éves, legföljebb 14 éves életkor, mely kereszt-
levéllel igazolandó. 2. Iskolai bizonyítvány a 
népiskola VI. osztályáról. 3. Orvosi bizonyít-
vány arról, hogy a pályázónak ép, erős test-
alkata van és védhimlő-utóoltásban részesült. 
4. Szegénységi bizonyítvány. 5. Hites szülői 
vagy gyámi nyilatkozat arra nézve, hogy, ha 
a fiú fölvétetik, a szükséges ruházattal és esz-
közökkel a tanfolyam egész tar tamára saját 
költségén ellátja, vele a tanfolyamot bevégez-
teti s ha időközben az iskolából kivenné, köte-
lezi magát az évenként kiszabott 120 korona 
konviktusi díj megfizetésére. 6. Fölvételi vizs-
gálatra való megjelenés. A fölszerelt s a közokt. 
miniszterhez címzett folyamodvány f . évi június 
lió 26-ig az intézet igazgatóságához, Halmiba 
küldendő be. A fölvételi vizsgálat június 27-én 
tartatik meg, melynek tárgyai : írás, olvasás, 
nyelvtan, számtan, földrajz és történet. Aki 
a vizsgálatra meg nem jelenik, az a fönti ked-
vezményt nem nyerheti el. Az ingyenesen föl-
vett 10 tanulón kívül még 30—40 növendék 
fölvétetik az iskola konviktusába, évi 120 ko-
rona díj fizetése mellett. A folyamodvány és 
mellékletei szegénységi bizonyítvány melléklése 
mellett bélyegmentesek. 

— Fürdői kedvezmények tanítónők szá-
mára. 1. Császárfürdőben (Budapest) több tag 
kap az egész idényben 12 db ingyenes fürdő-
jegyet. 2. Czemétén (Eperjes mellett) több tag 
kaphat az egész idényben szobát az egyesület 
üdülőházában, havonta 20 koronáért. 3. Fenyő-
liázán több tagnak az egész idényben 25° » 
engedmény a szoba árából. 4. Buziás - fürdő-
ben több tagnak július és augusztus hóban, a 
mór-fürdők kivételével, 25% kedvezmény. 5. 
Pöstyén-fürdőben az egyesület négy tagjának a 
kád- és medencefürdők árából 2 5 % enged-
mény. 6. Savanyúkúton két tag részére a fő-
idényben is a lakás és a gyógymód árából 
50% engedmény. 7. Zalnok-fürdőben (Szilágy 
megye) több tagnak a szoba és fürdő árából 
20% engedmény. 8. Csorba-fürdőben egy egész 
havi tartózkodásnál a szoba és egyéb ellátás 
árából 3 0 % engedmény, gyógy- és zenedíj 
elengedése. 9. Csík-jód-bróm forrásfürdőben 
több tagnak az elő- és utóidényben, május 
1-től június 15-ig, továbbá augusztus 15-től 
szeptember végéig a gyógy- és fürdődíjakból 
50% kedvezmény. 10. Stoön-fürdőben az elő-

és utóidéhyben ingyen szoba, az ágynemű hasz-
; nálatáért 10 fillér. Zenedíj teljes elengedése. 

11. Balfon (Sopron mellett) az egész idényben 
a fürdő és szoba árából 50% engedmény. 12. 
Sztojkán egy tag részére lakás és fürdő díj-
mentesen, kétszemélyes szobában két tagnak 
is ingyenlakás, a többi tagnak a szobák árá-
ból 3 0 % engedmény az egész idényben. 13. 
lglófüreden az elő- és utóidényben a szoba és 
ágynemű árából 15%, a gyógy- és zenedíj-
ból 50%, a főidényben a szoba és fürdő 
árából 10%, a gyógy- és zenedíjból 50%. 14. 
A Mattoni-féle Erzsébet - sósfürdőben 10 db 
I. oszt. fürdőjegy 16 kor. helyett 12 kor., 
10 db II. oszt. fürdőjegy 14 kor. helyett 
10 kor. 15. Daruváron (Szlavóniában) két taní-
tónő - tagnak a főidényben is a lakás és 
fürdő árából 5 0 % engedmény. 16. Kőszegen 
a Dr. Dreiecker - vízgyógyintézetben egy tag 
részére májustól októberig ingyen lakás, fürdő 
s orvosi gyógykezelés. Több tagnak, ha az 
intézetben lakik, 15%, ha csak bejáró beteg, 
1 0 % engedmény. 17. Szovatán az összes tavi 
fürdőárakból 5 0 % engedmény. 18. Fekete-
hegyen az egyesület tagjainak május 15-től 
jún. 30-ig és és ang. 25-től szept. 30-ig a 
lakás árából 75%, a gyógydíjból 50% enged-
mény. Továbbá ket tagnak júl. 1-től aug. 25-ig 
a gyógy- és zenedíjból 50%, az orvosi díjból 
25"/o engedmény. 19. Rajecz-fürdőben az egye-
sület tagjainak lakás árából az elő- és utó-
idényben 50%, a főidényben 2 5 % ; a tükör-
fürdők árából az egész idényben 5 % , az étke-
zés árából az egész idényben 10% kedvezmény. 
20. Lipik-fürdőben, Szlavóniában a fürdődíjból 
5 0 % , a gyógy- és zenedíjból 3 0 % engedmény 
az egész idényben. 21. Bártfán fürdődíjak, 
gyógydíjak és az étkezés árából az egész 
idényben 30 vagy 50% kedvezmény. 22. 
Gyertyánligeten az egész idényben az egye-
sület két tagjának a lakás, fürdő (ideértve a 
hidegvízintézeti díjakat is) gyógy- és zenedíjból 
5 0 % engedmény. A bélyegtelen kérvényeket 
a Mária Dorothea egyesület elnökségéhez 
címezve Budapestre, VIII., Orczy-út 6. sz. alá 
kell mielőbb beküldeni. 

— Halálozások. Rehorovszky István keszeg-
falvi kántortanító, tanítói működésének 33-ik 
és életének 54 ik évében, hosszas szenvedés 
után elhunyt. — Margitay János nyugalmazott 
ev. ref. tanító, életének 73-ik évében, május 
20-án Sárospatakon meghalt. Áldás emlékükre! 

Tartalom : Az ifjúság pályaválasztása. Biró Samu.— 
A falusi iskola külseje. —• rriel — Nyelvtanítás a 
magyarajkú népiskolákban. Schön József. — Nyug-
díjazás. Nagy Béla. — Hivatalos rész. — Szünóra : 
Irodalom. — ö —ö. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALFEÉD. 

A kisebb növények haszonvétele. 
Franciaország külső világrészi gyarmataiban 

700-féle orvosi növényt termesztenek, de lehet 
azok között fanemü is nem egy, a kisebb 
termetű növények sorába be nem illeszthető. 

Levegő-tisztító az olajbab (Ricinus), amely-
nek gyökerét a giliszta meg a vakondok is 
kerüli. 

A vérhasnak,.hatalmas ellenszere a Geranium 
gyökerének kisajtolt nedve. Meglepetéssel 
tapasztalták Délafrikában angol orvosok, hogy 
a zulu-kafferek jó eredménnyel használják, de 
chininport is tesznek hozzá, ami hasznos 
dolgot már az európaiaktól tanulhattak el. 

Oly leveses a Fidshi szigetek manifia-füve, 
hogy ott a rajta legelő barom itatásra nem 
szorul. 

Szulkhir-nak nevezi a mongol az Argyro-
phyllum gobicum-ot, amelynek magvaiból a 
búzaliszthez hasonló tápláló anyagot bír ki-
őrleni. 

Apró súlyok mérésére a búzaszemet (granum) 
használták a régi népek és annak a mérték-
egységnek a neve és használata megvan ma 
is. A karat, mellyel a drágaköveket mérték, 
a szentjánoskenyér magva volt, már nem kis 
növény terméke ; a keration, honnan a spanyol 
kvillato-, az olasz karato-súlyegység neve szár-
mazott, a Ceratoniá-ból eredt. Sokáig volt az 
arany mértéke is az. 

Patikában árulták még a XVIII. században 
a rizst földrészünkön, aminek oka a közle-
kedés nehézkessége volt. Holott az a kenyér-
adó fűnem több embert táplál, mint a mi gabona-
neműink (búza, árpa, rozs, köles) együttvéve. 
Koreábaji a munkás-nép osztály napi porciója 
rendesen 3—4 liter rizs, némely ember 3—4 
annyit is elfogyaszt belőle. 

A Chenopodium quinoa nevű délamerikai 
paréj magva olyan, akár a pohánka, tatárkáé ; 
jó hatásúnak tartják pedig kimerültség ese-
teiben ; miért Peru népe részint levesbe főzi, 
részint kásává kotyvasztja. 

Ausztria 1867—1893 között 16 millió hekto-
liter búzát termelt, Magyarország 43 milliót. 
Nem nélkülözheti ezt a hasznos növényt a 
vadember sem, de primitív módon aratja le. 
Például az aleut indiánok fölgyújtják az érett 
vetést és az összepörkölődött magot úgy szedik 
össze;'úgy természetesen vetni nem való. 

Az osztrákok 1867—1893 között 16"263 
millió hektoliter árpalevet (sört) főztek, mi 
magyarok ellenben csak 1'25 milliót. 

A német birodalom 61'3 millió hektoliter 
sört gyárt, ebben Bajorország 16'2 milliót; 
Amerika és Ausztrália földrészek együttesen 
56'4 milliót, Angolország 53 milliót, Ausztria-
Magyarország 20'61 milliót. Drehemek német-
országi gyáraiban 0'75 millió hektoliter készül, 
több mint a hamburgi összes főzőkben. Buda-
pesten a sörkirály 0'37 milliót főz, Michelob-on 
Csehországban és Triesztben 0'2 millió hekto-
litert. Ez összesen 1'32 milliót tesz, fölülmúlja 
tehát Nürnberg 1'3 milliójátv A pilseni sör-
gyártás 0'64 millió hektolitert termel, St-Marx 
Wien mellett 0'58 milliót, a müncheni Löwen-
breu 0"55 milliót, a berlini Schultheisz 0'48 
millió hektolitert. Valóban sok árpa-föld sok 
termése kell ekkora sör-óceánhoz. 

Bajorország 26 nagyobb sörgyára 1902-ben 
11,408.162 millió hektoliter árpamalátából 12'2 
millió hektoliter sört főzött. München, a főváros 
maga 3,074.344 hektót és el is fogyasztott 
belőle 1,517.998 millió hektolitert, fejenként 
298 litert ; az előző évben 341 liter volt az 
elkelt mennyiség, 1900-ban pedig 387 liter. 
Ha visszafelé mennek is a fogyasztásban, még 
mindig nagy mennyiség az. 

Khina is rákapott a sörfőzés és sörfogyasz-
tásra; oda Németországból 1899-ben 280.000 
dollár értékig szállítottak árpalevet. A japán 
sörgyártás ellenben lefőzi Keletázsiában a 
németországi exportot; 1895-ben már 3-szor 
annyit termelt a japánországi első sörgyár, 
mint 1892-ben. A sárga kicsikék jól dolgoznak. 

Az ürömfélék nálunk is fűszernövények. 
A fehér üröm (Artemisia absynthium) italok 
füszeresítésénél szerepel ; a tárkony (A. dra-
cunculus) meg az istenf'a (A. abrotanum) ele-
delek fűszere, de Turkesztánban az Artemisae 
cina Borg, adja a leghatékonyabb gilisztaűző 
orvosszert, a santonint. A puszták ama növé-
nyeinek virágfejeit megszárítva porrá törik és 
kész a drogista-cikk, melyből némely évben 
2—2"5 millió kilogramm is kerül forgalomba. 
Fontos termék az Turkesztánban, mivelhogy 
Ázsia és Afrika sok pontjain elpusztult már. 
Turkesztánban van még U milló hektár terü-
leten, de védeni kell az aszályos időjárás meg 
a legelő barom ellenében. Gondolnak rá a O i 

hatóságok is. 
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Uganda belafrikai tartományról azt írja 
Harry Johnston, hogy ott egyetlen egy para-
dicsom-bokorról 2 hónap alatt 3000 db gyü-
mölcsöt lehetett leszedni. Bámulatos haszonvétel. 

A középkorban orvosságul használták a 
cukorba főtt ibolyát. 

A délamerikai kreolok (indiánokkal kötött 
vegyes házasságból eredett európai utódok) 
legkedveltebb csemegéje és hűsítője a követ-
kező készítmény: egy ananász-gyümölcs levét 
átszűrik finom vásznon, összekeverik tejjel és 
egy citrom levével, de magnak nem szabad 
benne maradnia; a keveréket megcukrozzák és 
megfagyasztják és apró jégdarabokkal szolgál-
ják föl. E célra kettős fenekű kancsóik van-
nak s a jeget az alsóba teszik. Használható 
ehhez befőtt ananász is. 

Klagenfurtban 1901 novemberben a katonai 
kaszárnyák ágyait szalma helyett papírforgács-
csal próbálták megtölteni. Növényrost a papír 
is, de nem bírja pótolni a kovasavas szalmát, 
mely izzeg, de nem törik úgy és a fekvés alatt 
nem oly hamar lapul meg. 

A régi Egyiptom papjainak tilos volt a 
hagyma élvezete és azt Plutarchos ó-görög 
történetíró úgy okolja meg, hogy az a szomjú-
ságot fokozza, holott nagyon népszerű csemege 
vagy eledel volt az. Herodotos, másik ó-görög 
történetíró azt mondja, hogy a Ohufu (Kheops) 
piramis építőmunkásai 1600 ezüst talentum (egy 
talentum 36"4 kilogramm ezüstöt nyomott) 
értékű hagymát és retket fogyasztottak naponta. 
Akkor pedig mesésen magasabb volt az ezüst 
ára, mint ma. 

Mivel pedig az volt a fokhagyma felöl 
a századokat túlélő hiedelem, hogy fokozza a 
bátorságot, a régi római katonák is kaptak 
belőle az étkezésükhöz bőven. Milhoffer Sándor 
terjedelmesen értekezik erről „A régi Egyptom 
mezőgazdasága" című Kassán 1899-ben meg-O O _ O 
jelent müve 115—122. lapjain. 

Azt írja Mikes Kelemen 1726 szeptember 
17-én Rodostóban, hogy ő erdélyi drága orvos-
sággal gyógyította magát és az a káposzta-
leves volt. Hozzáteszi pedig, hogy nevetett 
rajta a fejedelem, II. Rákóczi Ferenc. Miért 
is kell az indiai drága orvosságok után járni ? 
folytatja tovább. 

így ír Jókai a macska-gyökérről, melyet 
Valeriana névvel illet a botanika: „Diák korom-
ban olvastam a jó öreg Diószegi fuvészköny-
vének második, praktikus hasznú kötetében, 
hogy az olaszoknál ez a közmondás a divat: 
add el a házadat s végy rajta Valeriánát. 
Törtem rajta a fejemet. Persze Diószegi nem 
kötötte a diákoknak az orrára, hogy a Vale-
riana Aphrodite virága. Aki azt megszagolja, 
a szerelem bübáját szívja be Vele". 

Japánban a nők előkelő fehér arcszín 
megszerzése kedveért a Mirabilis jalapa (ná-
lunk guggonülő hajnalka) virág nedvével ken-
dőzködnek és azt már 5-éves gyermekeiknél 
is használatba veszik ; de mivel náluk drága 
szépítőszer az, csak az előkelő világ fér hozzá. 
Nálunk erre szükség nincs, nem vagyunk sem 
sárgák, sem feketék, sőt sárga-feketék sem. 
Nálunk a szebbik nem fehérnép néven megy. 

Hedin Sven belázsiai utazó írja, hogy a 
szezám olajból a teherhordó teve naponta ha 
félliternyi mennyiséget kap, kibírja egy hónapig 
is a munkát, egyéb táplálék nélkül. Valódi 
kocsikenőcs az a sivatagban. A szezam-növénv 
ilyen hasznát ismerik Középafrikában is. 

A növényi rost erős fölhasználását kimutatja 
a papírgyártás és fogyasztás statisztikája. Ki-
számították Franciaországban, hogy a világ 
3985 papírmalma 1883 óta már évente 952 
millió kilogramm papirost állított elő. Ezen 
roppant mennyiségnek a fele nyomdába kerül, 
300 millió kilogramm csak újságokra megy 
el. Az utóbbi 5 év alatt a fogyasztás 66%-kal 
növekedett. Elhasznál egy angol évente 572 
kilogramm papírt, az északamerikai 57 i kilót, 
a német 4-et, a francia 33 i kilót, az olasz ós 
osztrák 174 kilót, a spanyol 3 4 kilogrammot, 
az orosz 7î kilót, a mexikói 7» kilót. 

1895-ben Európa 20 millió métermázsa 
papírt gyártott, az északamerikai papírmalmok 
10 milliót gyártottak ; a ráfordított szalma és 
rongy vagy 100 millió korona értéket kép-
visel, de a belőle előállított papír 200 milliót. 
A két világrészben 1'2 millió métermázsa 
levélpapírt gyártottak, amelynek értékét 32 
millió koronára tehetni. 

A föld kerekségén évente 12 milliárd ujság-
példányt adnak ki, a papírjukkal beteríthető 
lenne 30.000 Q km terület, a papírsúly 
781.240 tonna ; az összes lapok papírja laponként 
egymás fölé rakva 80 m magas tornyot alkotna, 
aminő magas ugyancsak kevés van. 

A hirhedt Dreyfus-pör, meg a búi- háború 
híreinek a hírlapi leközlése rengeteg papír-
fogyasztás - többletet okozott. Amerika pedig 
beszüntette London részére a papírszállítást. 
Az ekkép 1900. év elején beállott papírhiány-
nak időjárási oka is volt. Norvégiában és 
Északamerikában 1899 nyarán szokatlan 
szárazság uralkodott, a papírgyúrmát készítő 
gyárak nem dolgozhattak teljes erővel, mivel 
a gépeiket hajtó patakok vize nem volt ele-
gendő. Belejátszott azonföliil a szénbányászok 
sztrájkja is, mely a tüzelő-anyag árát szöktette 
föl. Be is tiltotta a párisi rendőrség a báli 
konfettik szórását, mint papíranyag helytelen 
tékozlását. 
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Londonban ekkor a papírfogyasztás 50— 
100%-kai szökkent föl. Némelyik 6-od rangú 
napilapnak is a rendes száma 526 levelesre 
növekedett föl és 1899 novemberben 27'3 
millió lap-példány került ki sajtó alól, holott 
minden tonna papíranyag előállításához 4 tonna 
kőszén-tüzelő kell, és Angliában meg Francia-
országban 50%-kal lett drágább a kőszén. Es 
a papírt nemcsak az írói mesterség fogyasztja, 
de sok ipari alkalmazás is, amire gondolni 
nem szoktunk. 

A papíranyag előállításának megcsappanása 
már a fűfélék rostjára is ráutalta az ipart. Az 
ausztráliai világkiállításon szerepeltek papírból 
készült bútorok, függönyök, ágyneműek, sőt 
kandalló is. A fűből készített papír amerikai 
találmány és többet ér a fapapírnál. Egy hek-
tár föld beterem 34—71 ezer kilogr. súlyra való 
füvet és abból 30—75 kilogramm körül járó 
papírmennyiség gyártható. 

Khinában a könyvek befűzéséhez papíranyag-
ból sodort fonalat használnak és jól helytáll 
az, mert szívósabb anyagból készül, mint a mi 
papirosunk. Koreában látott Hesse-Wartegg 
német utazó papírból zsinórt, kötelet egész 
mindennapi használatban. 

Igazi papírország Japán. Papírral burkolják 
ott a ház falát, de előbb átitatják olajjal ; mely 
esetben tartósabb a bőrkárpitnál és sokkal 
olcsóbb. A japán teherhordók esőköpönyege 
olajozott papír és alig kerül többe 40 fillérnél. 
Ilyenből készítenek esőponyvát és zsákot. Drá-
gább az írásra nem használható papírjuk, a 
szubu-ganis, mely vastag, akár a kecskebőr, 
amellett finom puha, mint a bársony, átlátszó 
és szinte elpusztíthatatlan. A készítése titkát 
csak ott ismerik ; van belőle abrosz, asztal-
kendő, tárca, ernyő. Főtulajdonsága az, hogy 
könnyű, szép a színe, rugalmas és puha. 

Eszakamerika egyik nagyobb városában meg-
próbálták 1897-ben papírból építeni színházat, 
mivelhogy a papír anyaga rossz melegvezető, 
nyáron hűvös, télen meleg, nem olyan, mint a 
kőből épült. Sőt tűz ellen is mentesíthetni a 
növényi rostból összepréselt, építésre alkalmas 
kockákat. Azt is beszélik, hogy aki hirtelen 
légváltozással szemben egyébként nem véde-
kezhet, jó, ha papírlapot, ujságdarabot illeszt 
a teste érzékenyebb fölületére, megóvja őt az 
a káros behatás ellen. 

Az angol Oxford-Press egy millió koronára 
jelzi a vékony, erős papír előállítása titkát, 
hogy a biblia tartós anyagra nyomassék ; állí-
tólag 25 éven át 400.000 korona árban kísér-
leteztek, míg sikerült föltalálni. Az angol 
bankjegypapír titka a Laverstoke-család nemze-
dékeinek folytonos birtoka. 

A növényrostnak diadala a csipke. Van 
Elena olasz királynénak kezkenője, mely a 
XV. század végéről való velencei csipke, az 
értékét 50.000 frankra becsülik. 

A lenrostból készült papír évszázakig eltart, 
vannak kéziratos papírok az V. századból; a 
fapapír ellenben egy századot sem áll ki, 
porrá omlik magától. Törvényjavaslatot szer-
kesztett Gaston Menier 1903-ban a francia 
képviselőház elé, hogy a fönnmaradásra érdemes 
munkákból legalább néhányat a kisebb növé-
nyek robtjából készített papírra nyomassanak 
a kiadók. 

Legmagasabb értéket a növényrost a bank-
jegyekben ér el. 

Az angol bank egy bankjegyet soha sem 
ad ki másodszor; némelyiknek az élete a 
forgalomban 2—3 ^íap, volt azonban olyan is, 
amely 125 éves vándorlás után került vissza. 
Ezt emlékül üveg alatt tartják a bank 
muzeumában. Ugyanott őrzik Cockrane 1000 
fontos bankjegyét; ezt az admirált 1813-ban 
egy évi börtönre vagy 1Q00 font lefizetésére 
büntették, mert azt a hamis hírt hozta forga-
lomba, hogy I. Napoleon meghalt és azzal 
a börzét nagy veszteségbe sodorta, hívei pedig 
összeszedték az 1000 font értéket és egy bank-
jegyben tették le javára. 

Készült egy ízben 4 darab milliós bankjegy, 
de a lemezt megsemmisítették. Egy a jegyek 
közül Rothschildé lett, másik a Coult-bankházé. 
Legfölsőbb rendeletre nyomattak 2 darab 
100.000 fontos bankjegyet is, de azok hama-
rosan visszakerültek. 

Őriznek ott egy félig elégett 5 fontos bank-
jegyet is, amelynek másik félével híres londoni 
gavallér gyújtott rá utolsó szivarjára ; a másik 
felét mellette találták, mikor magát meglőtte. 
Őriznek ott olyanokat is, amelyek búvárok 
keze folytán kerültek elő a tenger fenekéről. 

Ötévenként szokott az angol bank papír-
jegyeket semmisíteni. 1903-ban a visszakerült 
bankjegyek 1898-tól 94 millió darabra szapo-
rodtak; megtöltöttek velük 160.000 ládát 
színültig, amelyek, egymás mellé helyezve, három 
angol mórtföld (4828 m.) hosszú vonalat ad-
nának; ha a bankjegyeket egymásután hosszában 
helyeznék el, 1847 mértföldes (3042*377 km.) 
szalag lenne belőlük. A súlyuk 93 tonna, 
értékük 1388"4764 millió font sterling volt, 
vagyis 25-ször annyi korona. 

Súlyra nézve az 1000 frankos bankjegyek-
ből 1700 kilogramm tenne ki egy milliárdot, 
a 100 frankosokból 11.500 kilogramm. Batyuba 
kötve, egy milliárd értékű 1000 frankos bank-
jeggyel 18 erős embert lehetne megterhelni, 
a 100 frankosakkal 115-öt. * 

Az egymillió font sterling értékű bankjegyek-
2 2 * 
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bői egy példány visszakerült a bank birtokába ; 
és mikor az angol állammal szemben egyszer 
szerepelt, 25 millió korona értéket képviselt, 
ma emléktárgy. A 100.000 fontosokból van 
ott több, az 50.000-esekből pedig egész kis 
köteg. Egy 1000 fontos bankjegyet a szüle-
tése után 111 évre leltek föl egy bibliában; 
16-szoros értekre nőtt volna az 5%-os kamat 
mellett. Az öt év alatt visszakerült bankjegyek-
kel ki letetne rakni az egész Hyde-parkot. 

A washingtoni államkincstár baukótartó-
helyiségében 25 millió korona értékű bankjegy-
nél több nem fér el, holott a kereslet miatt 
többnek kell ott raktáron lennie. Azért építet-
tek 1902-ben az állambankjegy raktárául ú j 
pincét, amelyben 50 milliónyi elférjen. Az a 
helyiség 120 • - m é t e r területű; a falait ágyú 
keresztül nem üthet i ; belső páncélja 318 hü-
velyk vastag Bessemer-acél ; az egész helyiség-
ben semmi éghető nincs, 6000 acélfiók veszi 
magába a papírkincset. A régi helyiségből 
egész útvesztő közvetítésével érhetni el; őrzi 
pedig 70 ember. Magában a főépületben min-
den ponton olyan a berendezés, hogy a készü-
lékek föllármázzák az őrséget, mihelyt avatlan 
valaki ott jár és drót köti össze a bankótartót 
a rendőrséggel és a helyőrségi kaszárnyával. 

A Carludovica nevű Pandanus-féle növény-
nek vékonyra hasogatott, vízbe áztatott leve-
leiből készülnek a híres panamai kalapok. 
Középamerikában a növény népies neve japa-
íapa. A valódi panama-kalap ára, úgy mond-
ják, 200—2000 dollár, mivel állítólag oly 
finom, hogy gyűrűn keresztülhúzható, mellény-
zsebbe elrejthető. Drága voltát nem az anyaga, 
hanem az elkészítés módja és annak hosszadal-
massága okozza. Hónapokig eltart a fonása ; 
a fonóanyag folyton vízben áll és csak éjjel 
dolgoznak vele, mert a nappal befont finom 
szál könnyen törik, mikor szárad. 

Ugy ír egy francia lap, hogy a panama-
kalap gyártó-hona tulajdonképp Columbia és 
Ecuador; hozzá pedig az anyagot nem füvek, 
hanem pálmalevelek szolgáltatnák. Azok rostjait 
főzi, osztályozza, szárítja a kalapkészítő, míg 
a zöld rostok hófehér színt és selyempuhaságot 
öltenek. Egy-egy kalap 6 hétig készül ; ügyes 
női kezek dolgoznak rajta ; és mikor kész, 
akkor teszik szappan- és citromlé-fürdőbe, 
utána gondos árnyék-szárítóba. Már 10-éves 
lánykorban kezdenek a munkához és hosszú 
idő kell hozzá, míg olyan ügyességre tehetnek 
szert, amely valódi panama-kalapot ad ki a 
kezükből, dédunokákra hagyományozható tar-
tóssággal. Do 

Ez a kisebb növények rostjainak nagy érté-
kesítése. 

(Kecskemét.) Máriusz István. 

Az állatok takarmányozása. 
Gyakorlati tanítás a gazd. ism. iskola I. fiúosztályában. 

Tanító : Ha az állatokat csak folytonosan 
mozgásra kényszerítenők és erejük visszapótlá-
sáról nem gondoskodnánk, mi következnék be 
azoknál ? 

Gyermek: Ha az állatokat folytonosan csak 
mozgásra kényszerítenők és erejük visszapót-
lásáról nem gondoskodnánk, akkor erejük 
egészen elfogyna. 

T. : Mikor veszít az állat több erőt : akkor-e, 
mikor egész nap szántunk vele, vagy amikor 
a kifutóban szaladgál? 

Gy. : Szántás alkalmával az állat több erőt 
veszít. 

T. : Hát a növendék-állat, melyet igába nem 
fogunk, végez-e mozgást és veszít-e erőt ? 

Gy. : A növendék állat is végez mozgást, de 
nem sokat, csak annyit, amennyit akar. 

T. : Hogyan lehet, hogy a növendék-állat 
nem veszít erejéből oly sokat, mint a felnőtt 
igás, mégis láthatjátok, hogy az iskola csikói 
és borjúi mindig kikapják az abrakot, míg az 
igáslovak csak akkor, ha nehezebb munkák 
kezdődnek. A növendék-állatnak a táplálko-
zással csak az elveszített erőt kell visszapótolni ? 

Gy. : A növendék-állatoknál nemcsak az erőt 
kell visszapótolni, hanem a test növekedésére 
is számítani kell. 

T. : Ide figyeljetek ! Minden élő állat a moz-
gás által veszít erejéből, mely elveszített erőt 
a táplálkozás által pótoljuk vissza. Mikor az 
állat nagyobb munkát végez, mint pl. a szán-
tás, hosszabb útravaló hajtás, akkor többet 
veszít erejéből és ilyenkor, ha azt akarjuk, 
hogy az állat le ne soványodjon, több és jobb 
táplálékot kell neki adnunk. A növendék-állat 
számbavehető munkát nem végez, de a test 
növekedése megkívánja, hogy annak is több 
és jobb takarmányt adjunk, mint a pihenő 
felnőtt állatnak. 

(T.: Az elmondottakat több gyermektől ki-
kérdezi.) 

T.: Látjátok a takarmányozás alkalmával, 
hogy az iskola vemhes kancájának több abra-
kot adunk, mint társának, mely nem hasas, 
holott az igában egyforma munkát végezve, 
egyenlő mozgással, egyenlő erőt veszítenek. 
De mit gondoltok, a vemhes állatoknak csak 
a maguk ereje viszapótlásáról kell gondos-
kodniok ? 

Gy. : A vemhes állatnak nemcsak a maga 
ereje visszapótlásáról kell gondoskodnia, hanem 
a benne lévő magzat táplálásáról is. 

T. : A fejőstehenet nem igázzuk, mozgás 
által kevés erőt veszít, mégis azt látjátok, 
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hogy azt is jobb takarmányon tartjuk, mint a 
meddőt; vájjon miért? 

Gy. : A fejőstehénnek azért adunk jó 
takarmányt, hogy sok és jó teje legyen. 

T. : A hizlalásra fogott sertéseknek meg 
épen annyi igen jó takarmányt adunk, amennyit 
csak el tudnak fogyasztani. Itt csak a test 
erejének fenntartásáról gondoskodunk-e ? 

Gy. : A hizlalásnál nemcsak az elveszített 
erő visszapótlásáról gondoskodunk, hanem arról 
is, hogy az elfogyasztott sok és jó takarmány 
hússá és zsírrá váljék az állatban. 

T.: Ide figyeljetek! A vemhes állatok takar-
mányozásánál gondoskodnunk kell arról, hogy 
a magzat is megkapja a maga táplálékát abból 
a fölöslegből, amennyivel több táplálékot a 
vemhes állatnak adunk. A tejelő állattól csak 
úgy várhatunk sok és jó tejet, ha jobb takar-
mányon tartjuk, mint a nem tejelőt, mert az 
a tejet azon táplálékból választja ki, mely a 
test fenntartásához nem szükséges. A hízó 
állatnak meg épen annyi, igen jó takarmányt 
kell adnunk, amennyit jó étvággyal elfogyaszt-
hat ; amikor aztán több erőre kap, mint ameny-
nyi a test fenntartásához szükséges, s a fölösleges 
mennyiség hús és zsír alakjában lerakodik az 
állat testében. 

(T. : Több gyermektől kikérdezi az elmon-
dottakat.) 

T. : Melyik állat erősebb : a szénával, vagy a 
szalmával takarmányozott ? 

Gy. : 4 szénával takarmányozott állat több 
erőt tud kifejteni. 

T. : A szalma és széna mellett szoktak-e 
még más takarmányt is adni a jószágnak ? 

Gy. : Szoktak még adni zabot, tengerit 
(kukoriczát), árpát. 

T. : Milyen takarmánynak szoktuk a zabot, 
tengerit és árpát nevezni ? 

Gy.: Abrak-takarmánynak nevezzük. 
T.: Ide figyeljetek! Az elmondottakból tud-

juk. hogy nem minden takarmány egyforma 
erőt pótol vissza az állatoknál. Ha a szalmából, 
szénából vagy zabból megetetünk ugyanazon 
súllyal bíró mennyiséget, nem egyforma erőt 
pótolnak vissza. Legtöbb erőt adna a zab, leg-
kevesebbet a szalma. Vannak aztán különbsé-
gek az egyes szalma-takarmányok között is; 
a tavaszi szalma jobb, mint az őszi. Van kü-
lönbség a széna és széna közt is. Legjobb a 
jó réti széna ; utána következik a lóhere, 
lucerna és zabos bükköny, azután jön a mohar 
és baltacím ; a zabból pedig jobb az, amelyből 
ugyanolyan mennyiség súlyosabb. 

(T. : Ezen részletet is több gyermektől ki-
kérdezi.) 

T. : Azt mondtam elébb, hogy jobb takar-
mány a réti széna, mint a lucerna, mégis 

előfordul, hogy az állat jobb étvággyal eszi a 
lucernát, mint a réti szénát. Miért van ez ? 

Gry. : Az állat azon szénát szereti inkább, 
mely szárítás után is zölden marad. Ha a réti 
széna a szárítás alatt megbarnul, akkor keve-
sebbet ér, mint a szárítás után is zölden ma-
radó lucerna-széna. 

T. : A lucerna és lóhere szalmájából csak 
a magot csépeljük ki, melyet úgy sem szok-
tunk takarmánynak használni ; mégis honnan 
van az, hogy a jószág az árpaszalmát szíve-
sebben eszi, mint a lucerna- és lóhere-szalmát ? 

Gy. : A lucernát ha magra hagyjuk, szára 
megfásul, megkeményedik és cséplés alkalmá-
val levelei lehiülanak, emiatt nem szereti a 
jószág. 

T. : Ide figyeljetek ! Ha a lekaszálás után a 
szénát eső éri, akkor kimossa belőle azon 
részeket, melyek az állat táplálkozásánál leg-
értékesebbek; megbarnul és a jószág nem 
szívesen eszi. Bármely növény legyen is az, 
ha jó szénát akarunk belőle készíteni, akkor 
kell lekaszálni, mikor teljes virágzásban van. 
Ha korábban kaszáljuk, nagyon összeszárad és 
igen kevés lesz és kevesebb tápanyagot is 
tartalmaz ; ha későbben kaszáljuk, a szárak 
megkeményednek, levelei lehullanak, megbarnul 
és a jószág nem szívesen eszi, mert nehezen 
tudja megrágni és megemészteni s kevés tápláló-
anyag is van benne. 

(T.: Ezen részlet is kikérdeztetik.) 
T. : Említettem, hogy a takarmányok nem 

mind egyformák. Szalmából pl. 6—8-szor 
annyinak van annyi tápértéke, mint ugyan-
olyan súlyú abraktakarmánynak. Pótolhatnék 
tehát az abrakot olyanformán, hogy ahelyett 
mindig megetetnénk 6-szor annyi szalmát ? 

Gy.: Nem pótolhatnók, mert 6-szor annyi 
szalmát a jószág nem tudna megenni. 

T. : Hát a szálastakarmányt pótolhatnók-e 
ugyanannyi tápértékü abrakkal? 

Gy. : Azt sem pótolhatnók, mert azzal meg 
az állat nem lakna jól. 

T. : Ide figyeljetek ! Az abraktakarmányt nem 
pótolhatnók megfelelő szálastakarmánnyal egy-
részt azért, mert az állat nem tudna abból oly 
sokat elfogyasztani, de ha el is tudna, a gyo-
mor nem volna képes abból annyi tápanyagot 
kiválasztani, amennyi az elvesztett ereje vissza-
pótlására szükséges. A gyomor nagyon meg-
terhelődnék és emésztési zavarok állhatnának 
be. A szálastakarmányt sem pótolhatjuk meg-
felelő mennyiségű abraktakarmánnyal, mert 
abból meg igen gyorsan kiválasztaná a gyomor 
a tápanyagokat és mindig éhes lenne az állat, 
inert a gyomornak csak igen kevés munkája 
lenne. Épen azért, mint azt az iskola állat-
jainak takarmányozásánál is láthattátok, elébb 
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jóltartjuk az állatot olyan takarmánnyal, mely 
a gyomrát megtölti, arra megitatjuk és azután 
adjuk az abraktakarmányt. 

(T.: Több gyermektől kikérdezi ezen rész-
letet is.) 

T. : Tudjuk, hogy a szálastakarmányokat a 
jliszág nehezen tudja megrágni és megemész-
teni. Segíthetnénk-e valamikép az állaton, hogy 
könnyebben rághasson ? 

Gy. : Segíthetünk, szecskázás által. 
T. : Ismeretes dolog, hogy a jó szénát job-

ban szereti a jószág, mint a szalmát; épen 
ezért helyesen tenné-e a gazda, ha előbb meg-
etetné minden szénáját s miután az elfogyott, 
ráfogná állatjait a szalmaevésre? 

Gy. : Az a gazda, ki elébb összes szénáját 
föletetné és azután szalmára fogná állatjait, 
nem járna el helyesen, mert a szénaetetés alatt 
az állatok meghíznának, a szalmaetetés alatt 
pedig lesoványodnának. ^ 

T. : Ide figyeljetek ! Amely állat bármilyen 
takarmányt is jól összerágva és benyálazva 
nyel le, vagyis ju t t a t a gyomorba, az köny-
nvebben is tudja megemészteni és belőle a 
tápanyagokat kiválasztani. Ha a gazda jó 
apróra megszecskázza a szálas takarmányt, 
akkor az emésztésben segít állatjának, mert a 
megszecskázott takarmányt az állat könnyeb-
ben eszi, de ennek még egy másik előnye is 
van, nem pocsékolja el. Hogy pedig állandóan 
jó erőben tarthassa állatjait, az a gazda jár el 
helyesen, ki a jó és gyenge takarmányt, a 
szénát és szalmát összekeverten szecskázza és 
így eteti föl. A szecskázottan kevert takar-
mányt az állat nem tudja kiválogatni, mind 
elfogyasztja jóízűen. Még helyesebben jár el 
az a gazda, ki meg is fülleszti az összekevert 
takarmányt. Szükségük van ezenkívül még az 
állatoknak jó levegőre, jó ivóvízre és sóra, 
melyekről majd később fogunk tanulni. A 
következő órán majd a füllesztést is be fogom 
mutatni. 

(T. : Még egyszer összefoglalva elmondja az 
egészet és ismételten kikérdezi.) 

(Mezőtúr.) Nayy Kálmán. 

Nyári munkák a szőlőben. 
E lap áprilisi számában a szőlő tavaszi 

munkáiról írván, eljutottam május hó végéig, 
megemlékezvén még a késői fagyokról s az 
ellenük való indirekt és direkt védekezési 
módokról. A következőkben folytatom a mun-
kák fölsorolását, melyek legnagyobb része már 
a nyár idejére esik. 

A késői fagyok elmultával lássunk hozzá a 
szőlő első permetezéséhez, vagyis a peronospora 
(Plasmopara viticola) elleni védekezéshez. A 

peronospora hazánkban 1891 óta állandóan 
föllép, miért is az ellene való védekezés azóta 
az állandó szőlőbeli munkák sorába fölvétetett. 
Az első permetezéssel, ne igen késlekedjünk, 
mert hatása kiváló. Általában itt is áll azon 
aranyszabály, hogy principiis obsta ! Mindjárt 
kezdetben orvosold a bajt ! Az első permetezés-
hez, a szőlő levelei és hajtásai még zsengék 
lévén, 1%-os bordói lé használandó, vagyis 
1 hektoliter vízbe 1 kg rézgálic és 1 kg ége-
tett mész kevertetik. A nyári permetezésekhez 
már 2°/o-os oldatot használunk, vagyis 1 hekto-
liter vízre 2 kg rézgálicot és 2 kg égetett 
meszet számítunk. A permetezéshez különféle 
szerkezetű permetezők használtatnak, melyek 
közül legjobbaknak bizonyultak: a francia 
Vermorel-féle „Eclair" és a magyar „Villám", 
előbbi ára 42 K, az utóbbié 40 K. 

A permetezés után következik a válogatás 
munkája, mikor is minden fölösleges hajtást, 
azaz sem a termést nem mutató, sem ugar -
hajtásnak, sem tartalékhajtásnak ki nem szemelt 
hajtásokat tőből eltávolítjuk. A válogatásnak 
miként való keresztülvitelét mindig a mívelés-
mód határozza meg. A válogatást a késői 
fagyok előtt semmiesetre sem tanácsos ke-
resztülvinni, mert esetleg a késői fagyok kár t 
tehetnek szőlőnkben s így nem segíthetünk 
már a bajon a mívelésmódnak esetleges szük-
ségszabta változtatása, módosítása által. Viszont 
nem tanácsos későre sem hagyni, mert minél 
tovább hagyatnak a hajtások a tőkéken, annál 
nehezebb azokat kézzel letörni, annál jobban 
sebezzük meg a tőkéket és annál több tápláló-
anyagot emésztenek föl a hajtások haszonta-
lanul. A válogatás alkalmával letördelt zöld 
hajtásokat legjobb azonnal bekapálni a talajba, 
miáltal némi zöldtrágyázásban is részesítjük 
azt s így humusztartalmát növeljük. 

Nálunk a permetezés és válogatás munkáját 
rendesen nem ezen sorrendben végezik a szőlős-
gazdák, hanem előbb válogatnak, azután per-
meteznek. Pedig ez helytelen eljárá-, mert így 
a permetezéssel megkésünk, azon érv pedig, 
hogy ilyen sorrendben végezve e munkákat, 
a permetező-anyagból kevesebb szükségeltetik, 
nagyon csekély súllyal bír s az ekként meg-
takarított néhány fi M ér épen nem fogja fedezni 
a peronospora nagyobbmérvü elszaporo lása 
folytán elveszített koronákat. 

Válogatás utáni munka a szőlő első félkötö-
zése, mikor is mindazon hajtásokat, amelyek 
már köralakban a karóhoz húzhatók, egyszer 
gyengén átkötjük. Ügyeljünk arra, hogy a kötés 
dongás, tágas legyen, hogy így a levegő és 
napfény a tőke belsejéhez is hozzáférhessen, a 
fürtök minden oldalukon jól megérhessenek. 
Kötözőanyagul legjobb a raffiaháncsot hasz-
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nálni. A fej és alacsony combmívelésnél három 
küte'st alkalmazunk a tőkén, és pedig egyet a 
talajtól 40 cm magasságban, egyet a karó 
felső végénél s egyet e két kötés között; a 
többi mívelésmódoknál úgy kötünk, ahogy azt 
a léc és drótsor megkívánják. A kötés laza 
legyen. Az első kötözést sokan egyszerre vége-
zik a válogatással, ami azonban helytelen eljá-
rás, mivel a még törékeny hajtásokban sok 
kárt tehetünk. Jobb bevárni azt az időt, midőn 
a hajtások tövében kezd már a faszövet is 
fejlődni, midőn a hajtások bátrabban hajlít-
hatok. 

Június elején, me'g a virágzás előtt, avagy 
közvetlen a virágzás után, július elején szokták 
végezni az úgynevezett gyürüzéseket. A gyűrű-
zés tulajdonképen mesterfogás s abból áll, hogy 
a termést viselő hajtást a legalsó fürt alatt 
kérgétől és háncsától megfosztjuk, mikor is a 
fölülről lefelé hatoló nedvkeringés a gyűrűn 
túl nem mehetvén, mind a fürtökbe tódul, 
azokat fejleszti s két-három héttel előbb is 
beérleli. Tudnunk kell ugyanis, hogy a szőlőben 
kétféle nedvkeringés van. Alulról fölfelé a 
fás részben vándorol a gyökerek által fölvett 
tápnedv. A zöld részek veszik föl a levegőből 
a szénsavat és oxigént s egyúttal assitnilálják 
a levegőből s a talajból fölvett tápanyagokat, 
melyek lefelé vitetnek a háncsrészen a tökébe, 
hajtásokba s gyökerekbe. A gyűrüzés által e 
fölülről lefelé haladó nedvkeringést szüntetjük 
meg. Nagy városok közelében, ahol a csemege-
szőlőt jól értékesíthetjük, érdemes lesz a gyűrű-
zést alkalmazni, azonban mindig a kellő szak-
értelemmel. A gyűrűzés kétélű fegyver a gazda 
kezében, azért nagyon óvatosan bánjunk vele. 
Egy tőkén legföljebb csak egy termőhajtáson s 
így is csak minden második évben alkalmazzuk, 
mert különben a tőke nagyon megsínlené, s 
ha nagyobb mértékben alkalmaznék, csakhamar 
tönkre is menne. Magától értetődik, hogy az 
egyszer meggyűrűzött hajtást tavasszal, a met-
széskor, egészen el kell távolítanunk, nem sza-
bad csapra metszenünk, mivel az ily csap 
hajtásaiból úgy sem lesz fürt, vagy ha lesz 
is, csak nyomorék lesz. A gyűrüzésre a külön 
e célra készült kétpengéjű gyürüzőollókat 
használják. 

Ha nagyon kedvező a tavasz, akkor május 
végén, június elején végezhetjük a zöldbujtáso-
kat, valamint a zöldojtásokat, ellenkező esetben 
csak június második felében. 

A szőlőnek felkötözése után következik a 
szőlőnek második kapálása, mely sekélyen 
4—6 cm.-nyire történik s főcélja a talajnak 
a gyomoktól való megtisztítása. E kapálással 
mielőbb siessünk, hogy a szőlő virágzása idejére 
készen legyünk vele. 

A szőlő életének legfontosabb időszaka a 
virágzás ideje. Hazánkban ez időszak június 
hó második harmadára esik s június hó 
végéig rendesen be is fejeződik, csak Erdély-
ben tart néha július hó első hetében is még, 
míg a délvidéki szőlőinkben sokszor már május 
végén, június elején következik be a virágzás. 
Virágzáskor ne háborgassuk a szőlőt, ne dol-
gozzunk a táblákon, hogy a beporozás s meg-
termékenyítés folyamata zavartalanul mehessen 
végbe. Nagyon kívánatos, hogy ekkor szép 
időnk legyen, mert az eső vagy a túlnagy 
szárazság tetemesen kisebbíti termésünket. 

A szőlő virágzása elmúlván, első dolgunk 
a második permetezés. A permetezésre használt 
bor.lói lé, mint már említettem, ekkor már 
2°/o-os lehet. Aki szőlőjét évenként csak egy-
szer permetezi, az ekkor a szőlő elvirágzása 
után végezze azt. 

A második permetezés után lássunk hozzá 
a második felkötözéshez. E munkát egybe 
szokták kötni mindjárt a fattyazással vagy 
hónaljazással és a termőhajtások bekurtításá-
val. A termőre kezelt hajtásbk az utolsó fürt 
fölötti 2—3 levél fölött lekurtíttatnak, a hónalj-
hajtások egészen eltávolíttatnak, hogy az összes 
tápnedv csak a fürtök növelésére fordíttassék ; 
míg az ugarra kezelt hajtások hossznövekedése 
nem akadályoztatik meg, a hónalj-hajtásaik 
pedig az alsó 2—3 levél fölött csipetnek vissza, 
hogy minél erősebb venyigéink legyenek a jövő 
tavaszra. Míg tehát a termőre kezelésnél a 
fürtök növelése a célunk, addig az ugarra 
kezelésnél a venyige erősen fejlődésére törek-
szünk. A szőlőnek kötözése, nemkülönben a 
fattyazás ez időtől fogva állandó munkáját 
képezi a szőlőnek egész a szüretig és minél 
gyakrabban végezzük, annál több és szebb 
termést fogunk nyerni. 

Július közepe táján s vége felé elérkezett 
a harmadik kapálás ideje, mely szintén seké-
lyen s a gyom irtása céljából végeztetik. Me-
redekebb lejtökön, laza és heves talajnemeknél 
e harmadik kapálást az úgynevezett bevágással 
szokták egybekapcsolni, mely abban áll, hogy 
a bakhátakat az egyes tőkék töveire húzzák, 
hogy a nagy forróságban a gyökerek talajának 
kiszáradását ezáltal megakadályozzák. Kötöt-
tebb, nehezebb talajoknál e bevágás fölösleges, 
sőt néha károsan is hat. 

A harmadik kapálás befejezése után, július 
végén, augusztus elején, következik a harmadik 
permetezés, de csak olyan szőlőben, melyből 
bort akarunk szűrni. A csemegeszőlőket ilyen-
kor már nem permetezzük meg, mivel a 
fürtökre tapadt permeteg elcsúfítaná azokat, 
de meg különben is, sok ember undorodik az 
ilyen bepermetezett fürttől, s így az értékesítés 
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nehézségekbe ütköznék. Tudnunk kell ugyanis, 
fyogy a korai fajta csemegeszőlők már augusztus 
közepén érnek s eladhatók : Madelaine angévine, 
Madelaine royale, Muscat Ottonel stb. 

Augusztus végén, szeptember elején, midőn 
már a hajtások alsó része bámulni kezd, meg-
fásodott, itt az ugarhajtások csonkázásának 
ideje, amely abból áll, hogy fent a karó végé-
nél lekurtítjuk azokat s így hossznövekedésük-
nek gátot vetünk. E munka tulajdonképen nem 
más, mint a már említett ugarra való keze-
lésnek befejezése. 

Augusztusban érkezett el az eliskolázott 
ojtványok körüli teendők legfontosabbika, 
tudniillik a fokozatos kitakarás s ezáltal a 
küllétíhez való hozzászoktatás. E müveletet 
augusztustól egész szeptember hó végéig végez-
zük. A bakhátok alól való fokozatos kitakarás 
határát akkor értük el, hogyha a forradás 
helye épen a talaj felszínére esik. 

A csonkázás, permetezés, állandó kötözés s 
fattyazás alkalmával letiprott talajnak negyedik 
kapálása szeptember elején végeztetik a talaj 
szellőztetése s az érés előmozdítása céljából. 
E kapálás, valamint az első, tavaszi kapálás, 
mélyen történik. A négy kapálást minden jobb 
szőlősgazda megadja szőlőjének, noha finom 
bortermő vidékeken 5—6-szor is kapálnak egy 
évben. 

A negyedik kapálással a főbb munkák egész 
a szüretig befejeztettek. Kívánatos még az 
érés idejében a fürtöket, melyeket a levelek 
beárnyékolnak, a levelek alól kiszabadítani, 
hogy a napfény minden oldalról érhesse azokat 
s így teljesen beérjenek. Ezt elérendő, a fürtök 
körül a tőkéket kilevelezzük. Nyáron a nagy 
melegben jó a fürtökre nézve a mérsékelt 
beárnyékolás a nap perzselő heve ellen, azon-
ban érés idején már szükséges, hogy a fürtök 
teljesen szabadok legyenek. 

Alacsony mívelésmódoknál néha a fürtök 
egészen a földre érnek, a sárba lógnak, mi 
könnyen rothadást idézhet elő. Célszerű lesz 
tehát ilyenkor a fürtöket vagy kis bakaiakti 
í'ap álcák kai felpeckelni, vagy pedig alóluk a 
földet kikaparni, hogy szabadon lóghassanak. 

Sok dolgunk akad ilyenkor a szőlő nem 
szívesen látott vendégeivel is : a madarakkal, 
különösen a seregélyekkel és a darazsakkal, 
főleg a lódarázszsal (Vespa crabro) stb. A 
madarak ellen legjobb gyakori lövöldözésekkel 
védekezni. Madárijesztők felállítása kevés siker-
rel bír, mert hamar megszokják s épen nem 
ijednek meg tőlük a madarak. Még több siker-
rel alkalmazhatók a tükördarabok, melyek a 
napsugarak erős visszaverődése által folyto-
nosan félelemben tartják a leselkedőket. A 
darazsak ellen a legjobb védekezési eljárás 

hosszúnyakú s édes vízzel (pl. mézzel kevert 
vízzel) félig telt palackok felállítása a tőkék 
mellé, közel a fürtökhöz, mikor is az édes 
szag az üvegpalackokba csalja a darazsakat 
s ott megfulladnak. 

Ezzel bevégeztem a szőlő nyári munkáinak 
rövid ismertetését. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A széna készítés és a széna eltartása. 
(Gyakorlati tanítás a gazdasági ismétlő iskola 

I. évfolyamán.) 
Kedves gyermekeim ! 

Az emberek főtörekvése minden időben oda-
irányúlt, hogy a napról-napra emelkedő kiadá-
saikkal szemben a bevételeik is lépést tartsa-
nak. Ez a vágy ösztönözte a gazdákat is akkor, 
amidőn a réteket, legelőket feltörték s azokat 
szántóföldekké alakították át. Ennek azonban 
szomorú következménye az lett, hogy a gazdák 
a kevesebb takarmány mellett az állatállományt 
voltak kénytelenek kisebbítem. Kevés állat után, 
kevesebb trágyát nyertek, s így földjeiket nem 
trágyázhatták eléggé. Gabonát gabona után 
termelve, a tápanyag visszapótlásáról pedig nem 
gondoskodva, a talaj is kimerült, a termés 
évről-évre csökkent. Régi igazság, hogy a csa-
pás nem jár egymagában. A gabona ára lejebb 
ment, s mivel gazdáink túlnyomó részben 
gabonatermelők, ha a szemtermés nem sike-
rül, bizony szomorú körülmények közé jut-
hatnak. 

E bajokon az állattenyésztés segíthet. IIa 
sok állatot tar that a gazda, akkor kell, hogy 
sok takarmánya is legyen. Ha sok a takar-
mány, sok lesz a trágya ; ha sok a trágya, 
akkor a földet is jobban és bővebben lehet 
trágyázni s így úgy minőségre, mint pedig 
mennyiségre nézve jobb termés várható. 

Gazdasági állataink legtermészetesebb takar-
mánya a széna. Szénának nevezzük a megszá-
rított füvet. A széna, termelési helyét tekintve, 
kétféle, ú. m. réti és szántóföldi széna ; az 
előbbit a réten, az utóbbit pedig a szántó-
földön termeljük. Gondoskodnia kell a gazdá-
nak arról, hogy a rét jókarban legyen. Időn-
ként azt is meg kell trágyázni, a réten levő 
gyomnövényeket irtani, az esetleg ott levő 
cserjéket kipusztítani, a vakondtúrásokat szét-
lapátolni. A második kaszálás után nyert szé-
nát sarjúnak nevezzük. 

* 

Mi volt az oka, hogy gazdáink legnagyobb 
része a réteket és a legelőket leitörte ? 

Mi lett ennek a következménye? 
Mi által segíthetünk ezen a bajon? 
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Mi a gazdasági állatok legfontosabb takar-
mánya ? 

Milyen szénát nevezünk réti s milyent szántó-
földi szénának ? • 

Hogyan kell a gazdának ápolnia a rétet? 
* 

* * 

Igen fontos a gazdára nézve annak tudása, 
hogy mikor kéli a rétet kas/álnia. mert ha a 
helyes időt nem tudja eltalálni, úgy a takar-
mány keveset érő lesz. Ha korán kaszáitat, 
kevés lesz a szénája, ha pedig elvirágzás után 
kaszáitat, sok szénája lesz ugyan, hanem ez a 
sok keveset érő, mert az ily későn kaszált 
széna megfásodott, megkeményedett szálakból 
áll, s az ilyen takarmányt az állat nem eszi 
szívesen. 

A rét növényzete, amint tudjátok is, több-
féle fűből áll. Ezek nem egy időben fejlődnek, 
nem egy időben virágoznak. 

A gazdának akkor kell kaszálni, mikor a 
legtöbb egyforma fű virágzik. Ha akkor kaszái-
tat a gazda, mikor a rét teljes virágzásban 
van, szénája úgy minőségre, mint pedig mennyi-
ségre nézve sokat érő lesz. 

A kaszálásra lehetőleg olyan időt válasszon 
ki a gazda, amikor nem kell attól tartania, 
hogy a rendek megáznak. 

Kaszálás előtt rendbe kell hozni a kaszát, 
ki kell azt kalapálni, kifenni. 

Ha már a fű rendekbe van vágva s a ren-
dek teteje megszáradt, akkor a forgatással nem 
szabad késni. Mikor a rendek teljesen meg-
száradtak, a gyűjtéshez fog a gazda. A ren-
dek végéhez favillás munkásokat állít a gazda 
s a munkások a szénát maguk előtt, a rendek 
irányában gyűjtik s helyenkint csomókba, az 
úgynevezett „csirkékbe" rakják. Ezután gereb-
lvével összegyűjtik az elmaradt szálakat s a 
csomókhoz húzzák. Mikor a csomók megszá-
radtak (1—2 nap alatt) belőlük boglyákat 
készít a gazda. 

A boglyák a teljes megszáradásig a réten 
maradnak. Nedvesen nem szabad a szénát haza-
hordani, meri az összerakott szénában nagy 
hőség keletkezik s ennek következtében a széna 
megpenészedhetik, sőt ki is gyuladhat. 

* 

Mikor kell a rétet kaszálni ? 
Miért nem szabad a teljes virágzás előtt 

kaszálni ? 
Miért nem szabad az elvirágozás után ka-

szálni ? 
Kaszálás után mit kell tennünk? 
Hogyan történik a gyűjtés? 
Miért nem szabad a szénát nedvesen haza-

hordani ? 
* 

* * 

Amint a népesség szaporodott, megnagyob-
bodott az állatállomány is. Ennek folytán a 
gazdáknak több takarmányra volt szükségük, 
ámde a gazdák, amint már említettem, a rétek 
nagy részét gabonatermelés végett, feltörték. 
Hogy az így előállott hiányt fedezhessék, kény-
telenek voltak a szántóföldön is termelni takar-
mányt. 

A szántóföldön termett takarmányt nevezzük 
szántóföldi szénának. Nem csupán azért nagy-
jelentőségi a szántóföldi széna termelése, hogy 
a megnagyobbodott állatállomány szükséglete 
biztosítva van, hanem más okok miatt is. 
Nevezetesen több lesz a trágya, a földeket 
jobban lehet trágyázni s azután ezek legna-
gyobb része olyan természetű, hogy gyökereik 
mélyen hatolnak a földbe s a talaj olyan réte-
geiből is fölveszik a tápanyagokat, melyek más-
különben a gazdára nézve értéktelenek. Mivel 
legnagyobb részük a pillangós viráguakhoz 
tartozik, a levegő nitrogénjét a talaj számára 
megkötik, s így azt tápanyagban gazdagítják 
is. Utánok a talaj gyommentesen marad, mert 
a gazt sűrűségűknél fogva elnyomják s a talajt 
porhanyóan, jó állapotban hagyják vissza. Előnye 
még a takarmány-növények termesztésének az 
is, hogy a gazda kénytelen bizonyos megálla-
pított vetésforgót betartani, ami pedig talaj-
kihasználási szempontból is nagyon előnyös. 

Ilyen szántóföldi takarmányok: a lucerna, a 
lóherfélék, a baltacím, a zabos-bükköny, a szera-
della, a csillagfürt, a mohar, a perjefélék. A 
lucernát rendesen forgón kívül, külön helyen 
termesztik. 

Ezen takarmányfélék kaszálási ideje a teljes 
virágzás. Sem előbb, sem később. Ami a széna-
készítést illeti, ugyan az áll ezekre is, mint 
amit a réti széna-készítésénél mondottam. Gyűj-
tésnél arra kell ügyelnünk, hogy ne legyenek 
törékeny állapotban, mert ez esetben a levelek, 
melyek a legértékesebb részek, letöredeznek. 
Épen azért reggeli harmat ideje alatt kell 
gyűjten' s behordani. A zabosbükkönyt csak 
akkor szabad behordani, ha már a zabszálak 
bütykei is teljesen szárazak. 

* 

Miért fontos a szántóföldi széna termesztése ? 
Miért javul a talaj a szénatermeléssel ? 
Sorolj el némely szántóföldi takarmányt ! 
Hogyan történik ezek szénakészítés0 ? * 

* * 

A gazdának érdeke megkívánja, hogy a 
takarmányt jól el tudja tartani. A gondos gazda 
tudja azt, hogy bármilyen gonddal is készítse 
el a boglyákat és a kazalokat, mégis sok megy 
veszendőbe. Évenként, ha csak pár métermázsa 
romlik is el, mégis ez számos éven át ismét-
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lődvén, a gazda károsodik. Ezt elkerülendő, a 
gazdának paj tá t kell készíttetni a takarmány 
eltartására. A pajta elkészítése nem kerül 
sokba, mert 2 oldala nyitott. A lábaspajtát 
észak-déli irányban kell elhelyezni, északi és 
déli oldalát a tetőzetig kell fölépíttetni. A 
lábaspajtákban minden romlás nélkül lehet el-
tartani a takarmányt. 

Ha azonban a gazda nem rendelkezik paj-
tával vagy annyi takarmánya termett, amennyi 
nem fér be a pajtába, akkor a takarmányt 
kazalban vagy boglyában kell eltartani. Kazalt 
akkor készít a gazda, ha sok a takarmány, a 
kevesebb mennyiségű takarmányt pedig bog-
lyába rakja. Mielőtt a szénát behordaná, a 
kazalnak vagy boglyának előbb egy alkalmas 
helyet kell kiszemelnie. Ez a hely a szérűskert 
kissé emelkedettebb részén legyen, hogy a víz 
a széna alatt meg ne állhasson; a gaztól, a 
gyomtól megtisztítva, jó vastag rétegben szal-
mával kell beteríteni. 

A kazal vagy a boglya rakásához ügyes 
embereket alkalmazzon a gazda. A jól elkészí-
tett kazalnak nem szabad egy irányban sem 
elhajolnia. Falai az alaptól kezdődőleg a liaja-
zatig kifelé álljanak. A tetőzet legyen meredek, 
hogy az eső minél előbb lefolyhassak róla. 
Ha már a széna kazalba vagy hoglyába van 
rakva, akkor a hajazatot jó vastagon szalmával 
kell beborítani. Hogy a szél a kazalt ki ne 
kezdhesse, szalmakötélle^ összekötött faágakkal 
kell a szalmát lenyomtatni. 

* 

Miért van szüksége a gazdának lábaspajtára ? 
Milyen legyen a lábaspajta ? 
Milyen helyet kell a boglyának kiválasztani ? 
Milyen legyen, a kazal vagy a boglya? 
(Bártfa.) Itácz Sándor. 

Gyermekek és a növényvédelem. 
Az iskolás gyermekeknek a növényvédelem 

körébe való bevonása által már alapjában 
szakszerű eljárásokat lehet megteremteni, illetve 
a régebbeket újabbakkal, jobbakkal pótolni. 

A férfi és nő munkaereje nyáron drága, 
érdeklődése pedig az összetorlódó munka köze-
pette a gazdasági növények védelme iránt 
csekély. A védelem mellőzéséről azonban nem 
lehet szó. 

Ismerje meg a fiatal nemzedék az ügy 
fontosságát, tanulja meg teendőit, s értékesítse 
fiatal erejét a védekezés terén, hol sok esetben 
igen szép sikerrel járhat fáradozása. 

Lehet, hogy kellő kioktatás után a gyermekek 
e munkát nem is veszik majd munkának, hanem 
játéknak (tapasztalatból tudom, hogy szívesen 

végzik) s így mindkét fél a gazda is, s a 
gyermek is csak nyerhet. 

Az iskolás gyermekeknek a növényvédelem 
terén való fölhasználására vonatkozólag elég 
lesz talán két példát említenem. 

Szőlőmívelő olvasóink ismerik talán azon 
roppant kártételeket, melyeket némely évben 
a szőlőmoly (Cochylis ambiguella) szokott elő-
idézni. Ha e kártevő ellen nem lépünk föl 
erélyesen, az élősdire kedvező években egész 
termésünk is áldozatául eshetik. Külföldön 
(néhol nálunk is) az ily irányú teendők körébe 
a gyermekeket is bevonják, oly formán, hogy 
a bábszedést és mólyfogást ezekkel végeztetik. 

így Geisenheimban egy évben a gyermekek 
3 hét alatt több mint hatvan ezer szőlőmolv-
bábot szedtek össze, s munka közben oly jártas-
ságra; tettek már szert, hogy a szedés ered-
ménye mindinkáb nagyobbodott. Tekintve azon 
körülményt, hogy egy-egy lepke átlag 50—200-
petét rak le, kiszámítható, hogy fönti munkával, 
hacsak 50 petét veszünk alapul, 3 milliónál 
több szőlőmoly elpusztítható. A vezetők állítása, 
szerint a gyermekek, miután a munkát inkább 
mulatságnak tekintik, sokkal fürgébbek, mint 
a felnőttek s így az eljárás eredményesebb is. 
A védekezési munkálatok kezdetét az elméleti 
kioktatás előzi meg, mely alkalommal a munka 
értékének kiemelésére nagy súlyt fektetnek. 
A gyermekek által okozott károkról ritkán 
esik panasz. Hogy a fáradság némi jutalma-
zásban is részesüljön, egy-egy molyért 0'5—1"0 
fillér jár, amely körülmény, tekintettel arra, 
hogy a fogdosás tömegesen történik, jövedel-
mezőségi szempontból is figyelmet érdemel. 

Természetes, hogy ily eljárások megfelelő 
szervezést igényelnek, bár kisebb területeken 
kiki maga is kezdeményezheti a dolgot, föltéve,, 
hogy ennek fontosságáról a felnőtteket idejekorán 
meggyőzni sikerült. 

Említek még egy példát. 
Evek óta kiadom a magyar gazdasági növé-

nyeken előforduló gombabetegségeknek termé-
szetes praeparatumait, melyeknek anyagát 
nagyrészben magam gyűjtöm össze. Van most 
már egy veszedelmes betegsége a gyümölcs-
fáknak, mely a gyümölcs (alma, körte, szilva,, 
cseresznye, kajszin- s őszi barack) rothadását 
idézi elő, miáltal az részint már a fán pusztul 
el, részint időelőtt lehull s a földön megy 
tönkre. A fán maradt gyümölcs ily ecetben 
megkeményedik (előbb szürke párnácskák mutat-
koznak rajta) s összeszárad, egyben, miután a 
fán marad, a jövő évi újabb infekciók kiinduló 
pontját képezi. Praeparatumaim számára szük-
ségem van ezen munifikált gyümölcsökre, mit 
növendékeim is már tudnak, szintén évenként 

I halomszámra gyűjtik össze azt. Tekintettel most 
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már arra, hogv a munkát a tanítási időn kívül 
végzik, a tanítónak egy kis szívességet tesznek 
(ez a legfőbb indító ok) s némi jutalomban is 
részesülnek. A gyermekek ereje s munkája nem 
pazarlódik el. Mindazonáltal a feltűntetett 
szempontok mind eltűnnek amellett, hogy ezen 
eljárás által községem határában a betegség 
fészkei pusztu'nak el, s így határunkban a 
Monilia nevű gomba által okozott kártételek 
évről-évről csökkennek, s ha nem is tűnnek el 
végképpen, mégis hatásuk tekintetében a csekély 
fáradság sikerére engednek következtetni. O _ o 

Hány és hány ily gomba- vagy rovarfészek 
van most már csak egy község határában is, 
s mindamellett nincs annyi, hogy ezer és ezer 
apró kéz, ha tizszer-százszor neki fog, alaposan 
ritkíthatná azok tömegét s részben meg nem 
törhetné már csírájában a számos kártételt. 

A növénykórtani ismeretek egy-egy össze-
foglaló fejezetének az olvasókönyvekbe való 
fölvétele, a tanítónak ily téren való előzetes 
kiképzése (képezdében, tanfolyamokon stb.), az 
egyes eszközöknek, anyagoknak a helyszínen 
való bemutatása s alkalmazása, csekélyebb 
jutalmak kitűzése s az illetékes köröknek az 
ügy számára történő megnyerése által maga-
magától indul meg majd a szervezés munkája, 
mely eredményében az esetleges csekély áldo-
zatokat gazdagon fogja kárpótolni. 

Egyenlőre csak annyit kellene elérni, hogy 
kartársaim a növénybetegségekre, azok meg-
figyelésére s az esetleg minden speciális eljárás 
vagy eszköz hiányában is eszközölhető irtási 
munkálatokra már most, az idény kezdetén, 
hívják föl növendékeik figyelmét, mire a 
természetrajz, vagy gazdasági órák a legalkal-
masabbak. 

Mult évi növénykórtani leveleim e téren 
— hacsak más szakkönyv nem áll rendelke-
zésre, — elég anyagot nyújtanak. 

Szolgáljuk az ügyet, ahol s ahogyan csak 
lehet, az érdem nagygyá lehet, ha kis körökből 
is fakad ! 

(Grinád.) Pósch Károly. 

Gyümölcsfáink egyik ellensége. 
Gyümölcsfáinknak, de kivált a szilva- és őszi-

barackfáinknak egyik nagy ellensége a levele-
ken és a gyenge hajtásokon élősködő levéltetű 
(Aphis). Amely fát ezen levéltetvek ellepnek, 
ott nemcsak az idei, hanem a jövő évi termés, 
sőt még a kedves gyümölcsfa élete is veszé-
lyeztetve van. 

A levéltetű különösen az őszibarackfát keresi 
föl s rendszerint az ághegyeken levő gyenge 
leveleken üt tanyát. Ha az időjárás kedvez, 
úgy június végén vagy július elején már min-

den ághegyet ellepnek. S amint a fejlődő 
levélkék előtörnek, a levéltetvek is megszapo-
rodva, mind nagyobb számban vándorolnak a 
zsenge levélkékre s ott folytatják igazi pusz-
tító munkájukat. A kiszipolyozott levelek fejlő-
dése természetesen megakad. A nyári hőség 
folytán az első nedvkeringésben beállt szünet 
alatt csak fokozódik a veszély. A jól táplált 
tetvek, a nap melegében fürödve, harmat 
módjára fecskendezik ki magukból azt a raga-
dós, édes nedvet, melyet a köznép „mézhar-
mat"-nak nevez. Ez a mézharmat lerakódik az 
idősebb levelekre és a zsenge gyümölcsre is, 
s a nyári levegőben úszó porral keverődve, 
piszkos kérget von azok fölületére. így azután 
kétszeres a baj. Először, mert a levelek nedvét 
szívó tetvek éltető elemüktől fosztják meg a 
fát ; másodszor, mert a levél pórusait elzáró 
mézharmat miatt a fa légzési procès-zusa is 
fennakadást szenved. Egyszer csak azt vesszük 
észre, hogy a hajtások fejlődésükben megálla-
nak, az alsó levelek megsárgulnak és lehulla-
nak, a szépnek ígérkező termés elcsenevész, 
hírmondónak csak a nyurga ághegyeken marad 
meg néhány hitvány levél. Mikor a levéltetvek 
már nem találhatnak több táplálékot, szét-
mászkálnak a fa ágaira és törzsére, majd 
szárnyas nemzedéket hoznak létre s átrepülnek 
más fákra, ahol pusztító munkájukat elölről 
kezdik. 

A zsenge hajtások természetesen nem érhet-
nek be őszig s így a tél hidegében elfagynak. 
Oda tehát a jövő évi termés is. 

Ilyen sorsra jutnak azok az őszibarackfák, 
amelyeket gazdájuk magukra hagy. Okszerű 
védekezéssel azonban elejét lehet venni a baj-
nak. Csakhogy a védekezési eljárást nem szabad 
halogatni ; amint észrevesszük a levéltetveket, 
azonnal a cselekvés terére kell lépnünk, mert 
különben nincs meg a kívánt eredmény. Meg-
történt velem is, hogy a permetezést akkor 
végeztem, mikor fáim már tökéletesen el voltak 
lepve. Megvallom, csak fél sikert értem el. 

a j át kárán tanul az ember", ta r t ja a köz-
mondás. így azután én is beleestem ebbe az 
ősi erénybe. 

Fáim most szépek. Termettek is bőven. Meg 
is nézték, meg is ízlelték sokan községünkből 
a gyönyörűen kifejlett korai fajtákat. Míg a 
látogatók ámulva és csodálkozva állották körül 
a festeni való gyümölcsökkel terhelt fácskáimat, 
addig én a gyümölcskertész keblét eltöltő gyö-
nyörűséggel kérdeztem tőlük: 

— Szép-e, Andris bácsi? Jó-e, Pista bácsi ? 
— Gyönyörű ! Remek ! — röpködtek a 

dicsérő jelzők. Ügy-e, tanító úr, szemez nekünk 
is ebből a fajtából ? — rimánkodtak a gazdák. 
Magamban pedig örültem, hogy megtaláltam 
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a legrövidebb utat, mellyel híveket szerez-
hettem a gyümölcsészetnek. Többet ér t ez, 
mintha valamelyik vasárnapon felolvasást tar-
tottam volna az őszibarackfa tenyésztéséről. 

Nyomban bemutattam egyik levéltetvektől 
megtámadott fácskámat is és megkezdtük az 
irtás munkáját. A permetező működni kezdett. 
A levelek alján dúslakodó lomha tetvek mozogni 
kezdtek. Pár pillanat múlva elhagyták a be-
fecskendezett leveleket és nagy seregben 
vonultak le az ágakra és a törzsre. A mérges, ö o • 
gyilkos szer azonban itt sem hagyta őket 
pihenni. Mind tönkre mentek. A védekezés 
munkáját másnap és harmadnap is megismé-
telvén, fácskámat tökéletesen megtisztítottam 
ezen átkos élősditől. 

Permetezésre alkalmas a mosás után fenn-
maradt szappanos lúg ; az ürömié ; a dohánylúg-
kivonat (Thanaton) ; a quassia-forgács főzete ; 
a petroleum-emulsio. 

A dohánylúg-kivonatot akként készítjük, 
hogy 1 kg olcsó kapadohányra 5 liter vizet 
öntünk, s azt a forrásig hevítjük. Kihűlés után, 
50 liter vízzel felhígítva, 24 órán át ázni 
hagyjuk. — Ennél sokkal hatásosabb a dohány-
nagytőzsdékben dobozokban kapható dohánylúg-
kivonat, az ú. n. thanaton.* 

A quassia-főzet a quassia-foígácsból készül. 
Ez minden nagyobb füszerkereskedésben kap-
ható. Kg-ja 80—90 fillér. 1 kg forgácsra 
1 kg háziszappant számítunk, mely azután 
200 liter vízre is elegendő. Készítési módja a 
következő. Egy * fazékban 3—4 liter vízzel 
addig főzzük a forgácsot, míg jó barna nem 
lesz. Ezután a felvagdalt szappant is feloldjuk 
és 200 liter vízzel felhigítva összekeverjük. 
Szappan helyett jó a mosás után fennmaradt 
szappanosvíz is. Ez az anyag napokig eltart-
ható és használható. 

A petroleum-emulsiót tejjel is, szappannal 

* A thanaton vagy dohány lúg-kivonat sűrű, nehezen 
folyó, barnásfekete anyag, amely körülbelül 4 —5°/o 
nikotint tartalmaz, s emiatt nagyon óvatosan kell e 
mérges anyaggal bánnunk. A thanaton nikotintartai-
mánál fogva igen sok kártékony rovar, a különféle 
hernyók és leveltetvek ellen igen jó sikerrel alkalmaz-
ható. 100 liter vízre 2 tys kilogr. thanatont veszünk s 
azt szorgalmas keveréssel a vízben feloldjuk. Még 
hatásosabb az oldat, ha még 212—3 kilogr. oltott 
meszet is keverünk hozzá, mert így a thanaton rovar-
ölő hatását még fokozzuk. A thanatonnal való per-
metezés lehetőleg napos, száraz időben végzendő, s ha 
a permetezés után véletlenül az eső lemossa a folya-
dékot, úgy a legelső szép idő beálltával a permetezés 
ismétlendő. A thanaton minden nagyobb dohány-
kereskedésben kapható, de csakis hatósági engedély 
alapján. Egy 1300 grammos doboz ára 2 korona, egy 
5 kilogrammos doboz pedig 6' koronába kerül. A tha-
naton mindig hűvös helyen tartandó, mert a melegben 
könnyen indulhat nagyobb fokú erjedésnek. 

Rovatvezető. 

is készíthetjük. A tejes-emulsió úgy készül, 
hogy 2 rész petroleum 1 rész tejjel 30 C° 
mellett jól összekevertetik. Az összekeverésnél 
legalkalmasabb eszköz a kóróseprő. A szappanos 
emuisióhoz 4 liter vízben 175 gr közönséges 
szappan oldatik fel, forralás közben. Mikor a 
víz forrásnak indul, folytonos keverés közben 
8 liter petroleumot öntünk hozzá. Erős emuisiót 
nyerünk, ha 1 rész sűrű emuisióra 12 rész 
vizet töltünk ; gyengébbet, ha 1 rész sűrű 
emuisióra 20 liter vizet számítunk ; végre 
egészen gyenge emuisiót nyerünk, ha a hígítást 
25 liter vízzel végezzük. Ez utóbbit gvenge 

O O«.' o 

tavaszi hajtásokra fecskendezhetjük (perme-
tezővel). 

A permetezésnél arra kell törekednünk, hogy 
az anyag a levelek alját érje. A védekezést 
pedig ne hagyjuk-halasszuk, hanem amint a baj 
fellép, rögtön lássunk munkához és ismételjük 
azt meg 3—4 napon át, minden reggel vagy este. 

A levéltetvek petéi ellen a törzset mésszel 
vagy agyagpéppel kell bekenni. Keféléssel is 
sokra mehetünk. Végre : fáinkat rendesen kell 
trágyáznunk, hogy azok jó erőben legyenek. 
A tapasztalás bizonyítja, hogy a levéltetvek 
inkább a gyenge és satnya fejlődésü fákat 
támadják meg. Az őszibarackfák egyik legjobb 
trágyaanyagának a fahamut mondhatjuk. Igen 
jó sikerrel alkalmazható a 2 rész vízzel hígított 
trágyáié is. 

(Monostorszeg.) Gnbitza Kálmán. 

Virágzik, de nein terein. 
Nem éppen a legritkább panaszok közé 

tartozik, hogy a fa virágzik, olykor buján is, 
de gyümölcsöt nem köt. Ennél pedig valami 
boszantóbb nincs. Látva a sok virágot, nagy 
termésben bizunk és reményünk a porba hull 
a virágok szirmaival. Ha olyankor haragunk-
nak folyást engednénk, alighanem a fa élete 
esnék annak áldozatul. Voltam már tanuja 
olyan esetnek és mikor a fa tulajdonosát 
kérdeztem, hogy tett-e valami kísérletet a fa 
meddőségének orvoslására, azt felelte, hogy 
hasztalan volna minden igyekezet, mert a fa — 
magtalan, hogy arra csak a fejsze az egyedüli 
gyógyszer. 

Akik így vélekednek a gyümölcsfák meddő-
ségéről, azok tévednek, mert úgy mint minden-
nek, a meddőségnek is meg vannak a maga 
okai és ha azokat eltávolítjuk, a baj is meg-
szűnik. 

E r r e vonatkozólag egy tanulságos esetet 
mondok el. 4 

Ismerőseim egyike valami öt holdnyi terü-
leten gyümölcsöst csinált. Mikor vele talál-
koztam, örvendezve elbeszélte, hogy néhány év 
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múlva a Sikolai almát száz métermázsa számra 
fogja szállítani, mert az egész területet csupán 
avval az egy fajjal ültette be. Kételkedésemnek 
kifejezést adtam és figyelmeztettem ajneddőség 
esetére. De nem vette komolyan figyelmez-
tetésemet, s avval érvelt ellene, hogy csakis 
úgy van szép haszon a gyümölcstermelésből, 
ha egy fajból nagyobb mennyiséget tudunk 
előállítani. 

Az évek multak, beállt annak az ideje is, 
hogy a fáknak termést kellett volna adniok, 
de az én ismerősöm a kiszabott időn túl sem 
gyönyörködhetett a várva-várt nagy termésben, 
sőt boszúsága nőtt, mikor végre virágok borí-
tották a fákac, de a termés elmaradt. Mikor 
ez a jelenség ismétlődött nála, egy kiváló szak-
emberhez fordult tanácsért, aki azt válaszolta 
neki, hogy ámbár a terméketlenségnek, illetőleg 
a meddő virágzásnak több oka van, a jelzett 
körülménynél fogva azt állíthatja, hogy a 
jelen esetben a meddő virágzásnak az az oka, 
hogy egy nagy területen csak egy fajta 
gyümölcs van, mert hogy az önbeporzás csak 
ritka fajnál ád kielégítő termést, miért is 
szükséges a fajokat vegyest ültetni, hogy a 
hímpor keveredjék. 

Ismerősöm megfogadta a szakember tanácsát, 
más fajokat ültetett közbe, sőt még méhest is 
állított a gyümölcstelepen, hogy a méhek is 
segítsék elő a virágpor keverését és evvel a 
megtermékenyítést. Ezután nem volt panasza 
a fák meddő virágzása ellen. 

Erre most már azt a kérdést föl lehet vetni, 
hogy miért meddő olyan gyümölcsfáknak a 
virágzása, melyek más fajokkal eléggé körül 
vannak véve. Kellő vizsgálat, megfigyelés után 
olyan fáknál is megállapíthatjuk a meddő 
virágzás okát. 

Ha azt látjuk, hogy a buja-növésű fák gyü-
mölcs-kötés nélkül lerúgják a virágokat, ér-
vágással, vagyis a törzsnek északi vagy keleti 
oldalon való bevágásával lassítsuk meg a 
nedvnek erős áramlatát, illetőleg a iának buja 
növekedését. 

Viszont, ha azt tapasztaljuk, hogy gyenge 
növésű fák virágoznak, de eredménytelenül, 
segítsünk rajtok a trágyázással és pedig olyan-
nal, mely gyorsan hat, vagyis a hideg trágyá-
zással. A korona csurgásában ássunk árkot, 
vagy fúrjunk lyukakat és a virágzás előtt, meg 
utána azokba töltsük a szarvasmarha ürüléké-
ből készült (vízzel fölhigított, megerjedt) trágya-
levet, hogy a gyökerek azonnal fölszívhassák. 

A túlszáraz, vagy a túlnedves talaj szintén 
előidézheti a meddő virágzást. A száraz talajt, 
úgy ahogy imént elmondtam, tiszta vízzel ön-
tözni kell, a nedveset pedig le kell csapolni. 

Ha az elősorolt okok egyikében sem talál-

tuk meg a meddő virágzás előidézőjét, figyel-
jük meg, hogy a virágokat nem-e pusztítja a 
szőrös díszbogár vagy máskép virág bogár 
(Cetonia hirsuta), mely, ha nagy tömegben 
lepi el a virágokat, kirágja a termő szerveket 
és így már virágában pusztítja el a termést. 
Szerencse, hogy ez a csapás ritka, mert a bo-
garak ellen nehezen tudjuk megvédeni fáinkat ; 
legfölebb úgy, hogy hajnalban megrázzuk, a 
bogarakat összeszedjük és elégetjük. 

Olykor még a kedvezőtlen időjárás is meg-
nehezíti a termékenyülést. Ha a virágzás ide-
jében sok az eső, miután az a virágport le-
mossa, a virágokat megrohasztja, szintén meddő 
marad a virágzás. Ennek megakadályozására 
az eső megálltával rázogassuk meg a fákat. ö o o 
Ezt tenni száraz, de szélcsendes időben is taná-
csos. 

Nem mondom, hogy evvel kimerítettem a 
meddő virágzás okait, de a leggyakoriabbakra 
rámutattam és hiszem, hogy az ellenök leírt 
eljárások betartásával kevesebb panaszunk lesz, 
nemcsak éppen a meddő virágzásra, hanem 
általában a fogyatékos gyümölcskötésre is. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
K. K. Kisnémetszentmihály. Szántóföldjé-

nek rétté, illetve állandó kaszálóvá átalakítá-
sára nézve tartsa szem előtt a következőket. 
Nem célszerű az egész területet egynemű fű -
félével bevetni, mert akkor a talaj egyoldalúlag 
lesz kihasználva, aminek nemsokára terméscsök-
kenés lehet a következménye. Legjobb a fű-
keveréket használni kaszálók létesítésére, amikor 
is ízletes, tápdús takarmányt nyerünk állataink 
részére, másrészt pedig az aljfüvek és szálfüvek 
a kellő arányban keverve lévén, a talaj alsó 
és felső rétege is egyenletesen kihasználtatik. 
Viszonyainak a következő fükeverék lesz a 
megfelelő : Csomós ebir (Dactylis glomerata) 
3 kg. Francia perje (Avena elatior) 3'5 kg. 
Sárga zabfü (Avena flavescens) 3"5 kg. J u h -
csenkesz (Festuca ovina) 2*5 kg. Réti csenkesz 
(Festuca pratensis) 2 kg. Taréjos cincor (Cy-
nosurus eristatus) 1 kg. Angol perje (Lolium 
perenne 4 kg. Réti perje (Poa pratensis) 2'5 kg. 
Árva rozsnok (Bromus inermis) 2 kg. Fehér 
here (Trifolium repens) 0'8 kg. Vörös here 
(Trifolium pratense) 1"2 kg. Összesen 26 kg. 
egy kat. holdra. Ezen magvakat a megfelelő 
mennyiségben külön-külön a magkereskedőtől 
meghozatva, a súlyosakat (herefélék) és köny-
nyebbeket külön-külön összekeverve, szórja el. 
Előbb azonban a védő-növényt vesse el, mely 
célra legjobb az árpát v. zabot használni, erre 
pedig a fükeveréket szórja el. Célszerű a fű-
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keveréket homokkal keverni, így az elvetés 
munkája könnyebb. Ha a védőnövény kalászát 
kihányja, lekaszálandó, különben a fűkeverék-
nek ártana, mivel egyrészt beárnyékolása által 
fejlődésében megakadályozná, másrészt pedig a 
talaj tápanyagait fölöslegesen fogyasztaná. — 
R. A. Téth. 1. A levéltetvek elpusztításáról 
lapunk mai számában írt cikket Gubitza Kál-
mán kollegánk. Olvassa át ezt figyelemmel s 
alkalmazza a thanatont az oleánderek levél-
tetveinek elpusztításához. 25 liter vízre vegyen 
45 dekagramm thanatont, Va klgr. meszet, 
ezeket keverje jól össze, s az oldattal perme-
tezze be többször (több napig egymásután) az 
oleandereket. A növénynek a thanatonoldat 
nem árt. 2. A vadrózsafákat legcélszerűbb 
augusztus hónapban beszemezni, ha pedig már 
egy évig állanak, állandó helyükre kiültetve, 
iigy a szemzés vagy ojtás tavasszal végezhető, 
mielőtt a rügyek még teljesen kinyíltak. 3. A 
rózsafákat a téli fagyok ellen legjobban úgy 
védheti meg, ha lehajtja a magastörzsűeket 
úgy, hogy koronájuk a földet érje ; ekkor be-
temeti fenyőgallyakkal az egész rózsafát, fenyő-
gallyak hiányában pedig a betakaráshoz siker-
rel alkalmazható egy réteg száraz falevél, erre 
egy réteg szalma, amelyre 1—2 ásónyi földet 
dob. — Th. Zs. Rafink. A zeller jó, tápdús 
talajt, a kellő időben való kiültetést (értve a 
palánták kiültetését) és fejlődésének folyamá-
ban gondos ápolást kíván. Az ú. n. „herélés" 
itt tulajdonképen nem áll másból, mint abból, 
hogy, ha a zellernek már kissé duzzadni, vas-
tagodni kezd a gumója, akkor az fokozatosan 
kitakarandó, azaz a gumó környékéről a föld 
lassanként eltávolítandó, a gumó oldalán kép-
ződött gyökerek éles késsel simára levágandók 
(tőből), s ha a gumó már középnagy, akkor a 
zeller legöregebb levelei eltávolítandók, s csak 
a fiatal és üde levelek hagyandók meg. Ha 
így bánik el vele, akkor szép, sima fejeket 
fog termelhetni. — H. J. Mogyoróinál. A 
gyümölcsojtványokban jelentkező hangyák ellen, 
föltéve, hogy azok károkat okoznának, legsike-
resebben úgy védekezhetik, ha az ojtványok 
törzse körül száraz fahamut hint el mintegy 
egy arasznyi széles körben. Ha ez nem segí-
tene, ami nem valószínű, úgy használja a 
lúgos szappanos vizet a hangyák elölésére, vagy 
a levéltetvek ellen ajánlott (cikk mai lapunk-
ban) thanatonoldatot. — R. M. Murga. Egyike 
a legjobb és legolcsóbb szűrőknek (filter), ame-
lyet házilag is készíthetünk, a következő : egy 
réteg goromba kavics, erre egy réteg finom 
kavics, erre egy réteg durva homok, egy vé-
konyabb réteg durván porrá törött faszén, majd 
erre ismét goromba homok, erre finom kavics, 
majd legfelül ismét goromba kavics rakandó. 

j ja ezen filter vagy szűrő már nem szolgál-
tatna teljesen tiszta vizet, úgy az szétszedendő, 
a kavics megmosandó tiszta kútvízben, a fa-
szénpor é§ homok pedig újjal, frissel cserélendő 
föl. — K. Gy. Libetbánya. Annak, hogy fiatal 
fejőstehene önmagát szopja, oka egy „rossz 
szokás".'Valószínűleg valamikor régebben egy-
szer-kétszer nem fejték ki jól a tőgyét s az 
felduzzadt a sok tejtől, s fájdalmat okozott az 
állatnak, amelyet ez persze iparkodott enyhí-
teni, s így megszokta azt, hogy önmagát meg-
fejje annyival is inkább, mert fájdalmainak 
csillapulása mellett még bizonyosan ízlett is 
neki a saját teje. Erről a rossz szokásáról 
eltéríteni az állatot most bizony nem könnyű 
dolog s sok fáradságot igényel. A legjobb 
eljárás az, ha addig, amíg az állat reggel, dél-
ben és este eszik, s míg jóllakott s utána 
megitatták, ha addig valaki állandóan a tehén 
mellett van, s nem engedi meg azt, hogy szá-
jával tőgyéhez nyúljon. Emellett a tehén feje 
(nyaka) az etetések alkalmával rövidre, kötendő, 
etetés és itatás után pedig adjon neki egy 
szájkosarat, amelynek felső karimáján egy sor 
hegyes szeg áll ki. Ekkor aztán már nem kell 
őrizni sem, mert ha tőgyéhez akar nyúlni, a 
szeges szájkosárral megszúrja önmagát s így 
rossz szokását elhagyja. Persze ezt a szájkosarat 
legalább egy hónapig kell az állatnak viselnie 
egész nap és egész éjjel, s azt csakis az ete-
tések alkalmával vesszük le róla. Próbálja ki 
ezen tanácsunkat s az eredményt kérjük kö-
zölje annak idején velünk. — l î . J; Torda, 
W. Gy. Verespatak, V. J. Nagyszentmiklós, 
Sz, A. Csanytelek. Sz. E . Déva. Cikkeik 
közölhetők, de a sorrendet és az aktualitást 
be kell tartanunk. 

Gazdasági irodalom. 
Egy év a méhesben. 

Dióhéjba foglalt gyakorlati utasítások egy modern 
méhes kezelésére. írta Török János. Budapest. Pátria 
irodalmi vállalat részvénytársaság könyvnyomdája. 

Ára 1 K. Kapható a szerzőnél Budapestffn. 
Igen sokan első tekintetre azt hiszik, hogy 

ma már a méhtenyésztésben alig lehet figye-
lemre méltóan valami újat mondani. Talán 
ezért van, hogy amihelyt egy méhtenyésztésre 
vonatkozó újabb könyvet látunk, azonnal meg-
alkotjuk magunknak az ítéletet, gondolván, 
hogy annak a szerzője talán csak más alakban 
és más formában, de ugyanazt adja elő, amit 
mások már régen elmondtak. 

Megvallom, hogy én is ezen az állásponton 
voltam, azzal a hozzáadással, hogy a gyakorlati 
és gyakorló embernek nincs ideje könyvet írni, 
az elméleti tudósé pedig ritkán alkalmas a 
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kivitelre. És mégis, amidőn egyik antiquarium 
százakra menő könyvei közt a kirakatban meg-
láttam a fenti címet hordozó müvet, azonnal 
megvettem. Első tekintetre csak annyit láttam, 
hogy 39 oldalra terjedő, csinos kiállítású füzet. 
Azonban amint átolvastam, éreztem, hogy 
mégis lehet az ismert dolgot más formában 
is úgy előadni, hogy az képes az újdonság 
ingerével hatni. 

És ez mind mellékes. Sokkal lényegesebb 
az, hogy az említett kis füzet minden ízében 
a lehető legnagyobb gyakorlatra vall. 

Az egész munka minden legkisebb részén 
meglátszik, hogy nem a tudós méhésznek, ha-
nem a méhekkel gazdálkodónak készült. Nincs 
is talán a méhészeti szakirodalomban még mü, 
amely gyakorlatibb, megbízhatóbb és hűsége-
sebb tanácsadó volna, mint ezen kis füzet. 

A tartalom áttekintésénél mindjárt feltűnt, 
hogy szerző az anyagrendezésben ú j nyomokon 
halad. Ugyanis az év négy szakának megfele-
lően négy féjezetben csoportosítja az összes 
tudni és tenni valókat. Az első fejezet a tavaszi 
teendőkből áll és magában foglalja a méhek 
első röpülését, tavaszi vizsgálását, a költőtér 
bővítését, az építtetést és az első pergetést. 
Nyári munkának szánja a rajoztatást és a 
fiatal anyák nevelését. Az őszi munka már 
gazdagabb, mert ide sorolja a hereüldözést, az 
őszi szemlét, a betelelést és az őszi egyesítést. 
Az utolsó, vagyis negyedik fejezetben még 
egy pillantást vet az összes méhesre és a méh 
termékeinek téli eltartására. 

A gyakorlati méhész már ezekből láthatja, 
hogy itt nem a méhek természetrajzáról, egye-
denkénti csoportosításáról, vagy a kezelés 
egynemű ágai összefoglalásáról van szó, hanem 
a méhes összes munkáinak kronologikus sor-
rendjéről. És épen ez az a körülmény, amely 
olyannyira értékessé teszi ezt a munkát. 

A kezdő, vagy pedig elég gyakorlattal nem 
rendelkező méhésznek — az említett okból — 
a legjobb útmutatója. 

A kaptárak kezelésében teljesen a Neiszer-
féle rendszer alapján áll. Hogy miben áll ez 
a rendszer és minő tűzpróbán ment keresztül, 
arra elég emlékezetbe idéznem a nyolcvanas 
évek elkeseredett küzdelmeit, melyben nemcsak 
a mi magyar méhészeink, hanem Európa e 
téren mozgó összes szakközegei részt vettek. 
Eme körülményt azért említem fel, hogy épen 
e füzet írója, Törölt János volt az egyedüli, 
aki mindenféle hivatalos és nem hivatalos állás-
foglalással szemben a szaklapokban nyíltan 
Neiszer rendszere mellé állt és törekedett azt 
akkor védelmezni, amikor a már országosan 
elfogadott rendszerek közül hivatalosan is 
száműzték a Neiszer-féle kaptárakat. 

Ez a rideg elzárkózás azonban még nem 
jelentette azt, hogy Neiszer rendszere rossz, 
sőt ellenkezőleg, a nyugateurópai méhészek oly 
hathatós támogatásba vették, hogy végre Ma-
gyarországon is megtört a merev ellentállás 
és ma már el kell ismernünk Neiszer rend-
szeréről, hogy ha nem 'is abszolút jó, de a 
legjobbak közt az első helyen áll. 

íme, már ez az egy körülmény eléggé iga-
zolja azt, hogy a szóban forgó füzet szerzője 
abban az érdekes társadalomban, amelyet a 
méhek alkotnak, teljesen otthon érzi magát. 
E téren való gazdag szaktudása és kitűnő 
gyakorlati érzéke egy olyan, csecsemőkorát élő 
rendszert támogatott, amelynek helyességéről 
és célszerűségéiül igen neves méhészeink is 
csak jóval később győződtek meg.' 

Azonban sietek megjegyezni, hogy nemcsak 
a Neiszer-féle kaptárakkal foglalkozó méhészek, 
hanem a másféle rendszert követő méhészek is 
egyforma sikerrel lapozgathatják ezt a kis 
könyvet, melynek egyik részéből, mint idő-
szerűből, röviden álljon itt ez a kis szemléltető : 

„Egyes gazdagon mézelő vidékeken már a 
gyümölcsvirágzás idejében megkezdik a méhek 
a sejtépítést. I t t a költőfészek építése műléppel 
ellátott keretekkel is történhetik. Az akác-
virágzás idejében pedig a költőtérben lévő 
keretek, 2—3 kivételével, alul a méztérbe he-
lyezhetők, csak arra ügyeljünk, hogy az anya 
fönt maradjon. Az üres költőtért töltsük ki 
lépkezdetekkel ellátott keretekkel s néhány nap 
múlva ki lesz építve a költőtér. Ilyen müvele-
teket azonban csak nagyon erős család tűr el. 

A szegényebb vidék méhésze nagyon rá van 
utalva a mülépekre. Enélkül tavaszi építkezést 
nem végeztethet, hacsak csupa herelépeket 
nem akar építtetni, amit gondos méhész meg 
nem tűr. Mi tehát az akácvirágzás idejére 

- ellátjuk magunkat kellő mennyiségű műléppel. 
Feltéve, hogy a költőtérben 10—12 rendes, 
kiépített keretünk van, az akácvirágzás első 
napján minden költőtért megbontunk, s öt ke-
retet, mely érett, kibúvó fiasítással van telve, 
leteszünk alul a méztérbe, az ott lévő egy üres 
keret mellé. A költőtérben a hiányt müiéppel 
ellátott keretekkel pótoljuk, még pedig úgy, 
hogy a két-két bepetézett vagy fias lép közé 
jusson egy keret. Ügyeljünk, hogy az anya 
le ne kerüljön. Ezért tanácsos mindig előbb a 
költőtérben végezni munkánkat s a méztért . « utoljára hagyni. 

A negyedik napon a betett öt keret műlép 
tökéletesen ki van építve s bepetézve. Most 
ismételjük a három nap előtti műveletet. A 
költőtérben lévő másik öt idős, pergetésre 
alkalmas s most már érett, fiasítással telt lépet 
betesszük alul a mézcérbe, mely ezúttal jófor-
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mán megtelt. A költőtérbeli liiányt újabb öt 
müléppel pótoljuk, azon mód helyezvén el 
őket, mint első ízben, természetesen ügyelünk 
arra, hogy az anya le ne kerüljön. Ezen újabb 
öt keret két nap alatt ki van építve s így 
kaptárunk a megfelelő léppel el van látvá. 
Felül az újonan épült, tágsejtű lépek, melyek-
ből szép, erőteljes nép fejlődik, alul az idősebb 
lépek, melyekből már a fiatal méhek kibújtak 
s tele lévén mézzel, ezen, a pergetést jól kiálló 
idősebb lépekkel az akácvirágzás hatodik napján 
nemcsak megkezdhetjük, de okvetlenül meg 
kell kezdenünk a mézpergetést. A röplyukak 
az egész időn át teljesen nyitva tartandók." 

Ez az alkalomszerű kis szemelvény is eléggé 
igazolja, hogy az írója nem végzett felesleges 
munkát. Még csak azt kívánom megemlíteni, 
hogy a kiállítása csinos, nyelvezete tömör, 
világos, irálya választékos, a pongyolaságot 
kerüli s így az ism. iskolák tanulói kezében 
is igen jó szolgálatot tenne a méhtenyésztés-
nek. A jutalomképen kiosztandó könyvek közé 
épen ezért beveendőnek látom. 

(Budapest.) Péter ff y József. 

A „Házinyúl-tenyésztés és értékesítés" 
című munka, melyet Andrássovich Géza, m. k. 
gazd. intéző írt , egy éven belül második kia-
dását érte, amivel ritka szakkönyv dicseked-
hetik. A munka becsét, tárgyának fontosságát, 
nemkülönben a tárgynak helyes és könnyen 
érthető feldolgozását minden szakkritikánál 
szebben hirdeti e tény. Nem akarunk e helyen 
a munka részletes ismertetésébe bocsátkozni, 
csak arra akarjuk olvasóink figyelmét fölhívni, 
hogy a házinyúl-tenyésztés azon kisebb gazda-
sági ágakhoz tartozik, melynek nagy jövője 
van s épen a kis emberek azok, akik az ok-
szerű házinyúl-tenyésztéssel szép mellékjövede-
lemre tehetnek szert. A munka, melyet külön-
ben a vallás- és közoktatásügyi m. k. minisz-
térium, az állami, államsegélyes és gazdasági 
ismétlő iskoláknak megvételre is ajánlott, bő-
ven illusztrálva felölel minden a tárgyhoz tar-
tozót. A második, bővített kiadás, mely bár-
mely hazai könyvkereskedés útján avagy a 
szerzőnél is megrendelhető, ára 2 korona. 

Vegyesek. 
— Acat (Cirsiuni arvense) irtása végett 

igen ajánlatos tavasszal, midőn ezen gaznövény 
megjelenik, minden kétheti időközben juh-
csordát hajtani az ellepett földre, s mivel a 
fiatal acat a juhnak igen kedvelt eledele, csak-
hamar lelegeli azt. A lerágott acat, nagyon 
természetesen, rövid idő múlva újra ki fog 
hajtani, de már jóval gyengébben ; ekkor ismét 

ráhaj t juk a juhokat a táblára s ezt folytatjuk 
3-szor, 4-szer is, míg végre az acat teljesen 
elgyengül s kihajtani többé nem tud. Ezen 
eljárásnak emellett még azon előnye is van, 
hogy a legeltetés ideje alatt a föld értékes 
trágyázásban részesül. Az acatnak savak által 
való irtása költséges, amennyiben nagy mennyi-
ség szükséges belőlük, hogy a földet kellő-
képen átitathassuk velük. Azonban igen helyes 
eljárás tavasszal, midőn az acat a legszebben 
díszlik, lekaszálni s föléje vasvitríolt vagy más 
savakat önteni. Ugyancsak hasznos és célra-
vezető lesz a táblát többször útgyaluval vagy 
gyomlálóekével végigjárni. Végezetül az acat 
megfullasztására célszerű az ellepett földet oly 
növényekkel bevetni, melyek gyorsabban fej-
lődnek, mint az acat s teljesen beárnyékolják, 
úgy, hogy levegő és világosság híján kénytelen 
elpusztulni. 

— Tyúkok kotlóssá tétele. Berlin mellett, 
Weisensseeben van egy nagyméretű tyukászat s 
annak igazgatója közli most, hogy tyúkjait a 
következőkép kotlósokká tudja tenni, amikor 
neki tetszik. Eljárása abból áll, hogy meg-
figyeli, hová tojik a tyúk ? Ezt a helyet némikép 
védi a hidegtől és zajtól. Most fölhasználva a 
tyúknak azt a sajátságát, hogy állandóan egy 
helyre jár tojni, ha tojásait rakáson hagyják, 
néhány napig csakugyan otthagyja a tojásokat. 
Négy-öt nap múlva aztán elromlott vagy por-
cellánból való tojásokat tesz a frissek helyébe, 
sőt azokat meg is toldja egynéhánnyal, hogy 
a fészek minél előbb tele legyen. Ha már 
10—12 tojás van benne, akkor a jérce mindig 
tovább-tovább marad a tojáson ülve, ha béké-
ben hagyják. 8—10 nap multával a tyúk bele-
szokik az ülésbe ; ekkor elszedi alóla a porcellán-
tojásokat s kicseréli tökéletes ültetni való 
tojásokkal, s a tyúk rendesen ki is költi őket. 

— Rózsaszínezés. Egy berlini újság írja, 
hogyha a rózsa tövére lisztté törött fekete 
szenet hintünk szét kora tavaszkor, azzal a 
rózsának színét elevenebbé és sötétebb pirossá 
tesszük. Akinek kedve tartja rózsáit színesíteni, 
tegyen vele próbát. Állítólag sötétbarna lesz a 
rózsa színe akkor is, hogyha a tövére dohányt 
hintünk s a földjével összekeverjük. 

Tartalom: A kisebb növények haszonvétele. Hanusz 
István. — Az állatok takarmányozása. Nagy Kálmán. — 
Nyári munkák a szőlőben. Kadocsa Gyula. — Szénaké-
szítés és a széna eltartása. Rácz Sándor. — Gyerme-
kek és a növényvédelem. Pósch Károly. — Gyümöle>-
fáink egyik ellensége. Guhitza Kálmán. — Virágzik, 
de nem terem. Zádor Gyula. — Gazdasági Tanács-
adó. — Gazdasági irodalom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Közlemény. 
Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók számára. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazda-
sági kiképzése céljából f. é. július 15-től augusztus 
10-ig az 

1. algyógyi, 
2. breznóbányai, 
3. csíkszeredai, 
4. lugosi, 
5. hódmezővásárhelyi, 
C. jászberényi, 
7. karczngi, 
8. szabadkai, 
9. rimaszombati, 

10. szentimrei, 
11. nagy szentmikiősi, 
12. adai, 
13. csákovári, 
l-l. csákvári (Eszterházy gróf-féle) földmíves-iskolá-

kon 20—20, összesen 280 néptanító számára négy-
hetes gazdasági tanfolyamokat rendez. 

Ezen négyhetes tanfolyam tartamára fölvett minden 
egyes néptanító 100 (egyszáz) korona átalányban 
részesül, melyből útiköltség, ellátás, szóval minden 
költség fedezendő. 

Tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő oly nép-
tanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tafolyamon 
még nem vettek részt. 

À tanfolyamokra fölvétetni kívánó tanítók eziránt 
illetékes tanfelügyelőségük útján f. é. május 31-ig 
jelentkezzenek. 

Budapest, 1905 május 11-én. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 
(15, h-m—2) 

Pályázati hirdetmény. 
A munkácsi áll. főgimnáziumi internátusba a jövő 

1905/1900. tanévre 7 növendék vétetik föl, még pedig 
2 egész fizetéssel, 3 fél fizetéssel, 1 kedvezményes díjra 
és 1 ingyenes helyre. A köztartás díja a tanév 10 
hónapjára a teljes fizetésre fölvett növendékeknél 
160 kor., a féldíjasoknál 80 kor., a kedvezményeseknél 
120 kor. 

A díjak negyedévenként vagy havonként előre 
fizetendők és az internátusi igazgató címére külden-
dők. Ezen díjakért a fölvett növendékek teljes ellá-
tásban részesíttetnek. Ellátás alatt a lakás, élelmezés, 
fűtés, világítás, orvosi gyógykezelés és kiszolgálás 
értendők. 

Az élelmezés a következő : reggelire tej zsemlyével, 
ebédre köznaponként két, vasár- és ünnepnapokon 
három tál étel, vacsorára egy tál étel, ozsonnára 
kenyér vagy zsemlye. 

A kedvezményes helyre folyamodók kérvényükben 
saját érdekük megóvása végett jelentsék ki, hogy 
kedvezményes hely el nem nyerése esetén hajlan-
dók-e egész díjat fizetni, mert különben még az egész 
díjas helytől is eleshetnek. 

Ruházat, könyvek, beíratási díj, tandíj, írószerek, 
rajzeszközök és egyéb szükséges vagy kívánatos 
dologról a növendékek szülei tartoznak gondoskodni. 

Körülbelül minden tanuló teljes könyvfölszerelés-
ben fog részesülni. A növendékek felügyelet alatt álla-
nak és tanulmäftiyaikban támogatást nyernek, amennyi-
ben magyarításban és kikérdezésben részesülnek. 

A mosás és tej-ozsonna külön díjaztatik. A mosás 
díja keményítéísel negyedévre 5 korona 50 fillér, 
keményítés nélkül 4 kor. A tej-ozsonna külön díja 
negyedévre 5 kor. Egy negyedév : két és fél hó. 
Ezen díjak negyedévenként előre fizetendők. A tej-
ozsonna és mosás nem kötelező. 

A növendékek a szülők által meghatározott mennyi-
ségű zsebpénzt is kaphatnak hetenként kétszer. 

írószerekkel az intézet látja el a növendékeket, 
leszállított áron. Beíratáskor minden növendék tarto-
zik évi átalányt 10 koronát fizetni : szappan-, fénymáz-, 
nyíratkozás-, ruhajavítás- és fiirdésért. 

A folyamodványhoz melléklendők : a) születési 
bizonyítvány, b) a fölveendő növendék egészséges 
voltát igazoló hatósági orvosi bizonyítvány, c) oltási 
bizonyítvány, dj kellő tanulmányi előmenetelről 
tanúskodó utolsó iskolai bizonyítvány, ej a szülők 
polgári állását, családi állapotát és viszonyait föltün-
tető hatósági bizonyítvány. 

A szabályszerűen bélyegeit folyamodványok, a 
nagym. vallás- és közokt. minisztériumhoz címezve, 
július hó 5-ig ezen címre küldendők : Állami inter-
nátus igazgatósága, Munkács. 

Határidőn túl érkezett folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek. A fölvett növendékek a munkácsi m. 
kir. áll. főgimnáziumban végzik tanulmányaikat és 
ezen intézet rendes tanulóival egyforma bánásban 
részesülnek. Az iskolai fölvételi és ott fizetendő 
minden egyéb díjat minden növendék tartozik meg-
fizetni. 

Az internátus tápintézetet is tart, melybe legalább 
elégséges osztályzatú tanulók élelmezésre fölvétet-
nek. Havi díj : reggeli-, ebéd-, vacsoráért 15 kor., csak 
ebéd- és vacsoráért 13 kor. Fölvételért az internátus 
igazgatóságánál kell jelentkezni. Csak fél havi beje-
lentés után és csak a hó elején vagy 15-én léphet-
nek ki. 

Ezen bejáró élelmezettek a bennlakásra való föl-
vételnél egyenlő minősítés mellett előnyben részesülnek. 

Munkácson, 1905 május hó. 
Í16 h - I 11 I»r. Acsay István s. k., 

' internátusi igazgató. 

PÁLYÁZATOK. 
Oki. óvó- és tanítónő július 1-től gyermekek mellé 

ajánlkozik. Cím : „Nevelőnő", Nagryhagyraás puszta, 
ü. p. Füzesgyarmat. (471-III—3) 

Kántorság minden ágában teljesen jártas kántor-
segédet keres 'k. Fizetése : havonként húsz korona, 
ágynemű és mosás nélkül teljes el'átás. Lajosmizse 
(Pest m.), Hulin Nep. János, róm. kath. kántor. 

(488 —II -2) 
A sopron-szováthi r. k. oki. osztálytanítói állásra 

az 1905 6-iki tanévre pályázat hirdettetik. Fizetése : 
a községtől 440 korona, az uradalomtól 80 korona és 
280 korona államsegély, külön bútorozott szoba, 
fűtéssel. Kötelessége : az I., II. és III. osztályt vezetni, 
a kántorságban díjtalanul segédkezni. Személyes 
megjelenés előny. Folyamodványok június 15-ig fő-
tisztelendő Paár József plébános, iskolaszéki elnök 
úrhoz küldendők. (479—II—2) 

Borsod-tiszaoszlár reform, orgonista-tanítói állá-
sára pályázat nyittatik. Kötelesség : 6 elemi osztály 
tanítása, temetési, templomi kántorteendők, 6 kano-
nikus vasárnapon lelkész akadalyoztatása esetén ige-
hirdetés végzése, énekkar vezetése. Javadalom : lakás, 
kert s az orgonistái külön tiszteletdíjjal együtt ezer 
korona készpénz, mely évnegyedes előleges részletek-
ben, egyházi pénztárból fizettetik. Határidő 1905 
június 15. Belépés 1905 szeptember 1-én. Okmányok 
ev. ref. lelkészi hivatalhoz, Tiszaoszlár, pósta : Tisza-
palkonya, küldendők. (490 -11—2) 
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Gömör megye Tornallya nagyközségben meg-
üresedett községi kisdedóvónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Ezen állás évi javadalma : szabad lakáson, fűté-
sen és házikerten kívül hatszáz (600) korona és dajka-
tartásra kétszáznegyven (240) korona. Pályázhat 
minden okleveles kisdedóvónő. Az oklevél, születési 
és működési bizonyítványokkal fölszerelt kérvények 
folyó évi június hó 30-ig nagytiszteletű Nagy Pál ev. 
ref. esperes, óvoda-felügyelő-bizottsági elnök úrhoz 
küldendők. Megválasztott óvónő állását megválasztása 
után azonnal köteles elfoglalni. Tornallyán, 1905 május 
20-án. Az óvoda-felügyelő-bizottság. (496-1—1) 

A tiszaladányi ev. ref. egyház orgonistatanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : tisztességes 
két szobából álló lakás s melléképületek ; készpénz 
80 kor. 6 fill., 30 hold szántóföld, 3 öl tűzifára 48 
kor., 8 köböl 1 véka gabona az egyháztól. Minden 
tanköteles gyermektől 1 véka gabona és 1 kor. 00 
fill, tandíj, növendékek száma 80. 1 db 300 öles 
veteményes-kert. Temetési stóla orációstól vagy 
prédikációstól 2 kor., imás halottól 1 kor. Legátusok 
ellátásáért 2 véka gabona és 4 kor. 80 fill. Föld után 
tanító 28 kor. adót, a többit az egyház fizeti. 
Kötelessége : III—VI. oszt.-nak a tiszáninneni ev. ref. 
egyházk. által kiadott tanterv szerinti oktatása. Hét-
köznapokon úgy, mint vasárnap s kanonikus órákon, 
— s ezenkívül lelkész akadályozása esetén az istvni 
tisztelet végzése. Hetenként 1 órán az énekkar taní-
tása. Oklevéllel s szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelt 
pályázati kérvények alulírott lelkészi hivatalhoz júl. 
6-ig adandók be. Pályázók prőbaorgonázásra júl. 
9-i-e d. e. saját költségükön jelentkezhetnek. Állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Tiszaladány, u. p. Tokaj. 
1905 május 16. Czike Ferenc, ev. ref. lelkész. 

(497 - 1 - 1 ) 
Fályázat ösztöndíjra. A „Pancsovai Gromon Dezső 

Magyarnyelv-terjesztő Egyesület" 2oO koronás millé-
niumi ösztöndíjára pályázatot hirdet. Folyamodhatnak 
érte oly magasabb rangú, magyar tannyelvű tanintéze-
tek látogatói, kiknek apja vagy anyja Pancsova váro-
sában, Ilertelendyfalva, Sándoregyháza és Székelykeve 
telepes községben, Almás, Glogon, Franzfeld, Czrepaja, 
Torontálvá^árhely, Révaújfalu, Dolova, Sztarcsova, 
IIomolicz/Beresztócz, Bárányos és Borcsa községekben 
nyilvános iskolánál működött vagy működik. Az igaz-
gató-tanácshoz június 30-ig benyújtandó kérvényekhez 
vagyoni és iskolai bizonyítvány csatolandó. Pancso-
ván, 1905. évi május hó 26 án. Az igazgatóság. 

(498-1—1) 
A mencslielyi ev. ref. előkönyörgő-kántortanítói 

állásra okleveles tanítók július 15-ig pályázhatnak. 
Fizetés : lakáson kívül 800 korona, melyből 194 korona 
államsegély. Díjlevelet alulírott kívánatra közli. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. A megválasztott 
tartozik a gondnoknak számadása elkészítésében segéd-
kezni. Kérvények okmányokkal együtt nagyt. Segesdy 
Miklós esperes úrhoz Balatonfüredre küldendők. 

(499—1—1) 
A pálfai róm. kath. kántortanítói állásra pályá-

zatot hirdetek. Javadalom : 15 katasztrális hold szántó-
föld, lakás, kert stb., vagyis évi jövedelem 1200 koro-
nára tehető. Kérvények hozzám intézendők. Választás 
június 25-én lesz. Pálfa, 1905 május 22. Forster Ernő, 
plébános. (501—1—1) 

Pályázati hirdetés a sáregresi ev. ref. egyház elemi 
iskolájába a II-odtanítói állásra. Fizetése : egyszobás 
lakás, 800 korona, melyből 680 korona államsegély. 
Kötelessége az iskolaszék által kiszabott osztályokban 
a főtiszt, egyházkerület által kiszabott tanterv szerint 
tanítani s akadályoztatás esetén a kántortanítót 
helyettesíteni. Pályázati kérvényt csakis evang. ref. 
okleveles tanítók, tanítójelöltek adhatnak be f. évi 
június 25-ig id. Medgyaszay Vince esperes úrhoz, 
Bfő-Knjárra (Veszprém megye). (512—1—1) 

Turánba kerestetik róm. kath. kántortanító 800 
kor. díjlevélre. A vaksztás június 4. iskolaszék. 

(500-1—1) 
Szabadjakabszállási ípuszta) róm. kath. tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 700 korona 
államsegélyből, 100 korona hitközségtől, községi 
iskolában teljesítendő hitoktatásért 40 korona, 800 
• - ö l kert használata, két szoba, konyha, kamra, 5 öl 
tűzifa, melyből az iskolát is tartozik fűteni. Köteles : 
a mindennapi és ismétlő-iskolát tanítani, vasár- és 
ünnepnapokon az istenitiszteletet végezni és temetése-
ket szabad stóláért teljesíteni. Pályázni óhajtók föl-
szerelt kérvényüket június 8-ig Kiss Gábor isksz. 
elnökhöz, Izsák (Pest megye), nyújtsák be. 

(504-1-1) 
Újhely községben megüresedett tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma: 1000 korona havi 
előleges részletekben, természetbeni lakás, 3 szoba, 
konyha, pince, padlás az iskolai tanterem fölött, 
istálló, fakamra, 280 [ -ölnyi házikert, mely után az 
adót a község fizeti, és a stólajövedelem. Á megvá-
lasztott tanító a kántori teendőket köteles pappal 
V P g y pap nélkül ingyen végezni. Csakis róm. kath. 
vallású választatik. Az állás a választás után azonnal 
elfoglalható. Szabályszerűen fölszerelt kérvények júl. 
hó l-ig Tiiierjung Ferenc iskolaszéki elnökhöz, Újhely, 
u. p. Sándorháza intézendők. (508—11 — 1) 

A tardosi (Szabolcs m.) anyaegyházhoz tartozó 
pthriigyi r. kath. fiókegyház kántortanítói állomására 
június tizedikéni lejárattal pályázat. Készpénz: Eger-
ből évnegyedes előleges részletekben 440 korona, tan-
díj 80 korona, ismétlősök tanításáért 30 korona, 10—12 
köböl rozspárbér, 40 korona párbérpénz, 30 korona 
stóla, tanítói fizetés kiegészítéseként 60 korona állam-
segély, esedékes államsegély korpótlék kérelmezve 
lesz. Van 2 szobája, födött konyhája, kamrája, 6 vékás 
kertje. Orgonálásbani jártasság nem szükséges. Az 
állást július elsején kell elfoglalni. Oklevél, kereszt-
levél, nős vagy szabad állnpotróli okmányok mellék-
lendők s Kilchin Gábor lelkészhez Tardosra, u. p. 
Tiszalök, küldendők. (509—1—1) 

A bajmoki róm. kath. iskolaszék megüresedett 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : egy polgári 
évre 900 korona készpénz, havi előleges részletekben 
a községi pénztárból és 3',5 úrbéri hold földnek haszon-
élvezete. Kötelessége : a kijelölt osztályt és gazdasági 
ismétlő-iskolai osztályt tmítani. Akik a bunyevác-
német nyelvben és orgonálásban jártasak, előnyben 
részesülnek. Pályázni óh íjtó tanítók kellőleg fölszerelt 
kérvényeiket főt. Kuluncsics • Miklós esperes-plébános 
úrhoz, Bajmokra küldjék. Pályázati határidő június 3-ig 
bezárólag. Az iskolaszék. (506—1—1) 

Állami nőtlen tanító nevelői, esetleg egyéb állást 
rögtön elfogad. Cím : Kovácsi Lajos tanító, Vecsés. 

(514-1-1) 
Kántorság minden ágában teljesen jártas kántor-

segédet keresek. Fizetése : havonként 24 korona, ágy-
nemű és mosás nélkül teljes ellátás. Zemplén megye, 
Tállya. Pusztay Mihály, kántor. (513—I—I) 

Ivét okleveles tanítónő ajánlkozik családhoz vagy 
iskolához, kik a tanításon kívül a kézimunkát és festést 
is tanítják. Cím: Sárközy Ilona, Nagyvárad, Nagy-
körözs utca 66. (462-1—1) 

H I R D E T E S E K . 
! 

H I R D E T E S E K . 1 
Magános, nyugdíjas tanító o l l / a l r n a 70 ç} nVÍ»r 
jegyzői irodámban állandó d l K . a m i d i . a a l l l j t l . 
Jegyző, Ungdarócz, u. p. Ungvár. (502—I—1) 

P i c p r p l n i n h f l i t z % o m m- gyártelepen négy-
USOI Cilii U l i d j l tanerős iskolánál működő áll. 
tanítónő. Cím: Tanítónő, Breznóbánya. (503-1-1) 
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" R a t ü l '111 ' i t Saját termelésű, háromszor fej-
J Í U 1 - C l c l U í l » . tett boraimat,fehéret és schillert 
szállítok 32 koronáért hektoliterenként. BAGÓ DÉNES, 
szőlő- és földbirtokos, takarékpénztári pénztárnok 
Ókécske. ( 3 4 8 — X - 8 ) 

Míílpn valódi tiszta méhviaszból, jótállás mellett, 
l l l u l c p kilónként 4 koronáért kapható: Honfi Lőrinc 
tanító méhészetéből, Zrinyiíalu, u. p. Drávavásárhely. 

(485-1 -1 ) 

Egy három változatú, jó karban levő harmónium 

eladó 
MIKO MÁTYÁS kántortanítónál, Tyúkodon. (507-1-1) 

Hro-nnnlr 6 és egy 10 változatú előljátszó, 
O pedálos orgona, kitűnő hanggal, mérsé-

kelt árban eladó SZALAY GYULA műorgonaépítőnél, 
Székesfehérvárott . (511—11—1) 

Úgy az approbáló szakbírálatok mint a közvélemény szerint 

pedagógiai becsű vizsgái jutalomkönyv 

VADAY JÓZSEF 

„Tanulók vezérkönyve" 
című műve. Most jelent meg a negyedik átdolgozott 
kiadás. A régi kedvezményes árban kapható a szerző-
nél Nagyváradon, díszkötésben 1"30 és 1'80 K. Újabb 
műve Rákóczi ós a Kurucvilág. Szép képekkel, 150, 
2 éa 3 K díszkötésben. Fiú- és leányiskolákban egy-
iránt kiválóan alkalmas jutalomkönyv. (442-V-3) 

Intelligens családhoz: 
nevelőnő kerestetik, 

kinek kötelessége leend egy fiút a II. elemi és egy 
leányt a II. polgári isk. osztályról való magánvizs-
gára előkészíteni. Pályázóktól megkívántatik, hogy 
a magyar, német és francia nyelvet teljesen bírják. 
Évi javadalma : 600 korona fizetés és teljes ellátás. 
Jól fölszerelt ajánlatok f. évi június 5-ig dr. Raduai 
Miksa honvéd-törzsorvoshoz intézendők, Lúgosra. 

(482—11—2) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X I . bővített kiadás. 25« o lda l . ) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 i l l l é r . 11-ik könyv ingyen, 2 4 ol-

dalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 
(370—X—8) 

HARMÓNIUMOK 
mindkét rendszer szerint a legolcsób-

ban szállít : 

PAJKR REZSÓ és TÁRSA 
B U D A P E S T , 

VIII., József-körűt 15. szám. 
= Árjegyzék ingyen és bérmentve. = 

Tanerőknek k illőn százalékengedinény, 
(66 - 4 6 - 16 ) 

Cimbalmok 
legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. E 
cimbalmok jóságáért a 
legmesszebbmenő kezessé-
getvállalom el s részletfize-
tésre is kaphatók. — Isko-
láknak ajászberényi Lehel-
kürt hü másolata8kor.-ért 
kapható. —• Mindennemű 
hangszerek, hegedűk,fuvo-
lák, harmóniumok stb. —Kitűnő húrok. — Számos kitün-
tetés és elismerés a sajátkészítésű hangszerekért. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldök. Tanítók és tanítónők 
10°/o engedményben és a legkedvezőbb részletfizetési 
föltételekben részesülnek. MOGYORÜSSY GYULA, 
okleveles hangszerkészítő - mester, magy. kir. szab. 
hangszergyára. Budapest, VIII., Kerepesi-út 71. 

(493 —IV—2) 

Iskola-hegedűk k a p h a t ó k 
3, 4 , 5, C, 8 írtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

| p^7«s> S t e r n b e r g Á. és T e s t v é r e 
cg. ób kir. udvari hangszergyár 

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

Árjegyzék (minden hangszerről külön) iiisryeii 
kapható. ( 3 1 1 - 2 5 - 6 ) 

B U T O R 
készpénzért vagy részletfizetésre, jutányos áron 
E H R E N T R E U ÉS F U C H S testvéreknél 
B u d a p e s t , "VI. k e r . , T e r é z - l i ö r ú t S / l í . 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
( 1 4 6 8 - 4 0 - 3 2 ) 

A milliókra menő fizetésképtelenségek 
arra kényszerítették a posztógyárosokat, hogy föl-
halmozott áruikat, mintsem azokat bizonytalan fize-
tőknek hitelezzék, inkább tetemes árengedménnyel 
készpénzfizetés ellenében a közönség rendelkezésére 
bocsássák. Ezen akció keresztülvitelére az Országos 
Posztókiviteli Áruház Budapest, Rottenbiller-utca 4 N 
vállalkozott. Vidékre szétküld utánvéttel egy férfi-
öltönyre 3 méter" finom fekete, sötétkék, szürke vagy 
barna posztót vagy kamgarnt, csak 5 forintért. Min-
tákat a nagy forgalom miatt nem küld. (337-XII-10) 

FEIWEL LIPÓT utóda Kk0,arad k is 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
kolaborendeze-

sek, tornakészü-
lékek és óvoda-

berendezések 
gyára . 

K í v á n a t r a meg-
küldi ú j o n n a n 

k i a d o t t á r j e g y -
zékéi ir igyen és 

b é r m e n t v e . 
(338—13—9) 
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ELSŐ MAGYAR VILLAMOS 
ERŐRE BERENDEZETT 

HANGSZERGYÁR. 

Harmöniumok t ' J ó l b ' 
gyártmáity m i n d k é t rendszerben, 

65 í r t tó l fö l jebb . 

HpfluHíík v o u ó v a l 3- B- 6> 7' n e y buuh p f r t t ó l följebb. 
rózsafából, iskola-, 

al 31 ír t tól fö l jebb. Tárogató l 
Réz, fa, fúvó, vonós hang-
szereim általánosan elismert 

legjobb gyártmányok. í l J P S s l l ^ 

Legnagyobb gyár és raktár. g 

STOWASSER J.í 
ki r . udva r i liangszergyároa, 

a magyar királyi Zeneakadémia és hadsereg szállítója, 
a „liákóczi" jav í to t t tárogató egyedül i íöltalálója. 

BUDAPEST, II ker., Lánchíd-utca 5. sz. 
Ánipnv7Ák minden hangszerről kü-
rti |ön_ b é r m e n t v e küldetik. 

I ' 
Hazai gyártmányú aquarell-festékek, gombalakban ; 
félnedvesen tubusok-, szilkék- és szabadalm. csészék-
ben ; folyékony tusok és tinták, szavatolt legjobb 
minőségben, Miiller Testvérek vegyészeti gyárából. 
Budapesten, V., Sólyom-utca 13. (209-12-8) 

K É Z I M U N K A 
képes árjegyzékein 270 oldalon, 2600 részletesen 
körülírt rajzokban sorolja föl a női kézimunkák ösz-
8zes anyagait és teljes útbaigazítást nyújt azon ve-

vőknek, akik megrendelésüket 
személyesen nem eszközölhetik, 
kívánatra Ingyenéi bérmentve 

küldöm. 

HKIM ZI1) SAKDOR, 
kézimunka-nagyiparos 

Budapes t , VI., K i r á l y - u . 4 . 

„ V I K T O R I A ' , K O H - I - N O O R ' 
elsőrendű kéziliimzögép ára 

0 korona 
legjobb minőségű géiiliimzó-

selyem, orsója 15 tiller, 
,,I> \ Y S I ' I ' I I " Bmyrnamunkák készítéséhez alkal-

mas készülék használati utasítással K 3.50. 
TlMinrífT-l l e S " i a b b kézimunka. Rendkívül T « , . , » . . ' , f i ' . . 
I <1111 I l i d könnyű megtanuln i . Prospektus t I K l l i r i l l i l 

szívesen küldök. (1652—52—29) 

Iskolák árengedményben részesülnek. 

l z n r n n n o r t készül műhelyemben remek sza-
Ú J lVUI UMdcI l bású, divatos férfiöltöny, mérték 
után, finom fekete, sötétkék, szürke vagy barna gyapjú-
szövetből. Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek 
utánvétellel, a mérték vagy egy viselt ruha bekül-
dése mellett. Minták a nagy költség miatt nem kül-
detnek. L I C H T M A N N SÁNDOR, Budapest, VII/N Rotten-
biller-utca 4,3, {337 -XI I - 10) 

VIZSGALATI AJÁNDÉKUL 
iskolai könyvtárak számára a legolcsóbb, legjobb és legalkalmasabb a 

FILLÉRES KÖNYVTÁR 
magyar fiúk, magyar leányok számára. Szerkeszti : POSA LAJOS. 

Elbeszélések, r e g é k , tö r t éne lmi elbeszélések, versek , sz índarabok és ú t l e í r á sok gyű j t eménye . 

Egy-egy kötet ára színes boritékú bekötésben 50 fill. 
1005-ben megjelent kötetek : 

201. Havas István. Az iháosi kis kakas. 
Elbeszélések, képpel —.50 

202. — — Csipkerózsák. Versek . . . . —.50 
203. Herman Ottóné. Ők ketten. Mesék, 

elbeszélések, képekkel —.50 
204 206. Lengyel Laura. A virradat napja. 

Tört. elbeszélés, képekkel . . . . 1.50 
'207. l'osa Lajosné. Olvassuk csak. Elb. —.50 
208. Havas Mihály. A hősök. Hazafias el-

beszélések, képekkel —.50 
209. Egri György. Igaz is, nein is. IV. gyűjt. —.50 
210. — — V. gyűjtemény —.50 

2 1 2 
2 1 1 . 

-213. 
214. 

Kiszely R. Képek a nagy természetből —.50 
Sas Ede. A virágok költőj ) . 
Krúdy ( í v n i a . Előre. Hazafias elbe-

szélések, képekkel 
215. Sebők Zs. Utazás a Tündérországba. 

Mesék 
216 — — Pattogatott kukorica. Mesék 
217. Diuglia Béla. Kókumfitty király 

or. zága 
218. («aal Mózes. A szurtos kis inasról 
219. Benedek Elek. Elek apó meséi. 

IH. gyűjt 

1. 

- . 5 0 

—.50 
—.50 

— 50 
—.50 

- . 5 0 
^ • • • • k ö t f - t 3M 

Megrendelésnél minden címért 5 4 fillér (4 fillér portóra való) küldendő be, hogy aztán bérmentve küldjük 
meg a rendelt köteteket. Húsz kötetért 10 korona küldendő be. \ Filléres könyvtár teljes jegyzékét kívá-

natra mindenkinek megküldjük. (470—II —2) 

S I N G E R É S W O L P V E R K I A D Á S A I B U B A P E S T E N . 
Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M« K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l apo t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in t eze tek < gy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e i ránt i f o lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. t anfe lügye lő által l á t t a m o z o t t 
községi elől járósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptan í tók 
Lap ja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pos ta v i lágosan ki í randó. 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i dí j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Kir.u b h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasábü sora 1 ko rona . Ezek a d í j a k is 
eleire a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

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

liéssiratolcat nem adxxiilt vissza. 

r 

Uj irány. 
A v é n Európát m á r hosszabb idő 

ó t a kü l önös iskolaláz h o z t a forrongásba. 
Az új v i lág — A m e r i k a — k i a d t a a 
jelszót , h o g y a dogmat ikus rendszerű 
r a j z o k t a t á s t az egész vona lon vissza 
kell szorí tani és újra h e l y e t e n g e d n i 
annak az egyedül észszerű és e g é s z s é g e s 
pedagógia i eljárásnak, m e l y a természet 
megf igye lé sébő l indul ki ós tudatos , önál ló 
c s e l e k e d e t e k r e kész te t i a g y e r m e k e k e t . 

Az iparűző á l lamok e l sőrangú m e s 
terei , k ü l ö n ö s e n az angolok és n é m e t e k 
azonnal fö l i smerték a je ladás és ú t m u -
t a t á s n a g y ér t éké t s h i h e t e t l e n gyorsa -
sággal iparkodtak t e s t e t adni a g y ő z e l m i 
útjára indult nagy horderejű e szmének . 
Az új i rány rövid idő a la t t mind n a g y o b b 
t é r t h ó d í t o t t , és mive l az e s z m e Caesar 
ha ta lmas j e l s z a v a k é n t : „jöttem, l á t t a m , 
győztem' 1 módjára j á r t a be a v i lágré-
szeket é s á l lamokat , a gyakorlat i é le t -
b e a v a l ó m e g g y ö k e r e s í t é s a lka lmáva l 
i t t - o t t k ö n n y e n e l igaz í tha tó tú l zásokba 
is e s t e k a reformálok. 

É p e n ez az i t t - o t t m u t a t k o z ó túl -
csapás okozta , hogy a dogmat ikus irány 
hívei n a g y a r á n y ú v i ta tkozásba e r e d t e k 
a reformálókkal , m e l y v i t a t k o z á s a f. é. 
június 2 — 4 - i g Budapes tre ö s szeh ívo t t 
m a g y a r rajztanárok és rajz taní tók kon-
gresszusán fog de le lő pontjára e m e l -
kedni. Bármiként határozzanak e n a g y -

gyűlésen , a v i lághódí tó út jára m e g i n d u l t 
n a g y j e l e n t ő s é g ű e s z m é t ós irányt t ö b b é 
vissza n e m szor í that ja s emmifé l e h a t a l o m . 
A június hó 1 - é n Budapes ten , a v á r o s -
l iget i iparcsarnokban m e g n y i l t gyermek-
rajz-kiállítás d e m o n s t r a t í v e b izonyí t a 
re formálok h e l y e s á t je lö lé se me l l l e t t s 
m e g g y ő z ö t t m á r sok k é t e l k e d ő t a m o d e r n 
i ránynak ú g y pedagógiai , m i n t g y a k o r -
lati s z e m p o n t b ó l k ivá lóan n a g y j e l e n t ő -
ségű és — cél jai t t e k i n t v e — t e l j e s e n 
jogosu l t e lőnyomulásáró l . 

Az Országos K ö z o k t a t á s i Tanács a 
m a g a t e l j e s s é g é b e n m é l t á n y o l t a az új 
irányú ra jzokta tás kihatásait , s é p e n 
ezért a népiskolai új Tanterv és Utasítás 
kereteibe bele is illesztette a modern rajz-
tanítás elveit. A t a n ü g y i k o r m á n y r e n d e -
let i leg i n t é z k e d e t t , h o g y a képző in té -
zeti rajztanárok f. é. június havában , 
B u d a p e s t e n t a r t a n d ó é r t e k e z l e t e k e n 
sz intén m e g i s m e r k e d j e n e k az új i r á n y ú 
rajzoktatással . 

Ott tar tunk t ehá t , h o g y az új i rányú 
ra jz tan í tás e l ső sorban is hadat ü z e n t 
mindenfé l e pontozo t t , kockás , e l ő m i n t á -
zo t t ra jz füze teknek; mérséke l te , s ő t 
e g y e s v o n a t k o z á s a i b a n t e l j e s e n m e l l ő z t e 
a mér tan i a lapból ki indult és tú lzás ig 
fokozot t , ornamentá l i s r a j z m e n e t e k e t é s 
s í k d í s z í t m é n y e k e t ós t ú l a d o t t m i n d e n f é l e 
faj ta másolás i t örekvéseken . E h e l y e t t 
v i s szatér t az e g y e d ü l h e l y e s alapra, a 
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természethez, és nemcsak pedagógiai 
szempontból gyakorlati, de b izonyos 
tekintetben m é g művészi és kulturális 
célokat is tűzöt t maga elé. Föladata az 
líj iránynak az, hogy a gyermek m e g -
tanuljon e lső sorbau látni, mely a z t á n 
megsegít i ő t szemlélő-képességének fej-
lesztésében és megerősítésében, va lamint 
a rendszeres megfigyelés t e h e t s é g é n e k 
kiművelésében. Föladata továbbá, h o g y 
a gyermeke t tér-, alak- és színképzeteinek 
f'elköltésében megsegítse, képzeletvi lágának 
és ízlésének pedig nemcsak tápot, de 
irányt is adjon. 

A z új i rányú rajztanításra való a n y a g o t 
nem a dogmatikus rendszer főalapjai: 
a minták fogják szolgáltatni, h a n e m 
maga a természet , az ipar és a művésze t 
tárgyai ál lnak a rajztanító rendelkezé-
sére. A természet , ipar és művésze t 
tárgyainak tes t i alakjait nemcsak e g y e -
nes síkban és távlatban, de megárnyé-
kolva és kiszínezve, k i fes tve is megraj -
zolják a gyermekek. A taní tó a m e g -
rajzolandó anyagot különféle szempontból 
megbeszélés tárgyává is teszi, n e m 
feledkezvén m e g magasabb osztá lyokban 
a történet i stílusokról és egyes j e l l emző 
műszaki ismeretekről sem. 

A tanítási eljárás is te l jesen e lüt a 
a dogmatikus rendszerű rajztanítástól . 
A tömegtan í tás mel let t n a g y t ek in te t t e l 
van a tanulók egyéniségére; az ú. n. tet-
szetős és kiv i t t rajzokra súlyt n e m 
helyez. Vázlatrajzolás a fundamentuma 
az új irányú rajzoktatásnak. A „szabad-
kéz" teóriáját, a vonalak merészebb 
alakítását s egyéb idevágó eljárási m ó d o t 
az új irány sem mellőz. A taní tónak a 
táblán előrajzoluiít azonban nem szabad. 
Annyit az új irány hívei megengednek, 
hogy a javí tásokat a tanító necsak 
szóval jelezze, hanem — ahol szüksé-
ges — a táb lán való rajzolással m e g is 
mutassa. N a g y tere jut a modern irányú 
rajzoktatásban az emlékeze t után va ló 
rajzoltatásnak, valamint kapcso latban a 
többi tantárggyal , az i l lusztrálásoknak is. 

Mindennél meggyőzőbben mutatja be 
az új irányt az a gyermekrajz-kiáll ítás, 
mely június hó végéig látható és tanul-
mányozható a városligeti iparcsarnokban. 
A fővárosi elemi iskolák egy részében 
már az idén folyt a munka az új irányú 
rajzoktatás szerint. E n a g y munkának 
egy évi eredménye közszemlére van állítva. 
Valóságos pedagógiai eredmény-számba 
megy ez a kiállítás. N é z z e meg az, aki 
csak tehet i . Más jobban és mélyebben 
nem fogja meghódítani az új iránynak 
mindazokat, akik közvete t l en munkásai 
az iskolának. 

A nagyobb áll. el. iskolákat fölhívjuk : 
kövessenek el mindent, hogy a tes tület -
nek legalább e g y tagja mielőbb feljöjjön 
a fővárosi rajztanfolyamra, hogy így 
már a közel jövőben országszerte legye-
nek apostolai az új iránynak. 

N e m fejezhetjük be c ikkünket anélkül, 
hogy mé l tóan meg ne emlékezzünk a 
kultúra azon n e m e s harcosairól, akik 
úttörői vo l tak annak, hogy az új 
irány hazánkban is gyökereket ver-
jen. A székesfőváros ipar-rajziskolája, 
élén Ágotái Lajos igazgatóval , Streit-
man Antal , a nagybecskereki főgimná-
zium tanára, Szííts Izsó, a nagyváradi 
ipariskola igazgatója, főleg azonban 
dr. Bárezy István, fővárosi tanügyi tanács-
nok és az ő nagybuzgóságú, nagytudású, 
fáradhatat lan munkatársa , az egész 
reform lelke és é l t e tő ereje : Györgyi 
Kálmán rajzfelügyelő állanak homlok-
térben első sorban. Bárezy Is tván tanács-
nok át van hatva reform - szel lemétől , 
át van h a t v a a t tó l az eszmétől , hogy 
ennek az új iránynak inaugurálása az 
egész e lemi iskolai taní tás t pedagógiai 
és gyakorlat i szempontból jó t ékonyan 
befolyásolni képes, mert nemcsak öntu-
datos munkához szoktatja a gyermekeket , 
de önálló cselekvésre is. Bárezy mel le t t 
örök emléke t ál l í tott n e m e s törekvései 
számára Györgyi Kálmán, aki azzal kez-
det te meg úttörő munkáját , hogy beál l t 
először is munkásnak, á t v e t t néhány 
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elemi iskolai osztá lyt s ezekben a rajzot 
maga taní to t ta . Majd előbb néhány hívét 
a v a t t a be munkájába és ma már 2 5 0 
tan í tványa fáradozott az új irány meg-
valósításán. A gyermekrajz-kiál l í tás fényes 
tanúságot t e t t arról hogy Györgyi nem-
csak teoret ikus harcos, de főleg és első 
sorban ideális gondolkodása mel l e t t az 
igazi é le t gyakorlat i megfigyelője is. 

Magyarország tan í tósága pedig hadd 
jöjjön el erre a gyermekrajz-kiáll ításra, 
lássa m e g a maga valójában az új 
irány hatásait és győzze meg apostol i 
le lkét hasonló cselekedetekre. 

Az országos ifjúsági tornaverseny 
után. 

A rügyek fakadásának, bimbók nyílásának 
hónapjában, szép május havában összeverődött 
Budapesten a nemzet virága : Magyarország 
ifjúsága. Ötezerszázhúsz serdülő fiú ; ki kezde-
tén a fejlődésnek, ki már áthajlóban a legény-
korba : mennyi reménynek a foglalatja, milyen 
jövőnek záloga ! Az élet ereje, a küzdelem 
vágya mosolyog le mind az ötezer diákember-
ről. akik fönn voltak, hogy az ezredévben 
alapított nagy versenypályán összemérjék ere-
jüket, mint egykor Görögország ifjai tették 
Olympia síkján. 

Közoktatási kormányunk nem ok nélkül 
vetette föl az országos ifjúsági torna verseny 
eszméjét. Határköve volt ez egy új érának a 
nemzeti nevelés terén : annak az érának, mely 
szakítva az utolsó évtizedek egyoldalú szellemi 
nevelésével, mely miatt erőben, egészségben, 
tehát életképességben gyönge nemzedék került 
ki az iskolából, a szellemmel együtt fejleszteni 
akarja a testet is. 

Több mint ötezernyi iskolásfiú gyönyörű 
sokadalma : edzett birkózása a pálmáért örven-
deztette meg a nézőket. Látványnak is gyö-
nyörűség volt, reménynek is édes. A test 
kultuszának hatalmas morális és nemzeti jelen-
tőségét demonstrálta ez a nagy, országos torna-
verseny; nemcsak demonstrált, hanem valósá-
gos közvéleményt is csinált és diadalra juttatta 
a sportot, mint pedagógiai célt és eszközt 
egyaránt. 

Tekintve, hogy annak az ötezer ifjúnak, mely 
az ország sok minden tájékáról jött Budapestre 
az országos tornaversenyre, mint minden tudás 
alapját, úgy a sportét is az elemi népiskolában 
oltották fogékony lelkébe, testébe, a magyar 

néptanítóságot is méltó büszkeséggel töltheti 
el ez olympusi játék dicsősége. 

Minthogy az elemi népiskola az az alap, 
amelyre a középiskola épít, s ha jól akar épí-
teni, az alappal törődnie kell, fölötte érdemes, 
hogy a testképzés ügyét a tornaverseny ötle-
téből a Néptanítók Lapjában is elmélkedésünk 
tárgyává tegyük. 

Hisz' még a cinikus franciák is hatalmas 
pedagógiai eszköznek ismerik a sportot, az 
angolok pedig, akik ma az első nemzete a 
világnak emberanyag dolgában, a sportbéli 
nevelést úgyszólván a bölcsőnél kezdik. A daliás 
magyar fajnak ugyancsak nagy fizikai kvalitásai 
vannak, kár volna őket védtelenül odaengedni 
az egyoldalú szellemi nevelés emésztő folya-
matának. 

Növendékeink a tornaóra alatt gyakran igen 
nehéz gyakorlatokat végeznek, míg a fölötte 
fontos tüdő-gimnasztikát nem sajátíttatjuk el 
velük. A tüdő-gimnasztikát és légzési művé-
szetet már a népiskolában kellene rendszeresen 
és okszerűen tanítani s gyakorolni. Áldás lenne 
ez az emberiségre : általa több lenne az egész-
séges ember s kevesebb a beteg. De be kellene 
abba a tudományba a szüléket: az apát s anyát 
is avatni, hogy a gyermekek ebbeli házi gya-
korlatait ellenőrizhetnék s elősegítenék. 

Külföldön nagyon sok iskolában a szűk- és 
gyengemellű tanulókat külön tornacsoportba 
osztják s oly gimnasztikára tanítják, mely a 
szűkmellűséget megszünteti s a gűmőkóros meg-
betegedés veszélyét elhárítja. 

; A futás minden nemzetnél a legrégibb idők-
től fogva egyike a legkedveltebb s legnépszerűbb 
mulatságoknak volt s az egészséges ifjúság 
még mai napig is szíves örömest vesz részt 
kisebb nagyobb versenyfutásban. 

Ujabb időben az angolok érték el a futás-
ban a legnagyobb rekordot. Rowell, ki 1882-ben 
15 óra alatt 177 km. útat tett meg, angol 
volt. Ilyen s ehhez hasonló produkciók termé-
szetesen csak hosszú és tervszerű gyakorlat 
után teljesíthetők ; ámde minden gyermekben 
megvan az a természetes ösztön, hogy ugráljon 
és futkoison. Egészséges gyermek nem is igen 
tud hosszabb ideig- csöndesen ülni. S annak 
következtében, hogy sok szülő annak az obs-
kúrus szokásnak hódol, hogy mihelyt a gyer-
mek iskolába jár, a pajkosságot tőle a leg-
határozottabban eltiltja, tapasztaljuk oly gyak-
ran, hogy a gyermekek tankötelezettségük 

j kezdetén üde arcszínüket elvesztik. Ellenkezőleg, 
még sokkal több alkalmat kellene nyújtani 
nekik az ugrándozásra, futkozásra s dulako-
dásra, hogy az iskolai csöndes és ferde ülés 
következtében a test fejlődésében esetleg elő-

I álló hibák megakadályoztassanak, ellensúlyoz-

2 2 * 
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tassanak. Erre nézve pedig a legjobb orvosság 
a futás, futással egybekötött társasjátékok és 
labdázás. 

Sehol se veszik komolyabban a testi nevelést, 
mint a porosz iskolákban. És a porosz ifjúság 
nevelői még mindig elégedetlenek a mai torna-
csarnokok rendszerével. 

Berlinben a tanulók ez idő szerint hetenként 
három órát tornáznak, osztályonként három 
tanító felügyelete alatt. Az óra első felében sza-
bad- és rendgyakorlatokat, a másik félórában 
szertornázást végeznek. Minden csütörtökön, 
május 3-tól szept. 22-ig, az egyik városi park 
gyakorlóterén tornajátékot rendeznek. A leg-
jobbak és legrendesebb résztvevők a záró-
ünnepen tölgygalyat kapnak emlékül. 

Az úszásban is szakszerint gyakorolják ma-
gukat. A porosz tanterv szerint most arra 
törekednek, hogy a téli félévben az izmok és 
idegek gimnasztikája, nyáron pedig a szív- és 
tüdőerősítés tornája uralkodjék. 

A nyári tornázás tehát jórészt játék, úszás 
és menetelés. A testi nevelés ez idő szerint való 
irányítói most még tovább mennek és a fiú-
iskolák számára úszóesarnokról gondoskodnak, 
ahol hetenként kétszer megfürödhetnek. A 
tornacsarnok hatalmas vízmedencévé alakítva, 
télen is lehetségessé tenné a fürdést és úszást. 
Télen egyébként az iskola udvarán jól előké-
szített korcsolyapálya kecsegtetné a tornázókat. 
Az ú j porosz jelszó ma az, hogy az angolokat 
meg kell közelíteni a játék sportjában, a 
svájciakat a hegymászás gyakorlatában. A 
svájci iskolák néha napokon keresztül az Alpo-
kat járják. Franciaországban és Svájcban a 
fiúk a tornaórákon már katonai gyakorlati 
előképzésben is részesülnek. 

A berliniek egyelőre megelégednének azzal, 
ha a testgyakorlás szabad ég alatt foglalkoz-
tatná leginkább a növendékeket, s erre a célra 
a tornaórákat délelőttről délutánra fogják 
áttenni. 

Ezek röviden azok a reformtervek, melyek 
a porosz tanulók tornázását egészen újjá fog-
ják alakítani. 

A szakkörök már nálunk is nagyban foglal-
koznak tornarendszerünk reformálásával. Az 
akrobata idomító-gyakorlatok rövid idő múlva 
megszűnnek. Szabad ég alatt fogjuk a szabad 
versenyeket látni. A magyar fiút az iskola 
fogja megtanítani az úszásra. Mert ma csak 
nemzeti címerünkben van meg a négy folyó, 
de még nincs hatalmunkban. A vakáció áldo-
zatai közt legtöbb fiú fürdőzés közben pusztul 
el. Valahára tehát erre is fogunk gondolni. 

Ami pedig a poroszok ügyességet a svájci 
tanulók hegyjárására nézve föltámasztotta, az 
nálunk is napirendre kerül. A mi fölséges 

hegyeinket ne a mappádról ismerjük meg, hanem 
izmainkkal, tüdőnkkel és szemünkkel. Földrajzi 
és honismereti tanulságok is lesznek tehát a 
közeljövő tornarendszerének átalakításában; 
épen azért örvendezzünk neki már előre is. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Az egyhuzamban val» tanítás. 
A Budapesti Tanítótestület újra fölszínre 

hozta az úgynevezett egyhuzamban való tanítás 
kérdését. 

A Néptanítók Lapja f. évi április 13-áti meg-
jelent számában Sturcz György mellette, Sret-
vizer Lajos pedig ellene érvel. De mindkét 
tanügyi férfiú csak a budapesti viszonyokat 
t a r t j a szem előtt. 

En e fontos kérdést à vidék, a vidéki váro-
sok szempontjából kívánom ezúttal tárgyalni; 
mert nem lényegtelen, hogy e — valószínűleg 
most már az egész országra kiható — moz-
galommal szemben milyen állást foglalnak el 
a többi városok, illetőleg, hogy célszerű lenne-e 
a vidéki iskolákba is behozni az egyhuzamban 
való tanítást ? 

E kérdést, szerintem, négy szempontból kell 
és lehet vizsgálni : 1. nevelési, 2. egészségi, 
3. pedagógiai, 4. egyéb szempontból. 

Minden iskolánál, minden gyermekben a jó 
nevelés a legfőbb kellék ; nézzük tehát először 
a nevelési szempontot. 

Bár a gyermeknek természetes nevelője a 
család, ha jó a gyermek, a családot illeti első 
sorban a dicséret, ha rossz, a családot terheli 
a mulasztás vád ja : mindazáltal méltán s joggal 
elvárhatják a szülék és a társadalom az iskolá-
tól, hogy a rendelkezésére álló időben és esz-
közökkel a lehető legnagyobb és leghelyesebb 
irányú nevelői hatást fejtse ki. És az iskola 
ezt jelenleg — a délelőtti és délutáni tanítás-
sal — a legnagyobb mértékben meg is teszi. 
De hogyan állna a dolog, ha behozatnék az 
egyhuzamban való tanítás ? 

Eszerint a gyermekek vidéken reggel 7 órá-
tól délig az iskolában lennének a tanító szeme 
előtt, a tanító felügyelete alatt ; tehát nevelési 
szempontból a legjobb helyen. így a délelőttel 
a leglelkiismeretesebb nevelő is meg lehetne elé-
gedve. 

Ámde lássuk a délutánok valószínű képét. 
Az intelligens szülők gyermekei, kikhez a 
kereskedőket és a műveltebb iparosokat is 
bátran odaszámíthatjuk, remélhetőleg kellő 
felügyelet, nevelői hatás alatt lesznek; ezeket 
tehát nem fogja érni erkölcsi veszedelem. Ezek 
a népiskolába j á ró gyermekek kontingensének 
20 — 25°/o-át teszik az alföldi városokban. A 
szőlőmívelők (szőlősgazdák), gazdálkodók ősszel 
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és tavasszal kiviszik gyermekeiket délután ma-
gukkal a szőlőbe, tanyára, tebát ezek is úgy-
ahogy felügyelet alatt lennének. Ezek kiteszik 
az iskolásgyermekek 30%-át . De nézzük, mi 
fog történni a többi 45—50°/o-kal, a szegény 
kézimunkás szülék gyermekeivel? 

Az édesapa — a családnak kenyeret s más 
egyéb szükségeseket keresendő — elmegy mái-
hajnalban az egyik határba (ahova hívják), az 
édesanya nem ritkán a másikba, vagy pedig ott-
hon, a városban megy el mosni, tisztogatni stb. 
Bizonyos, hogy ő sem igen van otthon. Ezeknek 
a szülőknek a gyermekei tehát egész délután 
magukra lesznek hagyatva, Isten oltalmára 
bízatván, kint az utcán cellengnek, őgyelegnek; 
majd többen összegyülekeznek s cigarettára és 
pipára gyújtanak, a kisebbek a nagyobbaktól 
illetlen, parázna beszédeket tanulnak, avagy 
gyümölcsérés idején ellátogatnak majd a közeli 
szőlőkbe s tolvajlásra vetemednek stb. Bizo-
nyosabban le fog róluk kopni, még a leányok-
ról is, az ártatlanság zománca, mintha napon-
ként kétszer látogatják az iskolát. (Egy ren-
delkezésre álló hosszabb időben felügyelet, 
ellenőrzés nélkül sokkal több rosszat lehet 
tenni, mint két rövidebb időközben.) Ezeknek 
a szerencsétleneknek az érdekében tehát azt 
mondom: bogy lia már most egyhuzamban 
tanítanánk is, be kellene újra hozni a két fél-
napos tanítást. 

Nevelési szempontból tehát, különösen vidé-
ken, igen hátrányos lenne az egyhuzamban 
való tanítás. 

Most vizsgáljuk a kérdést egészségi szem-
pontból. 

„Mozgás az élet", mondja a példaszó. Igaz, 
hogy a gyermekek egész délután szabadok 
lévén, mozoghatnának eleget. De kérdem, mi 
előnyösebb a fejlődő testre, az anyagcserére, 
vérkeringésre stb., az-e, ha egész délelőttünket 
7-től 12 óráig rossz levegőjű zárt helyiségben 
töltjük s aztán egész délutánunkat szabad leve-
gőn ? avagy az-e, ha délelőtt 2—3 órát ülünk, 
utána négy órát mozgunk, délután ismét két 
óráig vagyunk zárt helyiségben és azután egész 
estig szabadban? Azt hiszem, nem kell hozzá 
orvosi tudomány, hogy e kérdésekre megad-
hassuk a helyes feleletet. Mikor ez a kérdés 
ezelőtt 10—12 évvel vita tárgya volt, igen jól 
emlékszem rája, hogy több fővárosi tekintélyes 
orvos úgy nyilatkozott, miszerint a fejlődő 
gyermek szervezetére és egészségére az egy-
huzamban való tanítás igen hátrányos, sőt 
veszélyes lenne. Az is bizonyos, hogy azok a 
föntebb említett csavargó gyermekek — egész 
délutánokon szabadok lévén — sokkal inkább 
ki lennének téve a véletlen baleseteknek is, 
mint így. 

Hát a pedagógiával hogy állunk? 
Altalános a panasz, hogy ma, a két félnapra 

osztott munka mellett is, túl vannak terhelve 
a gyermekek. El kell ismernünk, hogy e panasz 
nem is egészen jogtalan. 

No most már azt vagyok bátor kérdezni az 
egyhuzamban való tanítás apostolaitól : mit 
gondolnak, nem lenne-e még jobban túlterhelve 
a gyermek, ha az egész napi szellemi munkát 
félnap kellene neki földolgoznia ? „ A jóból is 
megárt a sok." Hát a 4—5 órai egyhuzamban 
való tanulástól hogyne csömörlenék meg a 
gyermek ! Az elme is olyan e tekintetben, mint 
a gyomor; ha teli tömjük, okvetetlen megárt 
neki. Sokkal jobban föl tudja fogni, földolgozni 
és így megtartani az amúgy is még gyenge 
gyermeki ész a megtanulandó anyagot, ha 
kisebb adagokban s nagyobb időközökben kö-
zöljük velük (mintegy tálaljuk föl nekik), mintha 
egyszerre sokat, sokfélét tanulni kényszerítjük 
őket. Az utolsó két órában már csak a kifacsart 
citromot akarnók újra kifacsarni ! Elbágyadva, 
testileg, lelkileg kifáradva a legnagyobb erő-
feszítéssel sem volnának képesek a kicsiny 
gyermekek figyelni, munkálkodni. Kárba veszne 
a legbuzgóbb tanító törekvése is. 

Most vizsgáljuk e kérdést a negyedik szem-
pontból. 

Bátran fölhozhatják az egyhuzamban való 
tanítás hívei, hogy nyáron a délutáni nagy 
melegben, tikkasztó forróságban szintén nagy-
részt kárba vész a tanító fáradsága, mert a 
gyermekek jó nagy része, akarva-nemakarva, 
elszundikál. Annyi bizonyos, be kell látnunk, 
hogyha nagy meleg van, az mind a tanulókra, 
mind a tanítóra igen kellemetlen, sőt néha-
néha alig tűrhető és csak a legnagyobb erő-
feszítéssel lehet a kis álmos néppel boldogulni. 
Ámde ez az „alig tűrhető" meleg csak az 
iskolai év utolsó hónapjában, júniusban van; 
akkor meg már a délelőtti órákban is rend-
szerint nagy a forróság. Ezt a „meleg kérdést" 
a vidéken meg lehetne szerintem úgy oldani, hogy 
május 1-től reggel a 7 órai harangszóra, dél-
után pedig a 3 órai harangszóra mennének 
a gyermekek iskolába. A délelőtti nagy meleg 
nem érné ott őket, a délutánit pedig ők nem 
érnék ott. 

Határozottan az egyhuzamban való tanítás 
előnyére írhatjuk azt, hogy akkor jóval keve-
sebb lenne a mulasztás, mint így. A szülék 
jobban tartózkodnának gyermekeiket kikérni, 
tudván, hogy az egész délután az övék. 

A szülék közül sokan bizonyosan szeretnék, 
ha gyermekeik csak délelőtt járnának iskolába, 
mivel a föld- és szőlőmíves szülők nagyon föl 
tudnák használni gyermekeiket különösen az 
őszi és tavaszi hónapokban. Ámde ezzel szem 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2:3. SZÁM. 

ben ott vannak a művelt családok, az úri asz-
szonyok, akik jobban szeretik, ha gyermekeik 
iskolában vannak egész nap, mintha otthon 
rendetlenkednek, a nyakukon „alkalmatlankod-
nak". Akik pedig valóban szeretnék gyerme-
keiket fölhasználni, azokat a félnapi szünetek 
sem elégítenék ki, kívánnák az egész napi 
szüneteket, hogy t. i. egyáltalában ne kellene 
gyermekeiknek iskolába járni. Viszont sok szülő 
volna olyan is, akik azt mondanák, hogy nem 
baj az, ha a gyermekek egész délelőtt iskolá-
ban voltak, azért csak tanítsák őket délután 
is, hiszen azért vannak a tanítók. 

Ezek az okok azonban az ügy érdemére 
nézve kereset határoznak. (De azért nekünk, 
tanítóknak jó mindent fontolóra venni.) Vala-
mint az sem nagyon lényeges, hogy az egy-
huzamban való tanítás esetén az úri gyerme-
keknek és így a mamáknak is korábban kellene 
fölkelniök, korábban kellene reggelizniük. Bizo-
nyos, hogy ezért sokan zsörtölődnének, nem 
szívesen áldoznák föl megszokott kényelmüket; 
de vigasztalódnának azzal, hogy a korai kelés 
mind nekik, mind kedves gyermekeiknek csak 
egészségükre válnék. 

Igen lényeges körülmény azonban még az, 
hogy az órarendet aligha lehetne úgy beosz-
tani. hogy tisztán csak délelőtt jönnének a 
gyermekek iskolába ; tornára, szépírásra, rajzra 
valószínűleg az esetben is föl kellene jönni 
— hacsak a felsőbb osztályoknak is — két-
három délután. 

Az sem lényeges ugyan, de mégis érdemes 
a fölemlítésre, hogy reánk tanítókra nagyon 
sokan irigykednek amiatt, hogy sok a szün-
időnk. Hátha még minden félnapunk szabad 
lenne ! Bizonyos, hogy a társadalmi érintkezés-
ben ezt a körülményt sokszor a szemünkre 
vetnék és sok tanítónak keserűséget okozhatná-
nak vele. 

Polémizálni szerény soraimmal ezúttal senki-
vel sem akartam, csak a kérdést megvilágítani 
volt szándékom. 

(Kecskemét.) Tormássy Sándor. 

Iskolai kirándulás. 
Abban, hogy az iskolai kirándulások a taní-

tás és nevelés fontos eszközei, mindnyájan 
egyetértünk ; de hogy ezt a fontos pedagógiai 
eszközt még ma is vajmi kevés iskolánál veszik 
igénybe, azt szinte fölösleges is mondanom. 
Epen ezért, ha módomban állana legalább egy 
pünkösdi királyság idejéig rendelkezni, minden 
iskolára kötelezővé tenném az iskolai kirándu-
lások megtartását. Nem engedném el azt sem 
ősszel, sem tavasszal. Nincsen az a tanterem-
beli tanítás, mely gyakorlati eredményével és 

közvetlenségével vetekednék a tervszerűen ren-
dezett kirándulás keretében végzett tanítással. 
E tekintetből kívánatos is, hogy a tanítási 
időből havonként legalább egy nap (termé-
szetesen e célra alkalmas nap) az iskolai 
kirándulásra használtassék föl. 

A tavasz ébredésével, amikoron mindenki 
szívesen időz a szabad, szép természet ölén : 
időszerűnek vélem, hogy a fönti kérdésről 
kedvelt lapunk hasábjain is szó essék. 

Az enyhe május illatos levegője minket is 
kicsalt újra a szabadba ; egyrészről, hogy gyö-
nyörködjünk a szép természetben, másreszt 
meg, hogy tanulóink ismeretkörét bővítsük. A 
természet elbűvöli az embert : fogékonyabbá 
teszi a szívet a szépre, a j ó r a ; a természet 
rendje, környezetének ezerfélesége pedig figye-
lemre, gondolkodásra, tüzetesebb vizsgálódásra 
serkent, s ezzel fölszabadítja a lenyűgözött 
lelket: önállóságra szoktat. 

Alig léptünk ki a községből, előttünk talál-
tuk a b i utat. Megálltunk, hogy tájé-
koztassam a tanulókat előbb a természetben, 
majd pedig a magunkkal vitt térképen. 

Előttünk a szántóföldek, mint megannyi 
szalag, a színek legválogatottabb pompájában 
húzódnak egymás mellett. A tarka kép leg-
szebb keretét a dülőút dús lombozatú fái 
képezik. Az enyhe déli szellő enyelegve játszik : 
olykor - olykor hullámként ringatva hajt ja 
meg a mellettünk elterülő gazdag vetés 
kalászbamenő fejét. A fü r j pitypalatyo'.ó 
hangja figyelmessé teszi a gyermekeket. A kéz-
nél levő természetrajzi ábrák között rögtön 
fölismerik a képét, mert az Alföldön a fü r j e t 
sok helyen kalitkában is tar t ják. 

— Tanító úr ! Találtam egy búzakalászt — 
kiált föl az egyik szemes fiú, egy fejletlen s csak 
most kibontakozó rozskalászt fölmutatva. Lát -
ván a gabonaneműek fölismerésében való tájé-
kozatlanságukat, szemük elé állítottam a búza, 
rozs, árpa és zab közötti különbséget. 

Utunk jó darabon a szántóföldek mellett 
vezetett el. Beszélgetésünk tárgyát a földek 
megművelési módja, a trágyázás s7ükségessége, 
a világosság, nedvesség és a levegő közre-
hatása a növények életére — s az ezekkel 
rokontermészetű kérdések boncolgatása — 
képezték. 

Szemünk másfelé tekint. Ott látjuk az 
öreg Dunát, teljes nagyságában. A májusi 
áradás annyira megdagasztotta, hogy zavaros 
vizében most kényelmesen fürdik a túloldali 
füzes virághullató ága. O o 

Köröttünk ezer meg e/er bogárka zsong, 
s kergetőznek a szitakötők. Emitt a han-
gyák hatalmas bolya vonja magára figyelmün-
ket. Több gyermek vakondtúrásnak nézte. 
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Mekkora volt bámulatuk, mikor a boly tete-
je'ről a földet kissé lerúgván, szemük elé tünt 
a sok hangyatojás. Pillanat alatt életre kelt 
az egész hangyavár. A fürge állatkák termé-
szetfölötti erővel kapaszkodtak sárgás tojás-
káikba s csakhamar újra elföldelték. Alkalom-
szerű és tanulságos volt a rest tücsökről és a 
szorgalmas hangyákról szóló mese elmondása. 
A renyhe tücsök tragikomikus sorsa hangos 
kacajt idézett elő. 

Bogár- és lepkegyüjteményünk is szépen 
szaporodott, úgy, hogy mikor itthon föltüzdel-
tiik, számuk a félszázat meghaladta. Termé-
szetes, hogy legtöbbnek a neve a tanulók előtt 
is ismeretes. 

Kanyarulathoz értünk. Utunk most egy 
gyönyörű mezőre vezet. Virágoktól tarkázott 
zöldje — mint valami hímes szőnyeg — a 
legfinomabb színvegyüléket tárja elénk. Volt 
is bokréta elég ! De a kérdésekben .sem 
volt hiány: „Tanító úr! Kérem, mi ennek a 
virágnak a neve?" A másik: „Tanító úr ! 
Kérem, nem mérges növény ez?" stb. stb. 
úgy, hogy alig győztem őket felelettel. 

A mezőség szélén, az erdőírtás után meg-
maradt két óriás tölgy dús koronája kínál-
gatta hűs sátorát. Ettől nem messze, a Ferenc-
csatorna náddal szegélyezett, napsütötte vizé-
ben pedig pajkos halacskák és kuruttyoló 
békák ugrándoztak. 

Megpihentünk. A tanulók figyelmét a vizek 
lakóira irányítám. Azután beszélgettünk a 
Ferenc csatorna földrajzi fekvéséről és gazda-
sági fontosságáról. Megtekintettük a kikötő 
mellett veszteglő gabonáshajó belső berende-
zését, valamint a csatornai gépműhelyt és a 
telefont. 

— Menjünk az erdőbe! — ez volt most 
már a jelszó. Az áradozó jókedv hangos nótá-
ban nyilvánult. Az egész tanuló-sereg vígan 
dalolva vonult át a csatorna hídján. 

I t t az erdő. Csakhogy nincs tavaszi zöld 
palástja. Lerágta a gyapjas pille hernyója. Ez 
a kártékony féreg az utóbbi években rengeteg 
kárt tett a duna- és tiszamenti erdőségekben, 
sőt még a gyümölcsösökben is. 

— Tanító úr ! Kérem, kiszáradtak-e ezek a 
fák, hogy egyiknek sincsen levele? — kérdé 
az egyik kis megfigyelő. 

— Megették a hernyók — válaszolá egy 
másik. — Mikor közelebbről szemügyre vettük 
a fákat, elszörnyülködve láttuk a kegyetlen 
pusztítás okozóit, az ezer meg ezer csúnya 
hernyót. A tapasztaltak mindenkor emlékeze-
tesek maradnak a tanulók előtt, s szent meg-
győződésem, hogy a kirándulásban résztvett 
tanulóim lesznek a hernyók legelkeseredettebb 

ellenségei és pusztítói. Beljebb az erdő 
vidámabb képet nyújtott. Arra a hernyók még 
nem pusztítottak ily nagy mértékben. A nyu-
goti rész pedig teljes zöld színben pompázott. 
A cserjék és bokrok mindinkább sűrűsödtek. 
Az éneklő madarak százai versenyeztek egy-
mással. Megálltunk, hogy meghallgassuk a 
fülemüle trilláit, a vadgalamb bugását, a fekete-
rigó áriáját, a sárgarigó „huncut a bíró "-ját, 
a széncinke „csin-csin-tádrá"-ját, vagy a har-
kály hangos kopogását. Dehogy nyúlt valaki 
is egy fészekhez ! 

A száraz avar között egy zöldhasú fürge 
gyík rezzent föl. Megfogtuk, hogy közelebbről 
is megnézzük. A tisztáson, egy bokor tövében 
— hosszú testét tekercsbe vonva — egy vízi-
sikló sütkérezett. Láttára a gyermekek — külö-
nösen a gyengébb idegzetű leányok — ijedten 
hátráltak meg. Bíztató és bátorító szavaimmal 
azonban sikerült rábírnom őket, hogy a most 
már kezemben levő kígyó sajátságos testét 
megszemléljék, miközben megértettem velük a 
mérges és a nem mérges kígyók közötti 
különbséget. Egyik-másik tanuló a kígyó rög-
töni kivégzését indítványozta ; de midőn belátták 
annak inkább hasznos, mint káros voltát : 
kegyelmet adván neki, a szabadon való bocsáj-
tatást határozták el. 

Az erdő tisztásán tanyát ütöttünk. Beszél-
getésünk tárgyát mi képezhette volna más, 
mint az erdő ; az erdő haszna és az erdő lakói. 
Szeget ütött a gyermekek fejében az a kérdés, 
hogy az erdőt sohasem trágyázzák az emberek 
és mégis olyan szépen díszlik benne minden . . . . 

Hanem most lássuk, ki mit gyűjtött!? Mi 
minden nem került itt elő ! Bogár, lepke, 
szitakötő, virág, gomba, gubac~, makk, csiga-
házak, darázsfészek stb. Az eredmény szép. 
Kiki visszakapta gyűjtött tárgyait, hogy haza-
jövet lerakhassa az iskolában. 

Egy kis pihenés után játék következett, 
mely késő délutánig eltartott. Ki tudja, meddig 
maradtunk volna még, ha a „Talpra!" vezényszó 
föl nem hangzik már. A természet ölén ma-
gunkba szítt örömtől megittasodva, vidám jó 
kedvben tértünk haza. A zöld cserfalevél még 
ma is ott fityeg egyik-másik gyermek kalapja 
mellett, a kedves nap emlékeül. 

Hogy mennyi haszonnal jár egy-egy ilyen 
iskolai kirándulás, azt az elmondottak után 
fölösleges tovább fejtegetnem. Arról is meg 
vagyok győződve, hogyha e hónapban egy 
másik irányban újabb kirándulást rendezek : 
szemléleti anyag dolgában nem fogok meg-
akadni, mert a nagy természet olyan gazdag 
tanszer-múzeum, melyet nem lehet kimeríteni. 
Es ez a tanszer-múzeum minden iskolának 
nyitva áll. Mégis hányan panaszkodnak, hogy 
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iskolájuk szemléleti eszközökkel nincsen fölsze-
relve ! ? 

I t t az ideje : karoljuk föl az iskolai kirán-
dulásokat ! 

(Monostorszeg.) Gubitza Kálmán. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. • 

Hogy a gramatika (nyelvtan) sokáig nem 
fog az elemi iskolákban lakni, az kétségen 
kívül áll. Nines is ott semmi keresete. A grama-
tika a tanító fejébe s nem a gyermekek kezébe 
való. Az akadémiáskodás, bölcselkedés, boncol-
gatás lehet valamely tudományos pályára ké-
szülő ifjúnak tárgya, föladata, de nem a nép-
iskolai tanulónak, akinek beszélnie s a beszéd 
alapján írni kell tudnia. Még a gimnázium 
I . és II. osztályát sem tar tom oly érettnek, 
hogy a nyelvtani szabályok meritumába bele-
mélyedhetnének. Hogy aztán mikép jő ehhez 
a 7 éves gyermek ? nem csodálkozom, ha 
komoly, gondolkozni tudó ember előtt ez 
időtlenségnek tetszik ; mert hogy a 7 éves 
gyermek, aki még csak konkrét tárgyak alap-
ján tud gondolkozni s gondolatait rendezni, 
egyszerre oly elvont dolgokról, minő az alany, 
főnév, ige stb. ítéleteket mondhasson, azoknak 
jelentőséget tulajdonítson, a változatokban föl-
ismerje, arra az a kis gyermek épen úgy nem 
képes, mint az éretlen gyümölcs nem tud édes 
lenni, bár jól tudja mindenki, hogy természeti 
tulajdonsága az édes íz. De ugyan mi is lenne, 
ha a gyermekek egyszerre olyan érettségi fokon 
állanának, hogy mindent megértsenek ? Mi 
lenne, ha Pali 8-ik évében épen azzal az érte-
lemmel, belátással rendelkeznék, mint 12, 14 
éves korában ? Ilyen csodaszülöttek a természet 
törvényei szerint sem nem voltak, sem nem 
lesznek. Nagy pedagógiátlanságra vall tehát, 
ha kicsiny gyermekekkel olyasvalamit tanul-
tatunk meg, amihez nincs értelmi képességük. 
Es a nyelvtan ilyen. Én legalább 6 esetben, 
6 évfolyamon át próbáltam meg II. oszlályos 
növendékeimmel eredményre jutni ; soha sem 
sikerült. Végre is abba kellett hagynom. Amit 
ma megtanultak, holnap már nem tudták. így 
minden nap újra és újra kezdettem s ha sokat 
okoskodtam velük, még kevesebbet tudtak. Sőt 
volt eset, hogy oO-szer mondattam el mi az 
alany és azől-edszer mégis rossz feleletet kap-
tam majdnem minden tanulótól, még a leg-
jobbtól is. A harmadik osztály se tudta, a 
negyedik úgy-ahogy a sok hallás után meg-
értette; hanem lia 2 hónapig nem hallott róla, 
már nagyon kellett gondolkoznia, hogy mi a 
csodabogár is az az alany és hogy is kell azt 
meghatározni ? 

Ilyen meghatározásokon épül föl az egész 
nyelvtan, anélkül, hogy a konkrét tárgyakkal 
való szemléltetés segítségül jönne. A „ból, bői, 
ról, ről, nál, nél, val, vei, ság, ség, as, es, ös" 
stb. ismét olyasvalami dolgok, melyek mint a 
füst illannak el a gyermek agyából, ki annak 
szükségét átlátni nem tudja. Nem is törődik 
vele. De nagy balga is volna, ha törődnék ! 
Megtömni ilyenekkel az agyat és aztán azon 
töprengeni, hogy melyik szóhoz mikor és melyi-
ket ragassza oda a sok közül ? — ez olyan egye-
deknél, kik az egész nyelvtant magas néző-
pontból kibontva nem lát ják, fogalom-, alak-
és formaszükségben szenvednek, rettenetes 
munka lehet. Teher, igen-igen nagy teher, 
melyet ha nagyon hajszolunk, idegessé tehetjük 
a kis gyermekeket, de okosokká, értelmesekké 
nem. Hiszen képzelje magát valaki abba a 
helyzetbe, ha odaállítanák, hogy rakjon össze 
egy olyan gépet, melynek 100 és 100 srófja 
van, de melyet ő még a maga egész valóságá-
ban működni soha sem látott. A sróf'ok szere-
pét sem tudja. Nemde sok mindenféle jelzőkkel 
illetné az ilyen követelőt ! Pedig hát mi csak-
nem ezt követeljük, midőn a nyelvtan alapján 
akarjuk a gyermekeket beszéltetni és íratni. 

At is láttuk mi már ezt, izentünk is hadat 
neki számtalanszor gyűléseinken, értekezéseink-
ben. Beláttuk, hogy haszontalan, lélekölő munka, 
hanem mikor haza mentünk, nyúztuk a nyelv-
tant ismét, főtárgynak tekintettük. 

Miért van ez ? 
Azért, kedves kartársak, mert már az ósdi-

ság, maradiság elve erőt vett ra j tunk; a nyelv-
tan boncolgatása itt-ott betegségünkké kezd 
válni. Jó l esik emberi gyöngeségünknek, hogy 
a tudós szerepét adhatjuk a kicsiny generáció-
nak. Én ismertem egy öreg igazgató-tanítót, 
akinek nem esett jól az ebédje, ha III., IV. 
osztályos tanulóit kifáradásig meg nem gyötör-
hette nyelvtani szabályokkal. S azt hitte, hogy 
az ő növendékei valóságos kis tudósok, pedig 
ezek tudtak legkevésbé szabatosan gondolkozni 
és írni. A nyelvtan már egész nyűg volt szellemü-
kön; mozogni se tudtak, s a IV-ik év végén 
valóságos undort, csömört kaptak tőle, míg az 
igazgató így panaszkodott : „Nem tudja mi 
van az ő növendékeivel, mindig az év vége 
felé rosszabbak és rosszabbak, kivált a nyelv-
tanból, pedig az idejének csaknem a felét erre 
fordítja." S aztán — magam is lát tam — 
nyughatatlanok, rakoncátlanok voltak tanít-
ványai: ide-oda ugráltak, valóságos vitustánc-
féle vett raj tuk erőt. 

Mi ebből a következtetés? hogy a nyelvtan 
unottakká, fáradtakká teszi a növendékeket, 
szárazsága deprimálólag hat és eredmény még 

! sincs. A nyelvet is, amelyet beszélnek a gyer-
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mekek, nem belőle tanulják, hanem a tanítótól. 
A tanító szoktatja őket minden tárgynál a 
szavak helyes kiejtésére, szabályos mondat-
fűzésre, fogalmak tiszta fölfogására stb. 

Es ha ügyel a tanító s maga is tisztában 
van a magyar nyelvvel, van benne magyaros 
érzés és zamat, szóval : igazi magyar ember, 
akkor a tanulók is így fognak beszélni. Sőt 
még mozgásukkal, cselekedetükkel is el fogják 
árulni, hogy ők a magyar nyelv és érzés típusai 
szerint járnak, gondolkoznak. Hogv ez mennyire 
igaz, mutatja az a körülmény, hogy az oly 
tanítóknál, kik itt-ott — nem lévén magyar 
az anyanyelvük — botlásokat követnek el, 
ugyanazon botlásokkal, helytelenségekkel beszél 
valamennyi gyermek. 

Ha pedig a nyelvtanból tanulnának beszélni 
a növendékek, nemde, ez ki volna zárva ? 

Világos tehát, hogy a magyar nyelvet most 
is a beszédértelem, olvasás, írás és számolással 
kapcsolatban tanítjuk meg, míg a nyelvtan 
üres lom, sőt teher, mert ha ezt az időt a 
szabatos gondolkozásra, egyes tárgyak, dolgok 
helyes leírására fordítanék, óriási lenne a haszon. 
A gyermekek azon hitben, hogy hiszen hát 
csak írnak, nem kell leckét fölmondani, tanulni, 
örömmel tennék s magukat a helyesírásban 
teljesen be is gyakorolnák, aminek az életben 
igen nagy hasznát vennék, nem úgy, mint most, 
hogy az V., VI. osztályt végzett tanulónak is 
a helyesírásról még sejtelme sincs (Ez nagy 
baj, ha így van. Szerk.), pedig áttanult minden 
tücsköt, bogarat a nyelvtanból. 

Egészen más, ha egy raggal vagy képzővel 
vagyunk fönnakadva és a nyelvtan akkor jön 
segítségünkre; megnézzük, használjuk. Itt és 
így van képző bizonyító ereje, de semmi más. 

Nagyon szeretném tehát ezeknél fogva, ha 
az új tantervből a nyelvtan, mint tantárgy, 
töröltetnék és a beszédértelem, írás, olvasás stb. 
tárgyak keretébe utaltatnék.* 

(Moson.) Hiss Endre. 

Az írás tanítása az I. osztályban. 
(Zárszó.) 

A Néptanítók Lapja-ban erről a kérdésről 
megjelent hozzászólásokat és az „írás-olvasás" 
tanításának a vitázó cikkeit is elolvasván, úgy 
látom, hogy vagy védekezés, vagy zárszó címen, 
de egy pár kérdés tisztázása céljából én is 
meg kell, hogy szólaljak. Először is — kité-
rően — Nóvák Mihály kartárs úrnak kívánok 
felelni. 

* Ezt a közleményt Schön József cikkének meg-
jelenése előtt kaptuk s bevezetőül adjuk ki ahhoz a 
vitához, melyet Schön J. cikke megjelenésétől számítva 
3 hétig nyitva tartunk. Szerk. 

Kitérően azért, mert ő az „írás-olvasás"-vó\ 
értekezvén, onnan kritizálta a mi dolgainkat 
ekképen: „Fegyelmit akasztanék annak a n y a -
kába, aki tintával nem írat az első osztályban." 
Azután azt mondja, hogy nála áprilisban alig 
van egy-két packa, de május és júniusban mái-
tiszta mindenik gyermek írása, illetve irkája. 
Er re a beszédre — szerényen — egy kis meg-
jegyzést kell tennem. Ugyanis : ebben a hang-
ban van egy kicsi afféle, ami kettőre enged 
következtetni. Első az, hogy az ilyen kartársból 
lehető tanfelügyelőre nem vásik a fogunk, 
mert a tanszabadságot — úgy látszik — nem 
sokba venné. A másik az, hogy egyszer egy 
zsidóasszony erősen nagyokat mondott a saját 
javára, de a férje a következő közbeszólással 
hűtötte le : „Száli, te dicsekszel". 

Azután pótlásul hozzáteszem azt is, hogy 
az olyan erősen vitatkozó, mint a tisztelt kar-
társ úr is, talán a fonomimikából is engedne 
50%-ot . Megvallom őszintén, hogy annak én 
a kartárs úr cikke után sem vagyok bará t ja 
úgy, mint külön tudománynak vagy módszer-
nek. 

Kíváncsi vagyok, hogy mit mondana t. 
kartárs úr, ha mi azt állítanék, hogy még a 
nagyobb tanítványai irkáiban is találnánk pac-
kákat. Engedje meg, — de az emberiség olyan 
gyarló, hogy nagyokat mond olykor és felnőtt 
emberrel is megesik az a hiba, hogy elront 
olyan okmányt, melyen nagy bélyeg megy 
kárba. 

Hát az a hatéves kisgyerek hogyne csöppin-
tene véletlenül, vagy hogyne itatna akkor, 
mikor nem kell ? Ha mindezeket nem tenné, 
akkor talán korábban tehetné le az érettségit ; 
talán mindjárt az elemi iskola után. Megvallom, 
szintúgy félek attól a fegyelmezéstől, mely 
önnél otthonos lehet, erre enged következtetni: 
„a fegyelmi vizsgálat"-tal való fenyegetődzése. 
Ez előttem szinte új dolog, de vájjon új dolog-e 
ön előtt az, hogy vannak iskolák, hol mindenik 
gyermek írása egyforma ? Egyforma alakra, 
tisztaságra, szépségre és a hegyibe : ezek az 
írások nagyon hasonlítanak a tanító úr írásához. 
Ilyen is van ám, és az avatatlanabbak kedvéért 
el kell mondanunk azt is, hogy a tanító úr 
nemcsak a táblára ír, de a vizsgálati irkákba 
is. Ebből az is világos, hogy vannak vizsgálati 
irkák, melyeknek elvileg én ellensége vagyok. 
Ám, mi tűrés-tagadás: se minden gyermek, se 
mindenik felnőtt nem lehet szépíró. Hiszen 
mit tennénk akkor a rossz író felnőttekkel ? 
Pedig vannak ilyenek. Neveket tudnék említeni 
arra is, hogy hol egyforma szépek az írások 
és arra is, hogy kiket kellene elcsapni állá-
saikból amiatt ,mert csúnyánírnak.Elhallgatom... 
azonban értsük meg egymást. I t t arról van szó 
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liogy mikép tanítandók és mikép bírálandók 
el az I-ső osztályban az írások? A paekák és 
a szépség csak sallangok, mint a fonomimika 
és a festék a női arcon. Miért ? Mert az I-ső 
osztályban szép nem várható, a szép idegen 
toll és a packa nem főbenjáró bűn, csak a 
gyermek jellege. És most a dolog érdemére 
térve, konstatálnom kell, miszerint senkisem 
mondotta, hogy szépírásból osztályoztassanak 
az írások az I-ső osztályban. Tehát ezzel elis-
merték a szakemberek, hogy csak írás és olva-
sás osztályozandó, nem a szépírás. Általánosan 
elfogadták azt is, hogy igenis tintával kell 
íratni a kellő időben, de a palatábla eltörlése 
ellen hang nem emelkedvén, az következik, 
hogy a palatábla is túlhaladott álláspont kezd 
lenni. 

Kötelességem még 3 pontra megjegyzést 
tenni. Először konstatálnom kell, hogy az I-ső 
osztályban az ütenyírásra vonatkozó köve-
telményt egyhangúlag törölni kívánja a tanító-
ság. És ez nagyon helyes is. Hiszen aki ilyet 
követel, t. i. ütenyírást az I-ső osztályban, az 
még csak papirosról ismeri a népiskolát. 

A második a nyomtatott betűk rajzoltatásá-
nak a kérdése. Ezt egy pár hozzászóló kar-
társam eldobja. De ez már tévedés. Uraim ! 
Nincs-e önöknél olyan eset, hogy munkával 
kell szórakoztatni ? És ha van, nem jó-e erre 
a rajz? Nincs-e önöknél több osztály, amikor 
is az I sőnek gyakran kell magánfoglalkozást 
adni ? De bizonyára van. No lám, akkor it t 
épen jó lesz a rajz. Még az olyan rajz is jó, 
melyiknek csak a gyermek képzeletében van 
értelme, mennyivel múlja fölül ezt az a rajz, 
melynek fölvilágosító ereie, tendenciája és 
munkaértéke is van, minő : a betű-rajzolás. 
Gondoljunk a térképrajzoltatásra. Nem öntu-
datosabb és maradandóbb-e az a földrajzi 
tudás, melyet térképrajzoltatással nyertek a 
tanítványok? De igen. No így van a betűnél 
is. A betű rajzoltatása nélkül, bár a gyermek 
állandóan nyomtatott betűket olvas, fogalma 
sincs arról, hogy mint kell azokat megalkotnia. 
Másfelől, nem tekintve azt, hogy sokkal jobban 
megmarad emlékében a képe, ha lerajzolja, 
hiszen akkor az az alak és ahhoz az alakhoz 
kötött hang teljesen a birtokában van, — ez 
a nyomtatott betű-rajzolás édes és tanulságos 
munka is, erre támaszkodik az emlékező-tehet-
ség. Azután : a munka uralkodik a testen és 
lelken. Egyben tapasztalat bizonyítja, hogy 
minden I-ső osztályos képes is a betű-rajzolásra, 
ha kellő móddal és helyes mértékkel közölte-
tik vele ez az ismeret. 

A harmadik, amit szóvá kell tennem, a 
pad kérdése. Egyik kartársam említette a padot 
is. De úgy látom, nem értette meg, hogy mit 

írtam a padról. Én ugyanis nem olyan „ülőt" 
értettem, mely akkor emelkedik föl, ha a gyer-
mek föláll. Én olyan padot kívánok, amelyik-
nek az ülője akkor, mikor ül rajta a gyermek : 
följebb emelhető, avagy alább szállítható. Ezt 
azért, mert van nagyobb, illetve magasabb és 
kisebb növésű gyermek. A nagyobbnak följebb 
emelendő, a kisebbnek leeresztendő. A test 
fejlődhetésének a törvénye kívánja ezt. 

Ebbe a vitába szinte beleillett volna az a 
kérdés is : vajon „elült" avagy „álló-írást" 
tanítsunk-e? De ez a kérdés már napirendről 
lekerülvén, talán vele foglalkozni meddő vita 
volna. Ám meddő lesz idővel az írás kérdésé-
nek a vitája is, mert az írógép tökéletesítésé-
vel és terjedésével annyira gyakorlatba jön a 
nyomtatott betű, hogy szinte kimegy divatból az 
írott alak. De ha nem is lesz így, a szépírásnak 
semmiesetre sem lesz olyan nagy fontossága, 
mert hiszen díjnok és írnok is lehet az, aki 
tudni fog géppel írni és nem szépíró. Azonban 
a szépség soha sem lesz a tulajdonos hátrá-
nyára. Mi bizonyítja jobban e/.t, mint az, hogy 
a Néptanítók Lapjában megjelenő cikkek közül 
is tetszetősebbek azok, melyek elmeéllel, ügye-
sen vannak megírva, habár tanítónál sokkal 
szebb és nagyobb jelentőségű momentum az: 
ha az ilyen csillogó szép helyett : igazságra 
törekedik. 

Azt mondotta volt boldog emlékű Paal 
Ferenc volt képző-igazgató: „A tanító nem 
lehet tudós, nem is kell annak lennie, de 
legyen jellemes ember. Ez kell." 

Múlik a szépség az írásban, múlik az arcról, 
de a jó törekvés, jó irány és az igazság előbb 
vagy utóbb diadalra jut . Ez az estme vezes-
sen minket. 

(Temesvár.) M eső Dániel. 

Külföldi szemle. 
Iskolai ápolónők Newgorkban. Nemcsak a 

fiziológust és szociológust, hanem a gondol-
kodó emberbarátokat is érdekelhetik azok az 
eredmények, melyeket az újabb időben mindig 
gyakrabban megejtett orvosi vizsgálatok az 
iskolásgyermekek körében napfényre hoznak. 
A városokban többnyire kedvezőtlenek ; így 
például a stuttgarti városi orvos megállapí-
totta, hogy az összes népiskolai tanulók (fiúk 
és leáayok) kétharmadrésze testi hibában 
vagy bajban szenved. Az ilyen statisztika 
mindenesetre gondolkodóba ejthet s fölébreszt-
heti az irányadó körök lelkiismeretét. Hogy e 
jelenség okai szociális téren keresendők, eziránt 
nem lehet kétség. Rossz lakásviszonyok, hiányos 
táplálkozás főtényezői ennek; a fönt idézett 
statisztikai kimutatásból még az is kiviláglik, 
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hogy az összes gyermekek egyötöd része elég-
telenül táplálkozott és harmadrésze túlzsúfolt 
helyiségekben aludt. Amíg nincs kilátás arra, 
hogy ezeket az alapbajokat megszüntessék — 
ez a kilátás egyelőre csak Utópiában van — 
legalább arra kell törekedni, hogy káros követ-
kezményeit a lehetőség szerint enyhítsék. Es 
ennek dacára általában még sem igen ismerik 
el szükséges voltát annak, hogy az iskolás-
gyermekek egészsége állandó fölügyelet alatt 
álljon. Az iskolaorvos Németországban is a 
kivételek közé tartozik. Anglia és Eszakame-
rika ebben a tekintetben megelőzték a többi 
országokat, London, Liwerpool és Newyork az 
iskolai ápolónők alkalmazásával a gyermek-
egészségügy terén egy további lépést tettek. 
Ez az intézmény oly áldásosnak mutatkozott, 
hogy más amerikai nagyvárosok is hajlandók 
Newyork példáját követni. A bosztoni szülők 
klubja közzéteszi a newyorki főápolónő jelen-
tését, melyből a két év előtt életbeléptetett 
rendszernek fölötte kedvező hatásait lebet látni. 
Az 1902. évi téli szemesztris kezdetén azt 
tapasztalták, hogy a ragályos betegségek miatt 
az iskolai oktatásból távolmaradó tanulók 
száma Newyork nyilvános iskoláiban elijesztő-
leg magas volt; egyetlen iskolában egy időben 
300 tanuló hiányzott. S nem epidémia volt az, 
mely ily módon ürítette ki az osztálytermeket. 
Ragályos szembajok s más bőrbetegségek, a fésü-
letlen fejeken összegyülemlett férgek tették szük-
ségessé, hogy ezek a gyermekek távoltartassanak 
az iskolától, hogy egészséges társaik megvé-
dethessenek. Az iskolai hatóság e kalamitás 
megszüntetése végett az egészségügyi hivatallal 
tanácskozott, hogy a szükséges rendszabályokat 
életbeléptethesse. Az értekezlet eredménye az 
volt, hogy próbaképen egy iskolai ápolónőt alkal-
maztak. Ez az ápolónő a kísérleti hónapban, 
1902 októberében, nem kevesebb mint 893 
gyermeket kezelt külön, 137 látogatást tett a 
szülői házakban s az illető iskoláknak 25 
tanulót adhatott át, mint gyógyultakat. Láto-
gatásai alkalmával azt a fölfedezést tette, hogy 
az iskolalátogatás alól fölmentett tanulók az 
egészséges gyermekekkel érintkeznek, amiáltal 
a kizáratás mint védőeszköz teljesen érték-
telenné vált. A házi felügyelet következtében 
a betegség elhurcolása lényegesen korlátolható 
volt. Az első kísérlet kedvező eredménye arra 
bírta az egészségügyi hivatalt, hogy 1902 
decemberében 12 ápolónőt alkalmazott; ezek 
mindegyike 4 iskolát látott el s minden isko-
lában naponként egy órát töltött. Az ápoló-
nőnek az a kötelessége, hogy az iskolai orvos 
által hozzáutasított gyermekeket előírás szerint 
kezelésbe vegye. Az orvosi felügyelő (Medical-
Inspektor) az iskola megvizsgálása után a haza-

küldött gyermekek jegyzékét adja át neki, 
akiket még ugyanazon napon meg kell láto-
gatnia. Gyakran egyszerű útmutatás elegendő 
az ilyen látogatásoknál ; többször a szüléket 
szólítják föl, hogy a házi orvos tanácsát kikérjék, 
nagyon szorgos esetekben a gyermekeket a 
szegény kórházba küldik. 1903 február hónap-
jában már 27-re emelték az iskolai ápolónők 
számát; 1904 elején 34-re. E/ek 180 iskolá-
ban működnek 31.8688 tanulóval. 1902 szep-
temberében (tehát az ápolónők alkalmaztatása 
előtt) a hiányzó gyermekek száma 10.567 volt. 
1903 szeptemberében csak 1101! Most a fönt 
elősorolt bajokban leledző tanulók 24—48 
órára fölmentetnek a tanulástól s ez időben az 
ápolónők kezelik. A határidő lejárta után az 
orvosi felügyelőnek kell bemutatkozniok. Ha 
meg nem jelennek, az ápolónőnek kötelessége 
őket a szülői házban meglátogatni, hogy távol-
maradásuk okát megtudják. Szükség esetén a 
beteget maga viszi kórházba. Világos dolog, 
hogy az iskolai ápolónők a gyermekek beteg-
ségének eseteiben a tudatlan vagy túlságosan 
elfoglalt szülőknek nemcsak hogy támaszul 
szolgálnak, hanem kétségtelen az is, hogy 
gátat vetnek a betegség terjedésének, hogy 
idején való, szakértő kezeléssel némely baj t 
csírájában elfojtanak ; a hygienikus rendsza-
bályokkal az iskolásgyermekek- és ezáltal a 
népnek egészségét nagy mértékben megvédeni 
képesek. 

= A rajztanárok nagygyűlése, melyre Új 
irány c. első cikkünk is céloz, igazolta, hogy 
a rajzoktatás reformjára törekvőknek, akik új 
irányt keresnek, igazuk van, amennyiben a 41 
kiállító által bemutatott tanítási menetekre 
kimondották, hogy egy sincs köztük, amelyet 
a nagygyűlés követendő például mutathatna be. 
„Tény, mondja a bíráló-bizottság, hogy a millé-
nium óta a rajzoktatás terén erősen haladtunk. 
Sok rajztanár van már, ki őszinte odaadással, 
sőt valóságos lelkesedéssel fáradozik a hazai 
rajzoktatás fölvirágoztatásán. Számos olyan 
tanulórajzot lehet látni, amilyenre azelőtt még 
gondolni sem mertek a szakemberek. Egyébként o ö«/ 
hazai rajzoktatásunk a kísérletezés, a forrongás 
és a keresgélés stádiumában van. Az új rajz-
tanítási módoknak a külföldről hozzánk került 
eszméi nálunk buzgó követőkre és terjesztőkre 
akadtak s működésükről a kiállítás is eleven 
képet nyújt. Nem akarja a bizottság az újítási 
törekvések jogosultságát kétségbevonni, mert 
érezik, hogy a gramatikaszerű elemzés a gyer-
mek kedélyvilágának nem felel meg és a ter-
mészet kincstárát a rajz elől elzárni nem sza-
bad. A lapminta-másolással szerinte csak fárad-

I ságos áleredményt lehet elérni." 
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Jókai Mór emlékezete 
A Kisfaludy-Társaság május 31-én tartott 

ülésén, melyen dr. Berzeviczy Albert miniszter 
elnökölt, Jókai Mór emlékének áldozott. 

Dr. Berzeviczy Albert nagyszabású, szép 
beszéddel nyitotta meg az ülést s behatóan 
méltátta Jókai szónoki egyéniségét. 

„A magyar költészet és politikai közélet 
kölcsönhatásának — mondotta dr. Berzeviczy 
Albert — fényes példáját mutatja nem egy 
költőnk pályája; egyiknek a nemzetébresztés 
munkájában volt nagy része, másik a szabad-
ságért vívott harcok lelkesedésének adott lán-
goló kifejezést, a harmadik az elnyomatás 
idejében volt vígasztalója nemzetének ; de csak 
Jókainak adta meg a Gondviselés, majdnem 
nyolcvan évre terjedt s mindvégig bámulandóan 
termékeny életével együtt azt a szinte példát-
lanul álló szerepet, hogy a nemzetélet négy 
különböző korszakának szellemi hatását föl-
tüntető munkásságával mind a négy korszak-
nak hatóerejévé váljék. 

Gyermekkorának emlékei visszahatoltak a 
napoleoni világharcok, a magyar inszurrekció 
korszakáig, melynek szereplőit még ismerte ; 
a negyvenes évek elején kezd írni, tehát még 
részt vesz az ébredés, az újjáalakulás korsza-
kának munkájában, „ahol a lángeszme harcolt 
a kőkemény valóság ellen: „„virrad! halad-
junk!"* jelszó alatt". 

Azután magával sodorja a szabadságharc : 
„Vezettem és vitettem benne, — mondja ő 
maga — végigéltem egy nemzet újjászületését, 
a mesés harcokat, a mámorító diadalokat, 
a kétségbeesett elbukást, a szívós ellenállást, 
a világháborító reménykedést." Bár maga is 
üldözve volt egy ideig, — ő legjelesebb esztéti-
kusunk ítélete szerint — „az első és talán a leg-
jelentékenyebb mindazok közt, akik a szomorú 
időkben a nemzeti lélek megtartásán dolgoztak". 

A Jókai szónoki szerepe amaz emlékezetes 
1848-iki március 15-én kezdődik, amikor Petőfi-
vel és Vasváryval ők hárman voltak az ifjúság 
vezetői, lelkesítették szónoklataikkal a népet 
s amikor Jókainak még az a külön szónoki 
diadal is kijutott, hogy a Nemzeti Színház 
színpadjáról elmondott beszéddel indította a 
nagy nap estéjén már-már fékét veszteni kezdő 
közönséget szétoszlásra. 

Évszázadokat bevilágító példája a szónoki 
hatásnak bűvölhette meg kevéssel később a 
Jókai képzeletét. Tagja volt annak az ifjúsági 
gárdának, amely Kossuthot Czeglédre és a 
többi alföldi városokba a nemzetet fegyverre 
szólító útján elkísérte, hallgatója volt ezeknek 
a beszédeknek, tanuja azok csodaszerű hatásá-
nak. „Viselete egyszerű volt, — írja Kossuth-
ról — mint mindig. Hanem mikor szólt, óh 
akkor bíbor és arany volt rajta minden. Ügy 
árasztani maga körül a fényt soha szónok nem 
tudta, mint ő . . ." 

De bármily mély benyomást hagytak e na-
pok Jókaiban hátra, ő szónoki jelentőségét 
sohasem kereste, nem is találta a szenvedélyek 
lángragyujtására való képességben; az élőszó 
művészete nála inkább a gyönyörködtetésben, 
a költői hangulatkeltésben s a húmor lefegy-
verző erejében rejlett. 

Szónoki babérokat életének utolsó s leg-
fényesebb szakában is, az alkotmány vissza-
állítása után, legsűrűbben a politika porondján, 
a parlamentben aratott. 0 maga inkább tré-
fálva beszélt szónoki szerepéről. „Könnyű az 
olasznak énekessé kvalifikálódni, — mondja 
egy helyen — de a mi hazánkban, a mi klí-
mánk alatt nem lehet az embernek az örökös 
zúgolódás, patvarkodás miatt megakadályozni, 
hogy ellenben a szónoki tehetsége ne fejlődjék 
ki túl a szükségleten." Rövid önéletírásában 
parlamenti beszédeiről csak annyit mond, hogy 
mint szónokot is szívesen meghallgaták, s be-
szédeiben néhányszor maga is tréfásan utalt 
költői mivoltára, mintegy elismerve, hogy nem 
a politika igaz hivatása; bár, ha a képviselő-
házi fölszólalásai változatos sorozatán végig-n o 
tekintünk, el kell csodálkoznunk a gyakran 
a tisztán anyagi kérdések, sőt a helyi érdekek 
köréből is merített tárgyak sokféleségén, me-
lyekkel ő — kivált a hatvanas hetvenes évek-
ben — képviselői minőségében foglalkozott, 
— talán ezzel is elárulván, hogy nem a szak-
ember igényével szólt hozzá a legtöbb tárgyhoz. 

Beszédei azonban kétségkívül jelentős helyet 
biztosítanak neki parlamenti szónokaink sorá-
ban is ; igaza van egyik életírójának, hogy 
„az ő húmora az orátori for mában, is mindig 
elbájoló, s legyen bár népszerűtlen az ügy, 
melyért síkra száll, az esztétikai siker mindig" 
biztosítva van számára". Fölszólalásai, ha nem 
is voltak soha döntő, vagy csak irányító, ala-
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kító hatással is a vitára, mindig és minden-
kire nézve kellemes intermezzóképen szolgáltak, 
ellenfeleinél is ritkábban keltettek heves ellen-
mondást, mint neheztelés nélküli mosolyt, 
melybe olykor talán szelíd gúny vegyült. Par-
lamenti ékesszólása inkább érdeklő, gyönyör-
ködtető, mulattató volt, mint, meggyőző, de 
azért tagadni nem lehet, hogy politikai beszé-
deiben is sűrűn találhatók nemcsak szellemes 
ötletek, de élesen találó megjegyzések, néha 
megragadó mondások, különösen hasonlatok 
s a helyzeteknek plasztikus jellemzései is, 
habár néha a tetszetős képbeszéd teljességének 
érdeke alatt szenvedett az objektív igazság 
teljessége. Mint parlamenti szónokban is meg-
nyilatkozott benne a geniális természetek ere-
detisége és érdekessége azok naivitásával együtt, 
a nemes idealizmus, a vele rendszerint együtt-
járó optimizmus kíséretében. Néha kitört belőle 
a harag, a fölháborodás hangja is, voltak oly-
kor élénk polémiái a Ház legerősebb debatte-
reivel, de egészben véve mégsem a támadás, 
a harc volt eleme; már balközépi korában 
hangsúlyozta, hogy ő nem „ex professo ellen-
zék", „factiosus ellenzéket semmi kormány ellen 
nem csinált soha", s ha csípős tudott is lenni, 
sértővé sohasem vált. 

Saját benyomásaim és érzéseim szerint én 
Jókainak alkalmi, ünnepi beszédeit parlamenti 
szónoklatai fölé helyezem. Az asztali beszé-
dek, úgy, ahogy ő kezelte azokat, a becses 
irodalmi műfaj jellegét öltik, elég legyen 
például csak annak a pohárköszöntőjének ma-
gasztosan költői gondolataira utalnom, mely-
ben neje, Laborfalvi Róza ötvenéves színész-
női örömünnepén mondott köszönetet az üd-
vözletekért. A március 15-iki ünnepélyeken 
gyakran intézett buzdító, lelkesítő beszédet 
az ifjúsághoz, ecsetelve a multakat s munkára 
híva föl a jövő föladataival szemben ; a vál-
tozott kort, a szabad, a viruló, a munkás ú j 
Magyarországot szerette ilyenkor is rajongás-
sal dicsőíteni, mintegy érezve és éreztetve, 
hogy kiküzdésében neki is része volt. Ez a 
hang szólalt meg egykori barátja, Petőfi 
szobrának leleplezésekor mondott gyönyörű 
fölavató beszédjében is; ehhez méltán sora-
kozik az az emlékbeszéd, melyet az akadémiá-
ban Rudolf trónörökösről mondott s melyet 
— bármily merész, mondhatni lehetetlen tétel 
bizonyítására vállalkozott is benne — szerke-
zete, fordulatai, képbeszédei, gondolatszárnya-
lása valóságos szónoki remekké avatnak. 

o 
Jókainál az élőszóval előadott művek köz-

vetetlen hatását rendkívüli mértékben fokozta 
az előadásnak egészen sajátos művészete, amely-
ből leginkább domborodott ki az ő szónoki 
egyénisége. Húmorának legkacagtatóbb ötletei 

olyan egyszerű, keresetlen, gyanútlan hangon 
voltak elmondva, hogy épen a nevettető hatásra 
való törekvés e teljes hiánya biztosította a 
hallgatóság kitörő derültségét. Általában az ő 
előadása komoly és érzelmes beszédeinél is épen 
igénytelen egyszerűsége, természetessége, benső-
sége által hatott legjobban. Hangja majdnem 
mindig alatta maradt valódi erejének s ezért 
egész melegével, a benne rezgő érzés teljes-
ségével hatolt be a hallgatók szívébe. Karjait 
gyakran keresztbe fonva, fejét kissé oldalt 
hajtva, nagy, beszélő szemeivel álmodozva te-
kintett maga elé, miközben szelíd, méla harang-
szóként csendült meg mély zengésű hangja, emel-
tek gondolatának szárnyai magasra, mind maga-
sabbra, álmainak, ábrándjainak csodás világába." 

»Ki tudja — végezte dr. Berzeviczy Albert 
szép beszédét — ha egyszer egy felsőbb hata-
lom számot vet azzal, amit nemzeti életünk 
alkotott, legbecsesebb kincsét nem fogja-e 
költőink müveiben találni ? Ki tudja, nem annak 
lesz-e a jövőben hosszabb emlékezete, amiről 
a jelen bajai miatt ma megfeledkezni volnánk 
képesek? Ki tudja, nem áll-e meg a nemzetek 
életére vonatkoztatva is a John Ruskin szép 
mondásának igazsága: „Gyümölcs,mag,minden, 
az egész azért van, hogy a fák — virágoz-
hassanak ! " 

Az emlékbeszédet dr. Beöthy Zsolt tartotta, 
aki tömören és mégis élénken; mélységesen és 
mégis könnyű szellemmel beszélt Jókairól. Ecse-
telvén Komáromnak, a nagy költő szülővárosá-
nak társadalmi viszonyait, így folytatta : 

„Az a lélek, mely ezt a társadalmat a megye 
és város uraitól a gazdákig, hajóácsokig, 
iparosokig áthatotta az életviszonyoknak és 
művelődési eltéréseknek legkülönbözőbb kom-
binációi mellett is : alapjában a magyar nép-
lélek volt. Ezt örökölte, ennek lev< gőjét szítta 
Jókai szülei házánál; az iskola padjain, dol-
mányos, patkós csizmájú, talán mezítlábos 
pajtásai között ; a gombai töltés víg eresz-
kedőin, a kis piac és cigánymező métáin, a 
két sziget suttogó füzeseiben. A fák. azok az Ö o 
ő kedves fái, melyekről önéletirataban oly 
gyöngéd szeretettel emlékezik: bizonyára ek-
kor suttogták neki a szíve legmélyén mind-
végig megőrzött sugallatokat. Ennek a lélek-o o o o 
nek gazdátlan, de anrál eredetibb alkotásai 
voltak legelső költői benyomásai; a néjnnese 
és népmonda. Rajzolgató és verselgető, jó szívé-
ről és becsületességéről messze híres édesatyja 
el-elmesélt neki Szalonna várról, Csalóka Péter-
ről, Hüvelycsik Palkóról, míg betűvetésre 
tanítója, Székely János csudálatos és tréfás 
históriákkal tartotta Mátyás királyról, Mária 
Terézia udvari bolondjáról s találós mesékkel 
mulattatta. így rakódott le, így öröködott meg 
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lelkének a legmélyebb rétege, melynek zamata 
egész életének költői termését átjárja. 

Egész életében csupa olyan helyeken és kö 
rülmények közt élt, ahol a legpuritánabb, leg-
igazibb magyar néppel érintkezett s mindenben 
a magyar fa j eredeti szellemének hatása alatt áll. 

Nyilatkozik ez a hatás, ez a közösség min-
denekelőtt nyelvében, a magyar prózai költé-
szetnek abban a nyelvében, melynek Jókai 
mindmáig kétségtelenül legnagyobb művésze. 
Gazdagságával szinte kápráztat, hajlékonyságá-
val megbűvöl, erejével meghódít, gyöngédségé-
vel elbájol, eredetiségével fölüdít, szinte meg-
ifjít. Nincsen irodalmunk egésí történetében 
senki, ki dúsabb volna szavakban, kifogyhatat-
lanabb jellemző és találó kifejezésekben, válto-
zatosabb fordulatokban ; ki a magyar nyelvnek, 
különösen a népi nyelvnek kincsesházát oly 
mérhetetlenül éreztetné; kinél a szó és alak-
kincs a maga költői, k^pzeltető és éreztető 
erejét annyi irányban olyan mélyen és olyan 
teljesen kifejtette volna, mint Jókai Mór. Arany 
nagyobb művész a régiségnek tudatos és mély 
fölhasználásában, a nyelvnek „folt nélkül való" 
mestere ; de se nem fogékonyabb, se nem gaz-
dagabb Jókainál. Az iskolának és a régi iro-
dalomnak szövevényesebb beszédétől, mely 
klasszikai és nyugati befolyás alatt fejlődött, 
visszatér a kifejezésnek egyszerű, rövides, köz-
vetlen módjához. Mintha nem íróasztalnál írná, 
hanem mint a nép mesemondója, hallgatóságá-
nak mindjárt íziben, a támadó érzés hevével 
és hamvával élő szóval beszélgetné el, amit 
hallott vagy kigondolt. 

A inagyar nép lélektana még nincs megírva, 
sőt anyagának gyűjtése is nagyon fogyatékos, 
de egy pár bő vonása legalább költészetének 
adataiban és történetének mozzanataiban tisz-
tán áll előttünk. És lia a Jókai költészetének 
szellemét tekintjük : foganatban, a megfigyelés 
módjában, fölfogásban, szerkesztésben, előadás-
ban: szinte olyas viszonyt érezhetünk közte és 
a magyar népmese közt, mint amilyenben két 
nagy költőtársának, Petőfinek és Aranynak 
költészetét szoktuk tekinteni a magyar népdal 
és népballada irányában. 

A Jókai költészetének törvénye is az, ami 
a népmeséké: a „minden poklokon keresztül" 
törő igazság, az üldözött hamupipőke boldo-
gulásának és a kitudott harmadik királyfi győ-
zedelmének meggátolhatatlansága. Hát húmora, 
mely akár gazdagságát, akár elevenségét, akár 
magyaros ízét tekintjük, nem találja párját 
irodalmunkban, ez a humor is nem népünk 
lelkét tükrözteti-e?" 

Ezek után Beöthy Zsolt Jókai költészetének 
fő jellemvonásait elemezte megfigyelésekben és 
gondolatokban gazdag módon. 

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

Köszönetét nyilvánította : Török Bertalanné 
úrnőnek, mint a nagyenyedi szegény tanuló 
kat segítő segélyző-egyesület elnökének, azon 
alkalomból, hogy az egyesület a f. tanévben 
157 tanulót összesen 1123 korona segélyben 
részesített. 

Kinevezte: Gerle Theodora oki. kisdedóvó-
nőt az újszentannai áll. kisdedóvódához kisded-
óvónővé; Sztéjics Milán oki. tanítót a csentai 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Pavella Anna 
oki. kisdedóvónőt a leleszi áll. kisdedóvódához 
kisdedóvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Papp Jenő, 
Pappné Salz er Gabriella hahnágyi és Szabó 
Domokos, Szabóné Vaska Ilona, beresztóczi 
áll. el. iskolai tanítókat, illetve tanítónőket 
kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Bili-ich Pál 
borosdi róm. kath. tanítónak évi 820 K- t ; 
Kniesz Antal derecskei róm. kath. tanítónak 
évi 860 K-t ; Markov Lyubomir nagybecskereki 
gör. kel. szerb elaggott el. isk. tanítónak évi 
1340 K- t ; Bauer János miklósfalui munka-
képt. talált róm. kath. tanítónak évi 1020 K ; 
Koritsánszky Ilona férj. Baaden Arthurné 
lajosfalvai közs. munkaképt. óvónőnek évi 260 
K-t ; Russ János tiszaföldvári munkaképt. 
ág. h. ev. tanítónak évi 1520 K-t. 
" Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : néh. 

Barabás János komári róm. kath. tanító özv., 
szül. Grécsi Máriának évi 680 K-t ; néh. Berényi 
Béla volt szerencsi áll. isk. ig.-tanító özv., szül. 
Schnitzer Karolinnak évi 640 K- t ; József és 
Erzsébet nevű két kiskorú árvája részére egyen-
ként 106 K 66 f-t, együtt 213 K 32 f, 
mindössze 853 K 32 f - t ; néh. Saskó István 
brezovai ág. hitv. ev. el. isk. tanító özv., szül. 
Bogel Ilona részére 662 K-t ; néh. Popu János 
ó-radnai nyug. gör. kath. tanító özv., szül. 
Besán Lujzának évi 300 K-t ; néh. Nagy János 
szárazajtai nyug. ev. ref. el. isk. tanító özv., 
szül. Vas Rozáliának évi 386 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. E. A községházán megtudhatja, hogy kell 

fölszerelni a kivételes nősülésért való folya-
modványát. Különben a honvédelmi minisz-
tériumba kell terjeszteni. — M. I. Vizsgáltassa 
meg magát hatósági tiszti orvossal; ha az re-
ményt nyújt reá, hogy a jövő iskolai évben 
rövid idő múlva fölépül, ezt terjessze be az 
iskolaszékhez és kérjen arra az időre szabad-
ságmeghosszabbítást és ajánlja föl, amint leve-
lében írta, a helyettes fizetésére az ön fizetésé-
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bői azt a részt. — F. J. A kir. tanfelügyelőség 
útján a közigazgatá-i bizottságnál akadályozzák 
meg azt az intézkedést, bogy az alig egy év 
előtt megnyitott s nyilvánossági joggal föl-
ruházott iskolát most megint bezárják s he-
lyette 5 — 6 gyermekcsoportban, különböző 
szülők együttesen fogadjanak zugiskolát fönn-
tartó tanítót. Zugiskola fönnállását is tartsa 
erkölcsi kötelességének a tanf.-nek tudomására 
juttatni. A közs. kötelessége lesz 60 — 70 magyar-
ajkú gyermek részére magyar iskolát fölállítani; 
eziránt vagy ők indítják meg a kezdő eljárást, 
vagy pediglen a megyei közigazg. bizottság. — 
Néptanító. Ha pár hétig tart a tanfolyam, 
akkor a helyettes költségét okvetlenül az isk.-
fönntartó viselje. — Cz. Y. Duka. Az újonnan 
állítandó állomásokra már eddig is nagyon 
sokan jelentkeztek. Kevés reménye lehet, hogy 
ön is állást kaphat. Sok tanítónő évek óta 
lesi-várja, hogy rákerül a sor s mindezideig 
nem juthatott állami tanítónői álllom ásókra. — 
P. Sándor. A. A néptanítói oklevél első sorban 
néptanítói pályára jogosít. Ennek alapján joga 
van folyamodni a polg. isk. tanítóképző-int.-be. — 
ti. P. Y. 1. Nem hisszük, hogy a 300 K tiszta 
haszonbért beszámítanák nyugdíjigény alapjául. 
2. Kizárólag személypótlékot nem vesznek tekin-
tetbe a nyugdíjazásnál. 3. 40 évi tanítói szolgálat 
után senki sem kaphat kevesebbet 600 K-nál.— 
Iskolaszék. Nem szükséges, hogy új is-
kola alakuljon. Egy községi iskolaszék alatt 
akár 15—20 községi iskola is lehet. •— 
X. Y. 10. 1. Kéttanítós elemi iskolánál az 
tagja az iskolaszéknek, ki igazgatói teendőket 
is végez. 2. Második tanítói állomáson levő 
egyén csak abban az esetben kötelezhető a 
kántortanítói helyettesítésre, ha kántori képes-
sége is van. 3. Ha díjlevelében vagy ennek 
megfelelő iskolaszéki határozatban kötelezték 
az illető tanítót a helyettesítésre is, akkor a 
szükséghez képest az iskolaszéki elnök intéz-
kedni fog, hogy az illető helyettesítsen. 4. A tem-
plombakísérés helyi viszonyoktól függ. Nem min-
denütt egyforma az erre vonatkozó intézkedés. — 
B. .T. Zabar. A 1 anfelügyelőség útján kell 
beadni a nyugdíjazás iránt való folyamodást. 
Ha az iratok rendben vannak és a kir. tanf. úr 
hamarosan fölterjeszti, akkor a nyugdíjazás 
kérdésének elintézése 3—4 hét alatt vagy hama-
rább is megtörténhetik, ha kellő ok van reá. — 
AV. J. D. Az özvegyi segélyt percent szerint, 
a férj utolsó fizetése arányában szabják ki 
egyenlő viszonyok között, tehát lehetetlennek 
tartjuk, hogy önöknél egyik tanítói özvegynek 
ennyi, másiknak több özvegyi segélye volna. — 
11. 0 . 1 . Miután a számvevőség nem hagyja jóvá a 
költségv. számadásokat, tehát jogosan kívánják, 
hogy az eddig fölvett részleteket visszatérítse. — 

N. I. V. Ha nincs díjlevélileg kiszabott állandó 
funkciója, akkor a kántori teendőkben való 
segédkezést és esetleg a gyermekek templomba 
vezetését intézzék úgy, hogy önnek is jusson 
vakációja. — L. A. F.-H. Képtelen dolog volt 
beletenni a díjlevélbe, hogy ön egész éven át ne 
hagyja el állomását. Most már le kell vonni a 
következést. Ha azonban mégis el akar menni vagy 
talán másutt kapott helyet, akkor békességes 
úton egyezkedjék ki a községgel, hogy emiatt 
kellemetlenséget ne csináljanak s ne állják útját 
az ön továbbhaladásának, boldogulásának. — 
It. A. Nagyon tévedett az elnök úr, ha azt 

i állította, hogy önnek csak gráciából ad szüne-
tet A tanító maga rendelkezik szünidejével. 
Kérje föl az iskolaszéket, hogy adjon önnek 
szabályszerű díjlevelet. Miután ön nem köte-
lezett kántor, akár továbbképz ;s, akár üdülés, 
akár más alapos ok kívánja, iskolai nagy szün-
idejét joga van legjobb belátása és anyagi körül-
ményeihez képest fölhasználni. Az illedelem és 
fegyelmezett eljárás követeli, hogy a tanító, lia 
eltávozik, nagy szünidőben is jelentse be távozását 
az iskolaszéki vagy gondnoksági elnöknél. — 
Érdeklődő. A hitközségi iskola föloszlatása 
esetén, l u legalább 30 olyan tanuló van a 
községben, kit más elemi iskolához nem lehet 
elhelyezni, a község köteles lesz községi iskolát 
nyitni, ha másként nem, áüamsegítséggel. Azt 
azonban nem biztosítja, hogy éjjen a volt hit-
felekezeti isk. tanítóját választják meg oda. 

1  

KÜLÖNFÉLÉK, 
— A fővárosi tanítóválasztásról dr. Bárczy 

István, a főváros iskolaügyi osztályának veze-
tője, érdekes cikket írt a Budapesti Hírlapban, 
melyből, mivel hozzánk is nagyan sok tudakozódás 
érkezik be minden évben erre vonatkozólag, közöl-
jük a következőket: A fővárosi tanítói választások, 
írja dr. Bárczy, arra valók, hogy ezúton azok, 
akik már ideiglenesen működnek valamely állá-
son s ott működésük a gyakorlati követel-
ményeknek megfelelt, állásukban véglegesíttes-
senek. Nem új egyéneket keres a város a pályá-

I zat útján, hanem a mir alkalmazottakat vég-
legesíti. Innen van, hogy az igazgatói állá-
sokra rendszerint C 5 a k a már igazgatói teen-o O 
dőket végző ideiglenes igazgatók, s illetőleg 
vezető-tanítók, a tanári és tanítói állásokra 
pedig csak az ideiglenes (az egész iskolaévre 
megbízott vagy szolgálattételre beosztott) taná-
rok és tanítók jönnek kandidációba. Ujabb időben 
vidéki tanítónők egyáltalán nem jutnak be a 
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jelölésbe s a kijelölés tisztán az úgynevezett meg-
bízott tanítónökre nézve történik. Már az időn-
ként beteget helyettesítő tanítónők sem jutnak 
be a kandidációba. (A fővárosban ez idő szerint 
lakó, állást kereső tanítónők száma az 500-a t 
meghaladja !) Azok a férfitanítók, akik még 
nincsenek a főváros szolgálatában, csak ideig-
lenes minőségben juthatnak a főváros szolgá-
latába. Az el. iskolai ideiglenes alkalmazásra 
elegendő az oklevél bemutatásával írásbeli 
úton jelentkezni. I t t is azonban a jövő iskolai 
évre vajmi kevés kilátásuk leliet az illetőknek. 

— Tankönyv kiti ltása. A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter az „Istoiia Bise-
ricésea pentru scolele poporale. Editiunea III. 
Pretul : legát 60 fiieri. Sibun editura si t iparml 
tipograíici archidiece sane 1900" című tan-
könyvet f. é. 1682. ein. sz. a. kelt rendeletével 
közjogi és történeti hibái miatt a magyar-
országi elemi népiskolákból kitiltotta. 

— A Beregvármegyei magyar közművelő-
dési egyesület XXI. rendes közgyűlését az 
egész beregi felvidék intelligenciájának jelen-
létében e hó 1-én Ilosván tartotta. A közgyű-
lés fénypontja a remek elnöki megnyitó volt. 
Jlhédei János titkárnak az egyesület mult évi 
munkásságáról szóló jelentését élénk tetszéssel 
fogadták s e jelentés kapcsán a közgyűlés 
egyértelműleg alkotott határozattal kimondta, 
hogy kisdedóvodai karácsonyfa-ünnepélyek ren-
dezésére az eddigi évi 300 korona helyett 
600 koronát fordí t ; az évzáró vizsgálati ju ta-
lomkönyvek adományozását mellőzi és ehelyett 
a szegény iskolásgyermekek írószerekkel és 
olvasókönyvekkel való fölszerelésére évi 600 
koronát ad, az ifjúsági dalosegyesületek szer-
vezése és vezetése terén kitűnő tanítókat, vala-
mint azokat is, kik az alkoholizmus ellen hat-
hatósan küzdenek és népkönyvtárakat kezelnek, 
jutalomban részesíti s ily egyesületeket hatha-
tósan támogat, a Szentpétery Endre királyi 
tanfelügyelő által létesített „Szegény tanítók" 
alapját évi 500 korona segélyben részesíti. 
Beregszászban vármegyei múzeum és közkönyv-
tár, Tarpa, Vári és Mezőkászony községekben 
népkönyvtár létesítése iránt minden lehetőt 
megtesz. Az egyesület 1905. és 1906. évi költ-
ségelőirányzatát külön-külön 5164 korona 56 
fillér szükséglettel állapították meg. A Halász 
Ferenc-első jutalmát Czapáry Endre nagy-
lucskai áll. el. isk. tanítónak, a Nemzeti Kaszinó 
jutalmát Szegedy Mihály nagylucskai áll. el. 
isk. igazgatónak ítélték oda. Ezeken kívül több 
tanítót is jutalmaztak. Ezután tisztújítás volt. 
Elnökké Varga Sándort, alelnökké Schürger 
Ferencet, igazgatóvá Szentpétery Endrét, t it-

kárrá Bhédei Jánost, jegyzővé Törös Sándort, 
pénztárossá Serly Ferencet választották meg. 

— Tolnamegye a magyarságért. Tolna 
vármegye törvényhatósági bizottsága 1896 ban, 
a millennáris évben, félmillió korona alapot tett 
le a szekszárdi állami főgimnázium, a bonyhádi 
és a gyönki algimnáziumok, valamint a magyar 
nyelv és beszéd terjesztésében kitűnt tanítók, 
tanítónők és óvónők részére. A magyarosító 
alap százezer korona, melynek évi kamataiból 
százötven-százötven koronát kapott harminc 
tanító és tanítónő, száz-száz koronát pedig öt 
óvónő. A magyar nyelv elsajátításában ki-
tűnt idegenajkú tanulók között ezer koronát 
osztanak szét. E jutalmazásoknak serkentő 
hatásuk van, ami tapasztalható is, mert újab-
ban egvre kevesebb ama népiskolák száma, 
amelyekben két nyelven tanítanak. A vármegye 
242 iskolája közül ma már 231 tisztán ma-
gyarnyelvű és csak tizenegy kétnyelvű, míg 
nyolc tíz évvel ezelőtt nagy része idegen volt. 

— Tanítók névmagyarosít ása. Folyó évi 
május hóban belügyminiszteri engedelemmel a 
következő tanítók magyarosították nevüket: 
1. OzorákFerenc érsekújvári néptanító Ozorai-ra. 
2. Peyer Emil főv. megbízott tanító Pajor-ra. 
3. Sax Emil munkácsi állami el. iskolai tanító 
Szász-ra. (T. S.) 

— (íyülés. A „Zomborvidéki róm. kath. 
tanítóegylet" június 15 én Zomborban, a köz-
ponti fiúiskolában közgyűlést tart. 

— Halálozás. Bodor Miklós, volt sepsi-
szentgyörgyi óvónőképző-intézeti igazgató, szé-
kelykeresztúri áll. taiűtóképző-intézeti rendes 
tanár, életének 52-ik évében, hosszas szenvedés 
után elhunyt. — Koller Ferenc lesencenémet-
falui (Zala vm.) r. kath. tanító, életének 49 , 
tanítóskodásának 29. évében elhunyt. — Csol-
lány Dezső csongrádi állami gazdasági ismétlő-
iskolai szaktanító, életének 28-ik, tanítói mű-
ködésének 8-ik évében elhunyt. — Zloch 
Józsefné, szül. Jantski Ilona vágbeszterczei áll. 
óvónő 31 éves korában ós tanítói működésének 
12-ik évében jobblétre szenderült. — Moncsák 
József nyugalmazott állami tanító életének 
55 ik évében Ungvárt elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Új irány. — Az országos ifjúsági torna-
verseny után. Sclilosz Lajos. — Az egy huzam ban való 
tanítás. Tormássy Sándor. — Iskolai kirándulás. Gu-
bitza Kálmán. — A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. Kiss Kndre. — Az írás tanítása 
az I. osztályban. (Zárszó.) Mező Dániel. — Külföldi 
szemle. — Rajztanárok nagygyűlése. — Szünóra : 
Jókai Mór emlékezete. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LATJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népok ta tás i 
in téze t , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i r án t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. tanfelügyelő ál ta l l á t t amozot t 
községi előljárósági b izonyí tvánnya l együt t , a „Néptanítók 
L a p j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só 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 évné l kevesebb 
időre előfizetést n e m f o g a d u n k el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i d í j e lőre kü ldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 ko rona . Ezek a d í j ak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., 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 s c a . 

Kolduló gyermekek. 
A Néptanítók Lapja ez évi 10. és 14. 

s z á m á b a n k é t c ikk j e l e n t m e g A gyer-
mek-koldusok c ím alatt . Az e l s ő t K e l e m e n 
Gizella írta, a másodikat D e z s ő Lipót. 
Ez a k é t cikk k é t s é g t e l e n ü l o l y sebre 
m u t a t , m e l y fájó érzésse l tö l t i e l min-
d e n emberbarát le lkét . Â j e l e n s é g azon-
b a n n e m o ly egyszerű s g y ö k e r e i sokkal 
m é l y e b b e n ágaznak el, m i n t s e m h o g y 
a z o n az a ján lo t t módda l va lami gyö-
k e r e s e n seg í t en i lehetne . I t t - o t t egy 
kissé enyhí teni l ehe tne a b a j o n : e g y - e g y 
g y e r m e k b e n fe lkö l teni a becsüle térzés t , 
kü lönösen azokban a g y e r m e k e k b e n , 
akiknél a koldulás rossz szokás s n e m 
a n a g y n y o m o r b ó l s kényszerűségből 
foly. D e kiküszöbölni már azért s em 
l e h e t könnyen, m e r t a kérdés összefügg 
egyrész t a szegényügy , m á s r é s z t a gyer-
m e k v é d e l e m rendezéséve l . Mindkét ügy 
rendezése t e k i n t e t é b e n pedig mi m é g 
a kezde tné l vagyunk. A m i kü lönösen a 
D e z s ő Lipót kartárs ál tal j a v a s o l t mó-
dot illeti, n e m szabad el fe lednünk, hogy 
a m i magyar középosz tá lyunk túlontúl 
t e r h e l v e van a l egkülönfé lébb ö n k é n y t 
vá l la l t adónemekkel , m e l y e k / m a j d n e m 
j o b b a n n e h e z e d n e k rá, mint á/fypzvetlen 
adók, s h o g y m a j d n e m az egész társa-
dalmi j ó t é k o n y s á g , a m e l y e t \ kisebb-
n a g y o b b v á r o s o k b a n a könyofcület, az 
emberbarát i s zere te t soha n e m szüne-

t e l h e t ő t e v é k e n y s é g e i g é n y b e vesz : a 
k ö z é p o s z t á l y t terhel i . Ami pedig a tan í -
t ó k t e v é k e n y részvé te l é t i l leti , f ö l ö t t e 
szükséges és ajánlatos , h o g y e lőbb a 
saját házukat hozzák rendbe. Gyámol í t -
sák és s eg í t sék az Eötvös-alapot és a 
Tanítók Házát m inden t ő l ü k k i t e l h e t ő 
m ó d o n ; l e g y e n minden t a n í t ó k i v é t e l 
né lkül e lső s o r b a n orsz. s e g é l y e g y e s ü l e -
t ü n k n e k a t a g j a és segí tse m e n t ő l h a -
ma r a bb m e g t e r e m t e n i az t az a lapot , 
a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l e l l ehessen m a j d 
érni azt, h o g y egy t a n í t ó n a k gyer-
m e k e se l e g y e n k é n y t e l e n elzülleni , 
v a g y további e lőrehaladásában m e g -
akadni. 

H o g y a t a n í t ó n a k m ű k ö d é s e h e l y é n 
t e v é k e n y ré sz t kel l vennie az e m b e r -
barát i j ó t é k o n y s á g akcióiban, h o g y t e -
h e t s é g e szerint o t t is á ldoznia kell, az 
t ermésze te s . • 

N á l u n k n/ajdnetn m i ú d é n ü t t rende-
z e t l e n m é g ya szegényügy , r e n d e z e t l e n 
azért , m e r t — mint '/h&ir e m l í t é m — 
az a középosztá ly , rnclv m i n d e n j ó t é -
k o n y cél szolgálatában" azonna l m e g -
nyi t ja sz ívé t é s erszényét , al ig bírja 
m á r a t erhe t . A z o k pedig, akik v a l ó b a n 
h a t h a t ó s a n seg í the tnének , n a g y o b b a la -
p í t v á n y o k a t e n n e k az ü g y n e k g y ö k e r e s 
rendezésére n e m igen t e sznek . Még ren-
deze t l enebb ez idő szerint a g y e r m e k -
v é d e l e m ü g y e ; ami nagyon t e r m é s z e t e s 



2 NÉI TANÍTÓK LAPJA. 2 2 . SZÁM. 

is, hiszen az előrehaladottabb, gazdagabb 
nyugati á l lamokban is csak most v e t n e k 
nagyobb ü g y e t erre, pedig ot t a társa-
dalom nagyobb anyagi jó lé te inkább 
lehetővé teszi a gyermekvéde lem hat -
hatósabb előmozdítását . Azért nálunk 
is történik, ami történhetik, az ál lam 
is megtesz i a m a g á é t ; s ha a társada-
lom nagyon gazdag körei mindjobban 
be fogják látni, hogy a gyermekvéde lem 
egyútta l a társadalom v é d e l m e is, 
amennyiben minden egyes m e g m e n t e t t 
gyermek kevesbí t i azok számát, akik 
nevelés és munka nélkül felnőve, később 
valóságos ve szede lmét képezik a tár-
sadalom jó létének, békéjének, — föl 
fogja karolni az ügyet , s az ügy iránti 
le lkesedés n e m szalmaláng lesz, me ly 
csakhamar lelohad. I t t függ össze a 
gyermekvéde l em ügye a szegényüggyel 
is, mert amazzal a szegénység e g y bő 
forrását dugjuk be. 

A társadalom egyes rétegeinek habo-
zás nélkül azt a bizonyítványt á l l í that-
juk ki, hogy jó tékonyság i segély intéz-
ménye i sok k ö n n y e t szárítanak föl, 
sok bánatot oszlatnak el és sok n y o m o r t 
szüntetnek m e g ; s ha ennek dacára 
n e m e lég í thet ik ki mindazon igényeket , 
m e l y e k e t a szegénység, az ü g y e f o g y o t t -
ság, a nyomor irántuk támasz t : ennek 
csak az az oka, hogy a segítség több-
nyire csak napokra, legföljebb he tekre 
szól s azután újra visszatér az előbbi 
v igasztalan állapot. A szegénységet kell 
kiirtani, amennyire lehet, erre kel l tö-
rekedniük az emberbarátoknak. A z t a 
szegénységet értem, me ly be tevő fa latra 
szorul, m e l y dolgozni szeretne s m u n k á t 
n e m kap. 

Vájjon csodálható-e, ha a nyomorban 
fogant és zsenge gyermekkorát n y o m o r -
ban tö l tö t t gyermek koldul? Már h o g y 
szégye lhetné ő ezt , mikor az anyja 
kenyeret n e m tud adni neki, ha é h e s ; 
mikor a gondjaitól lesújtott apa hiába 
fárasztja agyát , h o g y valami segé ly-
forrásra akadjon? V a g y ahol apa nincs 

is? Vagy ahol az anya beteg, és ezt a 
be tegágyat állja körül három-négy vézna, 
éhes gyermek? Marad-e ult ima rációnak 
más, minthogy a gyermek jószívű em-
berek könyörülő szívéhez forduljon? 

Budapesten egy kis krajcáros lapocska 
jelenik meg, ame lynek a hírek közöt t 
egy állandó rovata van: A nyomor. 
Ebben naponként l ehet olvasni 8 — 9 
soros tragédiákat, a je lentés egyszerű 
és még i s szívet facsaró nyelvén, amely-
ben a lap kiírja a szerencsét len csa-
ládnak, a beteg anyának, a munkanél-
küli apának nyomorát , c ímét és nevét , 
fölkérve olvasóit , hogy segí tsen a sze-
gényeken, aki tehet i . Hát m é g akikről 
ez a lap nem tud, akik t ízéve l - t izenöté-
vel laknak egy szobában és konyhában, 
férfiak és nők, fiúk és leányok, ifjak és 
öregek vegyest , bizonyára n e m a jobb 
erkölcsök javára. 

Vannak emberek, akik a nyomort is 
megszokják. N e m ritkák az olyanok, 
akik megelégszenek, ha napjában egy 
darab kenyeret ehetnek. E g y darab 
húsig, egy pohár borig nem is emelke-
dik a vágyuk. D e a gyönge gyermeknek 
fáj az éhség; g y ö n g e tes te megkívánja 
az eledelt, g y o m r a a kielégítést . S ha 
az i lyen a vázo l tam lakásból k imegy 
az utcára s e g y - e g y bácsit vagy nénit, 
akiről fölteszi, h o g y ad valamit , meg-
szólít, legtöbbször az éhség hajtja. Talán 
már okoskodni is kezd, ha i t t -o t t jó-
ízűen falatozni lá t e g y embert, ha egy-
szerű munkás is. 

H o g y vannak gyermekek, k iket a 
szülők fölhasználnak a koldulásra, kiket 
ezek meg is vernek, ha vé leményük 
szerint kevese t hoz tak haza a kirándu-
lásból, ez nemcsak érzékeny elbeszélé-
sekben olvasható, és — természe tes is. 
Valami e lképzelhetet len ideális állapot 
vo lna az, ha az ember nem ta lá lkoznék 
kolduló gyermekekkel . Emiat t azonban 
nyugodtan alhatunk, még mindenütt 
így van ez, s mentü l nagyobb a város, 
annál nagyobb ennek a föl téte le . Hogy 
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az e l l enkezője beál l jon, arra m á s gaz-
dasági ál lapotok, a népjó lé tnek n a g y o n 
m a g a s f o k a s az a n y a g i é r t é k e k n e k az 
e m b e r e k k ö z ö t t v a l ó más fö losz tása 
v o l n a szükséges. 

Őszkor a budai o lda lon a D u n a part-
j á n sé tá lga t tam. A z Erzsébet -h ídhoz 
köze l egy körülbelül 7 é v e s f iúcska 
s z ó l í t o t t meg, h o g y adjak n e k i egy 
krajcárt . Kezében, a m i n t m e g g y ő z ő d t e m 
róla, ABC-és k ö n y v volt . A d t a m neki 
e g y krajcár t s k é r d e z t e m tő le , ki és 
m i az apja? Már m e g h a l t , f e l e l t e erre 
a kü lönben jóképű, de n a g y o n k o p o t t 
ö l t ö z e t ű gyermek. H á t az a n y á d ? — 
kérdem. — Rendkívül i k iadás! — fe-
le l te erre a g y e r m e k s a f a k é p n é l 
h a g y o t t . H í v t a m v i s sza s k é r d e z t e m tőle, 
m i t ér t az alatt , h o g y : rendkívül i ki-
a d á s ? de erre a v i lágért s e m fe le l t 
v o l n a ; é n pedig m é g m o s t sem t u d o m , 
m i t é r t h e t e t t ezen a kis fiú? 

K ü l ö n b s é g e t kel l t e n n i azon s z e g é n y -
s é g közöt t , me ly b e c s ü l e t e s m u n k á v a l 
m e g tudja keresni k e n y e r é t s k e g y e l e m -
falatra n e m szorul, é s a föntebb vázo l t 
s z e g é n y s é g között , m e l y b e n a társada lom-
nak, úgyszólván, k i tagadot t ja i l e l edzenek . 

Ez utóbbiak muta t ják , hogy a tár-
s a d a l o m n a k m é g s o k a t kel l tennie , h o g y 
a z t a borzasztó h a s a d é k o t áthidalja, 
m e l y a j ó l é t és n y o m o r közöt t t á t o n g . 
Aki mindig jó l lakot t , n e m i smeri az 
éhes e m b e r kínját, m i n t az e g é s z s é g e s 
ember s e m tudja, m i l y nagy k i n c s n e k 
b ir tokában van. 

H o g y az iskolának n a g y és n e m e s 
fö ladat j u t o t t ezen a t é r e n is, s h o g y 
a t a n í t ó is sokat t e h e t , az k é t s é g t e l e n . 
É s mive l sok az o l y a n gyermek, aki 
n e v e l é s é s ú t m u t a t á s , munkára v a l ó 
s z o k t a t á s nélkül úgyszó lván az u t c á n 
nő föl, azér t ezeket , ahol csak l e h e t s 
ahol erre szükség van, ki kell emelni t e s t i 
é s lelki j ó l é tüke t v e s z é l y e z t e t ő k ö r n y e -
zetükből. Nevelni hell s munkára hell fogni 
őket. Ez lesz a g y e r m e k v é d e l m i akció e g y i k 
l e g n e m e s e b b és legáldásosabb fö ladata . 

S o k a n k é t s é g b e v o n t á k s k é t s é g b e 
vonják m o s t is a m u n k a n e m e s í t ő vo l -
tá t . A m o d e r n kornak sok új j e l s z a v a 
fö l forgat ta a h e l y e s gondolkodást , ped ig 
napró l napra v i lágosabb lesz, h o g y a 
szent írás első f e j e z e t é n e k á t k a az ember i -
s é g á ldásává l e t t s mindinkább azzá lesz. 

A munka szeretetére hell nevelni a gyer-
meket a munka által. Igaz, m é g n i n c s 
ná lunk a m u n k á n a k annyi erkölcs i ér-
téke , m i n t m á s u t t ; m é g mindig v a n -
nak, akik azér t d icsekednek, m e r t k e -
v e s e t , v a g y s e m m i t s e m dolgoznak, 
m i n t h a a m u n k á t l a n s á g s a m u n k a né l -
kül v a l ó é l ő s k ö d é s különös díszt a d n a 
az embernek . Ivór tünete az a társada-
lomnak, ha s o k a n vannak, kik k ö n n y e n 
é s fáradság né lkü l s z e r e t n e k megélni , 
ső t meggazdagodni . Ped ig a l e g n a g y o b b 
po lgárerény a munka , m e l y pé ldájáva l 
is j ó hatássa l v a n s m e g s z ü n t e t n i s eg í t 
a ba l í t é l e te t , m e l y a m u n k á t is, a 
m u n k á s - e m b e r t is lenézi. I t t is szép 
fö ladat j u t o t t az iskolának, a m e l y e n 
egész l e lkesedésse l munkálkodik is. 

E l k ö v e t k e z i k - e e g y k o r o n az az idő, 
m e l y az ember i ség legjobbjainak szép 
és d icső á lma v o l t mindig, és az m o s t 
is, h o g y b é k é s ekevassá fog o lvasz-
t a t n i a kard; h o g y a gyűlölség, a bosszú, 
az ir igység, a g o n o s z s á g undok férgei 
e l t a p o s t a t n a k ; h o g y m i n d e n e m b e r 
s z e m e oda fog irányulni benső s zere te t -
ben és igaz t i s z t e l e t b e n , a h o n n a n a k e -
g y e l e m és a j ó s á g ezer sugara k e r e s 
ú t a t az e m b e r e k sz ívébe s az e m b e r e k 
végre m e g fogják i smerni a s z e r e t e t 
m e g v á l t ó h a t a l m á t te l j e s nagyságában , 
— ki tudná m e g m o n d a n i ? D e b i z o n y o s 
az, h o g y e dicső és s zép á lom m e g -
va lós í tásának szo lgá la tában áll a t a n í t ó 
is, aki a gondjaira b ízo t t g y e r m e k s e r e g 
k ö r é b e n odaadó m ű k ö d é s s e l e l v e t h e t i 
m i n d e n szépnek és j ó n a k n e m e s m a g -
vai t s az igazi erkö lcsök fe j lesztéséve l 
a j ö v e n d ő kornak boldogulását mozd í t -
hat ja elő. 

(Budapest.) Hevesi Mór. 
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Idegesség. 
Sok szó esik mostanában a középiskolai 

tanításról. Halljuk, hogy „emberbutítás folyik 
odabenn", meg „világcsalás", meg Isten a 
megmondhatója mi minden, aminek az ifjak 
adják meg az árát. Ütik a latint. Nem kell, 
mert az élet nem látja hasznát, nem kell, mert 
a megtanulására fordított fáradság, a szó mer-O a 
kantilis értelmében nem fizet elég haszonnal; 
nem kell sok egyéb megtanulni való sem, mert 
beteggé, izgatottá, idegessé teszi a tanulót s 
nem készíti elő tulajdonképeni hivatására : az 
élettel való sikeres megküzdésre. Beszélnek a 
középiskolák csődjéről, nyíltan kimondják, 
hogy a középiskola nem az aminek lennie kel-
lene, nem felel meg céljának és az élet köve-
telményeinek, tehát megreformálandó ! 

A Társadalomtudományi Társulat csak hadd 
vitassa a középiskolák dolgát, kifogásolja, ha 
jónak látja a latint, meg a többi fölösleget, 
azonban kérjük, irányítsa a figyelmet a nép-
iskola, meg az abc felé is, mert ott is sok a 
javítani való s kérdés, hogy a középiskolák 
tanulói beteges idegességüket nem hozzák-e 
viagidckal már a népiskolából? 

Ennek a kérdésnek akarunk kissé szemébe 
nézni. Van-e idegesség a népiskolában, ha van, 
mi az oka s hogy lehetne raj ta segíteni? 

Ki kell mondanunk, hogy igenis, már a kis 
diák is ideges s ezt az idegességet néha már 
otthonról hozza magával, leggyakrabban azon-
ban az iskola idézi elő. Bizonyos, hogy az 
iskola a diszpozíciókat kifejleszti, ellenben 
semmit sem tesz arra nézve, hogy az egészsé-
gesen iskolába kerülő gyermek testi épségét 
továbbra is megóvja. 

Ez súlyos vád, melyet indokolni akarunk s 
ezért kérdjük : a testi épséget óvják-e a túl-
zsúfolt tantermek, melyek sajnos, a nem állami 
iskolákban oly gyakoriak ? 

A testi épséget óvja-e az ilyen tantermek-
ben levő, minden képzeletet felülmúló, romlott 
és bűzös levegő, melyet a gyermekek egy-
huzamban két órán át kénytelenek beszívni? 
Mert jól jegyezzük meg, a szellőztetés a leg-
több iskolában nem eszközöltetik óránként, 
hanem csak félnaponként, mert erre a fontos 
körülményre, sem orvos, sem pedagógus nem 
figyel, minthogy a levegő fölfrissítése sok 
helyütt mint nem szorosan a pedagógiához 
tartozó mellékkörülmény kezeltetik. Holott 
egyebek mellett a friss levegő hiánya az ide-
gességnek is okozója, mert ha a gyermek a 
rossz levegőben nem jól érzi magát, szédül, 
feje fáj, gyomra émelyeg, akkor nem figyelhet 
a tanításra, ami pedig maga után vonja, hogy 
a tanító haragjának első stádiumában gyakran 

figyelmezteti a gyermeket, nevénél szólítja, intir 
kérleli, a második stádiumban azonban már 
rákiabál, ráförmed, megszidja és végül meg-
bünteti. A gyermek természetesen megrezzen, 
összerázkódik, megijed, fél a bekövetkezendők-
től, ide-oda kapkod, sírva fakad, — szóval 
ideges lesz. 

Nem kellene-e szigorú hatósági intézkedéssel 
gondoskodni a tantermek kellő szellőztetéséről 
s nem kellene-e minden tanítótól megkívánni 
ebbeli kötelességeinek végrehajtását ? Oly kér-
dések ezek, melyekre a tanulók idegessége és 
a tüdővész ijesztő terjedése előbb-utóbb rá 
fogják terelni a közfigyelmet. 

Erősen hisszük, hogy el fog következni az 
idő, mikor a túlzsúfoltság is meg fog szűnni,, 
mert a közvélemény fontosabbnak ítéli majd 
a jólevegőjű tantermet magánál az iskolázta-
tásnál is, s nem fogja megengedni, hogy 60—70 
gyermek tartózkodjék egy tanteremben. Csak-
hogy akkor kell, hogy a közvélemény az iskola-
ügyet társadalmi kérdésnek tekintse és társa-
dalmi támogatásban részesítse, csak úgy, mint 
többi közjótékonysági intézményeinket. 

Azonban kutassuk tovább az idegesség okát,, 
s gondolkodjunk a kérdés fölött, hogy nem 
volna-e lehetséges az iskolázást hét éves kor-
ban kezdeni ? 

Merem állítani, hogy a hat éves gyermeket 
nagyon megviseli az abc, ha az újabb, játékos 
módokat alkalmazzuk is tanításánál. Nehéz 
tudomány az írás, olvasás, sok verejtékes fárad-
ságába kerül a gyermeknek, mert megfeszített 
figyelmet és nagy idegmunkát követel. Hogy 
év elején, a hangok összevonásánál mennyire 
dolgozik, mennyire fárad a kis tanuló, eléggé 
megmutatják elfintorított arcizmai, ijedt kifeje-
zésü szemei s az a nagy igyekezet, mellyel 
a r . . i összeolvasásának nehéz problémáját 
meg akarja fejteni. Hogy a fonomimika ezt a 
kérdést megoldotta ? Rossz megoldás, mely 
maga is előidézője az idegességnek. 

Különben is, a hat éves gyermek még nem 
is tudja helyesen kiejteni a hangokat, mert 
selypít. Hogy ilyenkor milyen hihetetlen eről-
ködést végez, csak, hogy hibás kiejtését kijavítsa, 
mindnyájan tudjuk. Miért csodálkozunk tehát, 
hogy annyi gyermek ideges, mikor az írás-
olvasáson kívül itt van még a számtan is, 
melynél törik-szakad, 20-ig el kell jutnunk, 
jóllehet jeles pedagógusok váltig erősítik, hogy 
20 sok, 10 vagy legföljebb 12 egy esztendei 
tananyagnak épen elegendő. 

A beszédértelem-gyakorlatoknál is sok, na-
gyon s.ok kifogás tehető. E tárgynál gyakran 
vétünk a gyermek természete ellen, megköve-
telvén tőle, hogy huzamosan figyeljen rá nézve 
unalmas, őt nem érdeklő dolgokra. Avagy 



2 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

adunk-e módot arra, hogy a gyermek természet-
szerű cselekvés vágyát e tárgy keretén belül 
kielégítse? Megengedjük-e neki, hogy ő legyen 
a cica, amely az egeret lesi, ő legyen a kutya, 
amely a gazdát vadászatra kíséri ? Szóval 
van-e 'alkalom arra, hogy a beszédértelem-
gyakorlatokat úgyszólván megjelenítsük s ily 
módon a tárgyat a gyermek lelkületéhez kö-
zelebb hozzuk ? Azt hisszük, nem igen van 
sem alkalom, sem hajlandóság tanítóink köré-
ben ilyfajta társalgásokhoz. Pedig ha az érdek-
lődést nem ily módon tar t juk ébren, hanem 
fegyelmezéssel és büntetéssel, akkor megint 
nincs mit csodálkoznunk a gyermekek ideges-
ségén. 

Ezek után pedig bátran állíthatjuk, hogy 
•ennyi szellemi munka sok a hat éves gyer-
meknek. Az első osztály oly követelmények elé 
állítja, melynek csak nehezen, szellemi erejének 
megfeszítésével tud megfelelni. Hét éves korá-
ban fejlettebb a gyermek, s nagyobb ellent-
állást képes kifejteni az iskola ártalmaival szem-
ben, aminek pedig okvetlen ki van téve, bár-
mikor kezdi is meg az iskolázást. Miért ne 
halaszthatnók tehát egy évvel későbbre az 
iskolázást, mikor jól tudjuk, hogy ez a gyer-
mek javára válnék s testi megerősödését biz-
tosítaná. 

Mindenesetre nagyon kívánatos volna, hogy 
ha már meg is maradunk a bevett szokásnál 
•és 6 éves korában bocsájtjuk a gyermeket 
iskolába, legalább a gyönge idegzetű, beteg, 
sápadt, vérszegény gyermeket kíméljük, s figyel-
meztessük a szülőket, hogy még egy évig 
tar tsák otthon gyermekeiket. A beiratkozások-
nál pedig szívesen látnánk orvosi intervenciót 
•és szívesen hallanánk szakértő véleményt arról, 
hogy a besorozandó kis diák alkalmas-e az 
abc befogadására. Azt hisszük, ez az újítás 
üdvös intézkedés volna, és csökkentené nép-
iskoláinkban az idegesek számát, különösen ha 
a tanulmányi túlterhelés megszüntetése érdeké-
ben is megtörténnék mindaz, ami a gyermek 
egészsége érdekében szükséges. E tekintetben 
a főváros is megtette a magáét, ú j tanterv-
javaslatában a tananyagot összébb szorította, 
az egyes tárgyaknál kihagyásokat eszközölt, 
főleg pedig a tanítás irányát megszabta és a 
fölösleges sablonoktól megszabadította. A ma-
gunk részéről a tanulók legfőbb érdekét, 
egészségüknek megóvását, mely kell, hogy mind-
nyájunk gondoskodásának tárgyát képezze, 
szem előtt tartva, helyesnek tartanok a tanítási 
idő megrövidítését. 

Meggyőződésünk, hogy nincs szükségünk 
hetenkénti 22, 24, 26 órai tanításra. Szavaz-
tassuk meg tanítóinkat, hogy e 22, 24, 26 óra 
közül hány órát tanítanak a szó igazi értel-

mében, illetve hány órára van szükségük a 
tananyag elvégzéséhez, s bizonyos, hogy meg-
kapjuk a hetenkénti három- négyórai fölösleget, 
melyet most unalmas, idegölő, szükségtelen 
ismétlésekkel és üres időpocsékolással töl-
tünk el. 

Ezt a kérdést a Társadalomtudományi Tár-
sulat és gyakorló orvosaink figyelmébe ajánljuk. 

E részben sok jó történhetnék a gyermek 
érdekében, kit, ha kelleténél tovább nem 
kötnénk az iskola padjához, idegessége meg-
szűnnék, jobban elbírná a középiskola munká-
ját és edzettebben kerülne abba a nagy és 
nehéz harcba, melyet a létért való küzdelem-
nek nevezünk. , 

Ha azonban komolyan vesszük azt a küz-
delmet, melyet az iskolásgyermek idegességé-
nek leküzdése érdekében akarunk kifejteni, 
akkor még egy fontos körülményre kell ügyet 
vetnünk. Nem volna szabad megfeledkeznünk 
magának a tanítónak gyakran előforduló oly-
fokú idegességéről, mely a gyöngébb szerve-
zetű gyermekre úgyszólván átragad. Nem 
kellene megengedni, hogy ideges tanító osztályt 
vezessen, mert a tanító idegessége végzetes 
befolyást gyakorolhat a gyermekseregre. A ha-
tóság föladata, hogy «ezt a nagy horderejű 
kérdést figyelemmel kísérje, azonban meg-
különböztesse a szervi bajban gyökeredző ide-
gességet a szeszélyességből eredő idegeske-
déstől. Az idegesség ezen két különböző fajtája 
más-más elbírálás alá esik és kétféle intézke-
dést kíván. Gyógyítást az egyik, példás meg-
torlást a másik, mivel az idegeskedés a gyer-
mek ellen elkövetett merényletnek minősíthető. 

Meg kell még emlékeznünk a tanítók még 
egy másfaj ta idegeskedéséről is, mely nagyon 
sok iskolában, különösen újabb időben, hogy 
úgy mondjuk járványszerűen lépett föl. Azt 
az egészségtelen és leggyakrabban nem épen 
nemes motívumokból eredő versengést értjük, 
mely az egy testületben működő kartársak 
túlszárnyalását célozza s a tanítás túlhajtott 
gyorsaságában nyilvánul, minél nagyobb taní-
tási eredmény és a kitűnni vágyás érdekében. 
Ennek a hajszának batár t kellene szabni, ne-
hogy még több ideges gyermek kerüljön ki 
iskoláinkból. 

(Budapest.) Angyal Malvin. 

Állami segélyezés. 
Nagy Béla kartársam lapunk f. é. 13. számá-

ban idézett cím alatt megjelent közleményében 
az ügyre nézve egy-két fontos dolgot elhagyott. 
Ezt a hiányt szeretném ezen soraimmal pótolni. 

Az államsegély a legelső ízben utalványoz-
tatik; a tanító eltávozása után, ha a tanítói 
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állás azonnal töltetik be, az államsegély az új 
tanító nevére lesz átutalva. Az első, vagyis az 
utalványozó rendelet az adóhivatalnak is ki-
adatik, az átutaló rendelet azonban csak a 
közigazgatási bizottságnak s erről az adóhiva-
talnak tudomása nincs. Az államsegélynek az 
adóhivatalból való fölvételekor tehát a nyug-
tatványban az utalványrendeletre, nem pedig 
az átutaló rendelet számára kell hivatkozni. 

Az államsegély nem mindenkor január és 
július hónapban vehető föl. A kisebb összegű 
s a megelőző években tanévekre utalványozott 
államsegélyek közül a legnagyobb rész egyszerre, 
és pedig január hóban esedékes. 

Mindezekre vonatkozólag minden iskolaszéki 
elnök helyesen teszi, ha a közig, bizottság 
részére kiadott miniszteri rendelet másolatát 
elolvassa s abban a fontosabb részeket aláhúzza. 
A miniszteri rendeletben teljes részletességgel 
megvan minden, de sajnos, nem olvassák azt 
át s innen azután a sok irka-firka. 

Figyelembe rveendő az is, vájjon az állam-
segély tanévre, vagy polgári évre van-e utal-
ványozva ? Ujabban csak polgári évre utal-
ványozzák. A számadás, vagyis a tanító bélyegeit 
nyugtái minden év december havában terjesz-
tendők be a kir. tanfelügyelőséghez. Ha tanévre 
szól az államsegély, akkor csakis az elmúlt 
tanév segélye számolandó el. A tanév augusz-
tus hó végéig vétetik. A számadás az egész 
évi államsegélyről szóljon. Ha időközben a 
tanító eltávozott s az állás egy ideig betöltet-
len volt, az ezen időre föl nem használt állam-
segélynek az adóhivatalba történt szállítását 
igazoló adóhivatali nyugta szintén a számadás-
hoz csatolandó. Szóval : az egész évi (polgári 
vagy tanévi) államsegély kifizetéséről szóló 
nyugták egyszerre terjesztendők be a tanfel-
ügyelőséghez. Önként értetődik, vannak esetek, 
amikor a számadás december havában be nem 
nyújtható. Tegyük föl, hogy valamely tanítói 
állás az év utolsó hónapjaiban üresedik meg 
s töltetik be, ez esetben az egész évi állam-
segély kifizetését igazoló nyugták be nem ter-
jeszthetők. A számadás ez esetben csakis az 
utalvány vagy átutaló rendelet megérkezte után 
készíthető el s terjeszthető be. A nyugták 
pontos bekívánása s az egész évi számadás be-
terjesztése nagyon fontos, mert esetleges el-
halálozás vagy eltávozás, lemondás folytán az 
államsegély elszámolása körül idővel kellemet-
lenség s hiábavaló munka áll elő. A nyugdíja-
zott tanítónak csak a nyugdíj kiutalványozása 
napjáig fizethető ki úgy a fizetéskiegészítési, 
valamint a korpótlék-államsegély. 

A korpótlék s fizetéskiegészítési államsegély 
számadása, a kivételes eseteket nem számítva, 
egyszerre terjesztendő be a tanfelügyelőséghez. 

Az államsegély átutalásánál szükséges, hogy 
a kérvényhez csatolt díjlevél, úgyszintén a 
választási jegyzőkönyv az egyházmegyei fő-
hatóság által jóváhagyassák s a díjlevél két 
példányban terjesztessék be, mivel egy példány 
rendesen a tanfelügyelőségnél marad. E helyütt 
szó nélkül nem hagyható azon eljárás, amely 
a díjlevelek kiállításánál nagyon gyakran szo-
kott előfordulni. A díjlevél az 1893. évben 
fölvett tanítói javadalmi jegyzőkönyv kivonata, 
e kettőnek mindenben megegyezőnek kell lennie. 
Az utasítás értelmében a javadalmi jegyzőkönyv 
egyes tételeit önkényesen megváltoztatni nem 
szabad, csakis az esetben, ha a helyi körül-
mények megváltozásával az egyes tételek is 
megváltoztak. Az új javadalmi jegyzőkönyv 
fölvételére a kultuszminisztérium ad engedélyt. 
Már ebből is látható, hogy ezen jegyzőkönyv 
a tanító illetményére nézve fontos okirat. Mind-
amellett mégis azt tapasztaljuk, hogy a díj le vél 
újabbi kiállításánál az egyes tételeket hol eme-
lik, hol meg csökkentik. Ha a tanító fizetését 
ily módon emelik, a kultuszkormány az addig 
folyósított államsegélyt ugyanannyival csök-
kenti. Ez természetes is, mert a kormány 
csakis a tanítói fizetésnek 800 koronára való 
kiegészítésére szükséges államsegéllyel járul, 
ha tehát az iskolafönntartónak módjában áll, 
hogy a tanítói fizetést emelje, akkor az előbbi 
államsegélyre nincs szüksége. Fontos dolog 
ezért, hogy az ú j tanító díjlevele az 1893. évben 
avagy időközben fölvett jegyzőkönyv alapján 
állíttassák ki s nagyobb javadalom ne vétessék 
a díjlevélbe, mert az államsegély ennek alap-
ján csökkentetnék. 

Szükségesnek tartottam ezt azon okból meg-
említeni, mert ezen eset többször fordul elő, és 
mivel az államsegély ismét föl nem emelhető, 
mindennek káros következményeit a tanító viseli. 

N. B. cikkéből elmaradt végül még az is, 
hogy a kormány nemcsak a tanítói fizetés ki-
egészítésére, hanem a korpótlék fedezésére is 
ad államsegélyt. Ez ut-óbbi esetben, ha a tanító 
fizetéskiegészítési államsegélyt élvez, a segély 
utalványozása végett a kérvényhez az oklevél 
s annak megszerzésétől kezdődő szolgálati bizo-
nyítványok csatolandók. Ha az iskola állam-
segélyben még egyáltalán nem részesült s a 
tanítónak esedékes korpótlékát fedezni nem 
tudja, ezen államsegély kérelmezésénél az előbb 
említett okiratokon kívül ugyanazon mellék-
letek csatolandók a kérvényhez, mint a fizetés-
kiegészítési államsegély legelső kérelmezésénél. 

A népoktatásügy fejlesztése érdekében, külö-
nösen a szegényebb vidéken, igen helyes volt 
a kultuszkormánynak eddig gyakorolt azon 
intézkedése, hogy az államsegélyt egyes ok-
leveles óvónőknek vagy képezdevégzett egyé-
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neknek is engedélyezte oly kikötéssel, hogy az 
oklevelet záros határidő alatt kötelesek voltak 
megszerezni. A tanítóképzőkben teendő magán-
vizsgálatok ügyében kiadott újabb miniszteri 
rendelet talán némi akadályt gördít majd ez-
után ezen eljárásnak, de reméljük, hogy az 
eddigi üdvös szokás kivételesen ezután is alkal-
mazást nyer s valószínű, hogy az államsegélyt 
engedélyezi olyanoknak is, akik állandó tanítói 
működés mellett megfelelő előképzettséggel az 
oklevelet magánúton akarják megszerezni. 

(Trencsén.J Dezső Lipót. 

Nyelvtanítás a inagyarajkú nép-
iskolában. 

— Hozzászólások. — 
I. 

Üdvözlöm Schön kartársam at, aki a mi la-
punk 22. számában az idézett' cím alatt egy 
igazán a dolog velejét érintő cikk keretében 
belenyúlt a darázsfészekbe. Azért mondom — 
a darázsfészekbe, mert e tett végrehajtásához 
legalább is kell akkora adag bátorság, mint a 
megcsontosodott, vaskalapos pedagógia egy-
némely oktondiságával való szembeszálláshoz. 
Nem azért, mintha mi, fiatalok örömmel ne üdvö-
zölnénk minden jóravaló okos dolgot, hanem 
mert sokan vannak még ilyen vaskalapos gon-
dolkozású régiek, és sajnos, talán még többen 
ke'nvelemszerető fiatalok. 

Nagyobb ostobaság mostanában nem bur-
jánzik a népiskolákban s emészthetetlenebb, 
elvontabb dolgokkal nem vendégelik a zsenge 
gyermek-agyakat, mint amilyen a nyelviem-
tanítás. Szinte csodálatos, hogy a szemléltetés 
korának virágzásában, az életre és életnek való 
nevelés jegyében akadnak tanítók, akik a nyely-
tani könyvből arasszal mérik ki a gramatikai 
szabályok zagyva összevisszaságát, azt bemagol-
tat ják növendékeikkel s azután élvesik ezen 
munkájuk sikerét. 

Azért üdvözlöm én Sch. kartársamat, mert 
ő ezen áramlattal szembeszállva, nagybecsű 
cikkében kicövekeli az útat, amelyen a nyelv-
és nem „tan" tanításánál haladni kell. 

Igaz, hogy egynémely dologban nem értek 
teljesen egyet Sch. kartárssal, de ez semmit se 
von le az ő kezdeményező lépésének eredmé-
nyességéből. 

Tökéletes igazság, hogy a gyermeket gondo-
latainak úgy szó, mint írát ban való he'yes, 
értelmes és világoskifejezésére kell megtanítanunk. 
Ez a nyelvtanítás legigazibb célja az elemi 
iskolákban. Erre pedig megtanítjuk növendé-
keinket tanításunk egész folyama alatt, ha 
annak minden fázisát szolgálatunkra kénysze-

rí t jük. Akár számolunk, írunk vagy olvasunk, 
mindig ott van a nyelvtanítás is. Erre való 
tekintetből nem is volna szükség arra, hogy 
nyelvtan elnevezés alat t külön időt szenteljünk 
e tárgynak, de ha mégis megvan, használjuk 
az időt arra, hogy a gyermekek, amint ezt 
Sch. kartársam is igen helyesen óhajtja, mennél 
többet gyakorolják magukat a szó- és írásbeli 
fogalmazásban. 

Ehhez azonban — s itt van közöttünk a 
nézeteltérés — semmiféle „tan" sem kell. 

Mi is az a „tan" ? Szerintem nem más, mint 
valamely ismeretágra vonatkozó törvények és 
szabályok logikus gyűjteménye. Ezen 1 örvénye-
ket és szabályokat egy kutató elme össze-
gyűjti azért, hogy bizonyos dolgok meg- és 
fölismerésében az utána jövőnek segítségére 
legyen, de alapjában minden szabály elvont 
dolog azokra nézve, akik a szabályok által 
jelzett ismeretág mélyebb és alaposabb tanul-
mányozásával nem foglalkoznak. Az itt elmon-
dottak vonatkoznak a nyelvtanra is. 

IIa én arra tanítom növendékeimet, hogy a 
főnév oly szó, mely személyt vagy tárgyat 
jelent s ezen kérdésre felel: k i? vagy mi? ez 
nyelvi««, amit a gyermek nem ért. Minden 
ilyen és ehhez hasonló, a gyermek előtt telje-
sen értelmetlen és üres szabálytömkeleg taní-
tása ellen kézzel, lábbal kell tiltakoznunk, mert 
semmiféle célt sem érünk el vele. Valamint 
ahhoz sem kell nyelvtan, ha én a gyermek 
által medve helyett írt ntdve szót, illetve ennek 
az értelmét és e két szó különbözőségét aka-
rom a gyermeknek megmagyarázni. Nem 
pedig azért, mert e két szó közötti különbség 
megértetésére elég nekem két mondat. Pl. „A 
medve téli álmot alszik." „A citrom nedve 
(leve) vízzel higítva, kellemes ital." Ha most a 
gyermekkel e mondatokban a jelzett szókat 
fölcseréltetem s olvastatom: „A nedve téli 
álmot alszik." „A citrom medve vízzel higítva, 
kellemes ital." — a gyermek azonnal észreveszi 
a szembeszökő különbséget és mentegetődzve O _ O 
jelenti, hogy ez részéről csak tollhiba. 

így vagyunk a helyesírással is, a fogalma-
zással is. Szerény véleményem szerint egyikhez 
sem kellenek szabályok, tehát „tan"-ra nincs 
szükségünk. 

Mindkettő hosszú és türelmes gyakorlás és 
rászoktatás által lesz a gyermek közkincsévé. 

Közel 1000 szót gyűjtöttem össze, melyek 
az én helyesírási módszeremnek egyszeregyét 
képezik. Ha a gyermek tudja a bab és báb; 
vet, vét; csepp, csép; al, ál, áll; agg, ág; tol, 
toll; vall, váll, vál; új, ujj; sav, sáv stb. sza-
vak értelmét s az ezek közötti különbséget, 
akkor ezen szavakat le is tudja helyesen írni. 
Ezt pedig úgy érhetem és érem el, ha követ-



8 NÉI TANÍTÓK LAPJA. 2 2 . SZÁM. 

kezetesen gyakoroltatom az ezen szavak föl-
használásával képzett mondatok íratását. Ne-
kem nem kellenek szabályok. A gyakorlat a 
fő és a jó hallás mellett a helyes nyelvérzék, 
amely észrevéteti a gyermekkel, hogy hattyú 
és hatyú, megy és meggy, asszony és aszony 
nem mindegy. Ezt semmiféle könyvből meg 
nem tanulja, tehát a „tant" nem alkalmaz-
hatja. Ide a tanító tiszta élőbeszéde, lelkiisme-
retes utánjárása szükséges. I t t nem lehet ara-
szolni, s azért említettem e cikk elején, hogy 
csak a kényelemszerető embereknek kell az 
araszoló rend- és módszer. 

A helyesírással kapcsolatosan halad a fogal-
mazás is, vagyis a gondolatok érthető és a 
magyar szórend törvényeinek megfelelő elren-
dezése. Itt is a gyakorlat a fundamentum. 
Volt az én kezeim között már sok tant össze-
tanult, okos ember írása, de igazán ember 
legyen, aki el tud igazodni a gondolatok ama 
útvesztőjében. Hány okos, tanult ember van, 
aki gondolatait nem képes érthető módon 
papírra vetni, s hány van olyan, aki mással 
dolgoztatja át, csíszoltatja ki saját gondolatait. 
Nem „tan" kell ide tehát, hanem munka. 

Olvasson sokat a gyermek. ' Kezdetben az 
olvasottakat, később a hallottakat, majd végül 
a saját gondolatait vesse papírra. Türelemmel 
javíttassuk írásaikat egymással s az eredmény 
nem fog elmaradni. 

Ne felejtsük el azonban, hogy mihelyt a mi 
okosságunk fitogtatására szabályokkal rukkolunk 
ki, tant tanítunk s ez száraz, unalmas, céltalan 
és meddő munka. 

íme, ezekben térnek el lényegesebben az én 
egyéni nézeteim Seb. kartársamétól, bár tudom 
és meg vagyok győződve, hogy ő sem úgy 
értette a nyelvem tanítását, mint azt e sorok 
olvasása után sokan gondolnák. 

Áttérek már most azon részekre, melyekben 
nézeteink egymást teljesen födik, t. i. pl. a 
mondat és a szó tanítására. I t t szabályokról 
nincs, nem lehet szó. Itt a Sch. kar társ által 
leírt és ismertetett szemléltetés a tanítás lelke. 
Az ilyen idegenszerűségektől azonban, mint pl. 
golyó elgurul, ha leejtem ; kréta eltörik, ha 
leejtem, óvakodjunk. Tegyük csak oda a név-
előt. A golyó, a kréta. Ez a magyar nyelv 
sajátossága, hogy úgy mondjam speciálitása, 
hogy t. i. a névelők nélkül, illetve ezek elha-
gyásával módfölött idegenszerű a beszédünk. 
Nem szabad tehát az iskolában nyelvtanítás 
közben így beszélnünk : asztal áll, tollszár ke-
zemben van, könyv piszkos. 

A szó tanítá-ánál elégedjünk meg a „szóu 

fogalmával. Mihelyt tőszó és ragosszó, többes-
képző és birtokosképzőről tanítunk, már tano-
zunk, gramatikát tálalunk föl. .A gyermeknek 

untig elég, hogy mi az a „szó", ha e foga-
lommal tisztában van. A fogalmazási és helyes-
írási gyakorlatok folyama alatt, nemkülönben 
a rendes beszélgetés révén úgyis tökéletesül a 
gyermek értelmi és fogalmi köre. Ö tudja, hogy 
„almád" és „almám", vagy „alma" és „almák" 
között különbség s hogy mi különbség van. 
Ne bántsuk szegényt avval, hogy a „vadász" 
szó miből származik s hogy az ász, ész képző 
jó-e s ha nem jó, hát miért nem jó ? Hogy 
az ul, ül, stul, stül képzőkkel mi a csudákat 
lehet képezni. Ha felsőbb iskolába megy, úgyis 
a fejébe verik a tant. Avval azután már iga-
zán ne törődjünk, ha a középiskolai tanárok 
vádolnak bennünket, hogy nem adunk a kezeik 
alá teljesen kicsiszolt agyú egyedeket s hogy 
ezáltal nekik is van dolguk. 

Mindezekből kitűnik, hogy a gramatizálás 
teljes megszüntetését kívánom, Sch. kartársam-
mal együtt. Az iskolaszéki tagok intelligens 
elemeivel meg lehet értetni eljárásunk helyes-
ségét. Az úgynevezett „ oskolaszék " előtt pedig 
inkább hazafias verseket mondassunk el, mert 
neki az a fő, hogy az ő Pistája milyen „ékös 
beszédű". 

Azt pedig, hogy a tanfelügyelők is követelik 
a nyelvtani szabályokat, föl se merem tételezni. 
Sokkal, inkább szakembereknek gondolom őket, 
semhogy ilyen tájékozatlanságot eláruló köve-
telésekkel lépnének föl. 

A költemények és olvasmányok tárgyalásá-
nál, úgyszintén a fogalmazási gyakorlatoknál 
elegendő, ha tudja a gyermek, hogy pl. papír, 
kalap stb. tárgyat ; ír, fut, alszik stb. cselekvést ; 
sárga, magas, mély stb. minőséget (milyensé-
get) jelent. Ha még azt is megtanítjuk, hogy 
ez fő-, emez meg mellék név, amaz pedig ott 
ige, minden tekintetben eleget tettünk. Hogy 
miért ige ? főnév ? melléknév ? s hogy mi a 
névmás, névutó és névelő? ezeket hagyjuk a 
középiskolára. 

Csak semmi szabály, semmi definíció! 
Üdvözlöm Sch. kartárs urat, mint ez eszme 

megpendítőjét s örömmel fogadnám egy ilyen 
Vezérkönyv megjelenését. 

(Dóbsinagöbiiczvölgy.) Gásjtór Frigyes. 

II. 
Igazán istenes cselekedet, midőn azon fára-

dozunk, hogy legdrágább nemzeti közkincsünk 
módszerén javítsunk, hiszen: „Nyelvében él a 
nemzet". 

Özönvíz-előtti dolgok azok, amiket néha-néha 
láthat, hallhat az ember. Egy IV. osztály 
füzetében ilyen föladaton akadt meg szemem: 
„Mi a főnév ? Hányféle főnév van ? Mi a tu-
lajdonfőnév ?" . . . a többire nem voltam 
kíváncsi. Egy III. osztályban ilyen föladatot 
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olvastam le a tábláról: „írjatok 10 jelzővel 
bővített mondatot; 5-ben melléknév, 5-ben 
számnév legyen a jelző." 

Hallottam egyszer ilyen kérdést is: „Mi a 
mondat ? Hányféle mondat van ? Mondj egy 
állító mondatot. Mit teszünk az állító mondat 
után ? Mondj egy kérdő mondatot. Mit teszünk 
a kérdő mondat után?" (Azt akartam mon-
dani a gyermek helyett : felelünk.) Mit teszünk 
a tagadó mondatban? (A gyermek nem tudta 
mindjárt, mit is feleljen.) 

Elszörnyüködtem e módszeren (?) és halk 
észrevételt bátorkodtam tenni. „De igenis, erre 
szükség van a helyesírás szempontjából és 
amely tanító nem így tanítja ezt, az mulasz-
tást követ el." 

A vitatkozás nem lévén kenyerem, elhallgat-
tam, hogy amely tanító így tanít, az követ el 
mulasztást, mert csak arra készül, hogy az 
évzáró-vizsgálaton port hintsen a laikus közön-
ség szemébe Azért, mert talán egynéhány fiú 
a középiskolába lép és azoknak talán szüksé-
gük lesz ilyenekre, a népiskolai ifjúság zömét 
még sem kellene ezekkel terhelni. Sokkal hasz-
nosabbra fordíthatjuk mi az időt. 

Tulajdonképeni gramatikai oktatás nem is 
a népiskolába való; tanítsunk nyelvet, ne 
nyelvtant. Tanításunk célja nem lehet mSs, 
mint a nyelvnek tudatos és helyes használata, 
a helyesírás és a fogalmazás. Hány magyar-
talanság üti meg úton-útfélen fülünket? Ilyen 
pl. ez a monstrum: irka. Ha a sok száraz, 
élettelen gramatizálás és elemezés helyett 
inkább a helyes szóképzésre oktatnók a gyer-
mekeket, úgy tudná, hogy a hí képző fő és 
melléknévhez járul, de igéhez nem ; hálásabb 
munkát végeznénk, mint az al- és felhangú 
igék minden módú és idejű ragozásával. 

Vájjon nem lehetne-e a nyelvoktatást is, 
épp úgy, mint más diszciplínákat, szemléltetővé 
tenni? Nem lehetne-e elég gazdag irodalmun-
kat, különösen a költői prózát, e célra föl-
használni ? 

A fogalmasás legyen a nyelvtanítás gyü-
mölcse; ezt koncentrikus körökben már a II. 
osztályban kellene a beszéd- és értelemgyakor-
latokból vett 2—3 rövid leírással, a gyermeki 
életből vett levélkékkel kezdenünk; a III-ban 
leírások, összehasonlítások, elbeszélések, levelek 
stb., míg a felső osztályokban a polgári ügy-
iratokkal befejezzük. 

E rövid vázlat bizony egyelőre csak ideál ; 
még az elegendő idő sem áll rendelkezésünkre, 
hiszen egy tanító 5—6 osztály tanításával nem 
túl-, de agyon van terhelve ; sok más akadály 
gördül utunkba ; fizikai lehetetlenség tehát, 
még a legjobb akarat mellett is, mindazt el-
végezni, amit kellene és szeretne az ember. 

De egy jobb jövő reményében nem végez-
tem talán hiábavaló munkát, mikor e gondo-
lataimat papírra vetettem, némi hasznára annak 
a minden magyar tanító előtt szent ügynek : 
édes hazai nyelvünk ügyének. H. I. 

A földrajz tanítása. 
Zoványi Lajos a NéptanítóiÏ Lapja 20-ik 

számában fejtegette a földrajz tanításának mód-
szerét. A t. szerkesztőség engedelmével én más 
szempontból óhajtok a kérdéshez hozzászólani. 
Mivel pedig a földrajz tanításának legfontosabb 
része: a haza ismertetése a IV. osztályba esik, 
cikkem keretéül ezt az osztályt választottam. 

A földrajz tanítása ez osztályban mind az 
anyagi, mind az alaki képzés szempontjából a 
szívünknek legdrágább eszményeket szolgálja. 
Az anyagi képezés arra irányul, hogy meg-
ismerjék e hazát, az alaki képezés pedig arra, 
hogy e hazát lelkük mélyéből megszeressék. 
Mivel pedig lelkünk egész világának közép-
ponti nap ja a haza, amely körül érzésünk, gon-
dolatunk, akaratunk és cselekvésünk forog, 
tehát én a tanításnak mintegy magvául a hazai 
földrajz tanítását veszem s e köré csoportosí-
tom a többi tárgy tanítását is. A földrajz 
tanításához fűzöm hát a többi tárgy kezelését, 
gondosan keresve a szálakat, amelyekkel ez az 
összekötés történik. Elől jár a földrajzi lecke. 
Nyomában első sorban az olvasókönyv meg-
felelő prózai és költői darabjai és az ének. De 
a nyelvtani példamondatok és gyakorlatok, a 
számtani példák és a szépírás anyaga is rész-
ben a földrajzi, részben a vele összekapcsolt 
olvasmányok leckéiből kerül. Már t. i. annyira, 
amennyire csak a tárgyak és a leckék között 
levő viszony ezt megengedi. 

Eljárásomat legjobban megmagyarázom egy-
két példával. 

Földrajzi lecke : A Nagyalföld. Ennek tár-
gyalása közben és után az olvasókönyvből 
(Sebesztha Károly-féle állami kiadás) veszem 
a 100-ik, As Alföld című olvasmányt, azután 
Petőfinek a 101. szám alatt nyújtott remek 
költeményét, amely szintén As Alföld címet 
viseli. (Akár Kiskőrösnél, akár e költemény 
tárgyalásánál néhány meleg szóban megemléke-

zzem Petőfiről is.) Énekórán ugyancsak Petőfi-
nek a Ssülőföldem című versét tanítom meg. 

Nyelvtani gyakorlatul, kérdésekre feleltetve, 
rövid kis leírást készíthetnek az Alföldről. 
Számoló óra (ez leglazábban kapcsolható a 
földrajzi leckéhez), kiszámíttatjuk pl. Buda-
pest, Szeged és Szabadka vagy más városok 
lakosságának különbségét. A szépírás leckéje 
ugyanekkor az Alföld folyóinak és városainak 
nevei, külön-külön vagy mondatokba foglalva. 
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Még egy példát. Földrajzi lecke : Erdély. 
Idekapcsolódó olvasmányok : A torjai büdös-
barlang, A várépítő tündérek, Mátyás király 
stb. ; ének : Erdélyország szép kis ország a 
mienk. (Sándor Domokos - Horváth énekes-
könyve.) 

így, vidékről vidékre. 
A magyar állam befejezése és összefoglaló 

ismétlése után A hazánk múltja című olvas-
mány hazánk történetének vázlatos kis képét 
nyújtja, ezt követi Pósának remek költeménye : 
A haza s énekórán hazafias dal, pl. : Tied va-
gyok, tied hazám. 

A tárgyak eme összekapcsolása nevezetes 
érdekeket szolgál. Az anyagi képzés szempont-
jából az ismeretek több oldalról megvilágor 
síttatnak, bővülnek, ismétlődnek s ekként a 
nyújtott képzetek és fogalmak tisztábbak és 
állandóbbak lesznek. 

Az érzületi anyag a szív édes melegségét, 
lángolását viszi bele az anyagba, ezt áthevíti 
s ebből a kedélynek gazdag megtermékenyítése 
fakad. A gyermek hazaszeretetre gyúlhat ; meg-
szereti faját, — nemcsak jelenében, hanem 
múltjában és jövőjében is ; megtanulja polgári 
és erkölcsi jogait és kötelességeit ; megtanulja, 
hogy — mint Deák írta — első és legszentebb 
a haza, amelyért élni és dolgozni akar és életét 
áldozatra vetni nem késlekedik. 

Emellett tanításunk eleven, színes, megkapó 
lesz, fölemeli a gyermek lelkét magasabb 
régiókba, az eszmények, a magasabb, a neme-
sebb erkölcsi élet szféráiba. 

így fut össze az alaki és anyagi képzés, 
a kettő azután egymást kiegészíti, egyik a 
másikának hatását támogatja és növeli s köl-
csönösen előmozdítja azokat az eszményi célo-
kat, amelyeknek elérése az iskolai nevelésnek 
is legmagasabb rendű föladata. 

Oly fontos részlete ez az iskolai életnek, 
hogy teljesen elégnek vallom a IV. osztály 
számára a haza ismertetését. Ám a tanítás 
tervezete (az ú j is!) az osztrák állam és Európa 
vázlatos ismertetését is elrendeli. Tehát taní-
tanunk kell. Ám a föntebbi összekapcsoláson 
kívül itt még egyéb szempontoknak is kell 
érvényesülniök. Járván a külföld egyes orszá-
gaiban, haza-hazatérünk az édes hazai földre, 
ennek egyes tájékaira, népére, viszonyaira. Ez 
akkép történik, hogy gondosan kiválasztjuk 
azokat a pontokat, amelyek a külföld viszo-
nyainak a hazaival való összehasonlítására 
alkalmasak. Összehasonlíttatjuk a földet, a nép 
foglalkozását, munkásságát, jellemét stb. a haza 
egyes részeivel, a magyar népnek foglalkozá-
sával, képességével, munkájával, jellemével. 
Evvel könnyebbé tesszük a megértést, fölújít-
juk a hazai ismereteket s részint pozitív, részint 

negatív szempontból fontos erkölcsi érdekek 
is érvényesülést nyernek. 

E módszer azután folytatódik az V. osztály-
ban s kiegészül még több irányban is, ahol 
a haza politikai fölosztás szerint kerül sorra. 

Lelkünk egész világa a haza. Világa hát az 
iskolai életnek is. Rajta kell lennünk, hogy ezt 
a világot uralja a leendő polgárnak egész 
lénye. A tanító szívéből, lelkéből, tanító-nevelő 
munkájából kell kiáradnia annak a hatásnak, 
amely ezt az ideális szent célt meg is valósítja. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

Külföldi szemle. 
Oroszország. Az orosz népiskolák száma 

1900-ban (Finnországot bele nem számítva) 
84.545 volt. Ez iskolákat 4,580 827 gyermek 
látogatta, a tanerők száma pedig 172.495 volt. 
Az utolsó négy esztendőben jelentékenyen 
szaporodott a népiskolák száma és pedig 
1898—1900-ban 5845-tel. A népiskolák száma 
azonban Oroszország népessége arányában (140 
millió lakos) nagyon csekély, habár évenként 
átlag 1000 ú j iskolát állítanak. Franciaország-
nak például 39 millió lakos mellett 84.976 népis-
kolája van, Finnországnak 275.000 lakos mellett 
1900 népiskolája. Egy-egy népiskolának t'önn-
tartási költsége Oroszországban átlag 500— 
800 rubelbe került. A Japánnal való háború s 
a belső zavargások végre is a népiskolának 
fognak üdvére lenni. Jelenleg gőzerővel dol-
goznak az iskolai reformon, mert végru oly 
keserű tanulságok után az orosz társadalom 
kezdi megérteni, hogy a nép vastag tudatlan-
sága a legnagyobb nemzeti szerencsétlenség. 
Jellemző erre nézve a Húsz c. lap által kezde-
ményezett gyűjtés, mellyel tőkét akar szerezni 
népiskolák alapítására s mely nagy sikert 
eredményezett. A szerkesztőség irodái bizonyos 
órákban telve vannak oly emberekkel, kik 
adományaikat hozzák, előkelő hölgyek drága 
ékszereket ajándékoznak e célra. Á moszkvai 
kormányzóság képviselősége, Trobetzkoj herceg 
indítványára, 300.000 rubel gyűjtését határozta 
el, mely pénzzel egyes községeket szándékoz-
nak segélyezni, hogy iskolaépületeket emel-
hessenek. Amint orosz lapok írják, lázasan dol-
goznak az általános tankötelezettség behozatalán. 
Á tanítói fizetéseket is emelni szándékoznak, 

hayi 15 rubelről 25 — 30 rubelre. 
* 

Páris város iskolai költségvetése 1870 ben 
67.' millió f rank volt; 1901-ben 28 millió ; az 
iskolai épületek költségei 1 8 6 9 - 1 9 0 3 - i g 151 
millió frank. 

«D^CB*  
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SZUNORA 
Zászló-avatásra. 

Bontsátok ki azt a zászlót, 
Emeljétek föl magasra! 
Hadd lobogjon büszkén, bátran 
Aranyrojtos dús szalagja. 
Hadd láthassa minden ember 
S hadd tudják meg, hogy alatta 
Nemes célra egyesült ma 
Lelkes ifjak fal csapatja. 

Szent jelvény ez, nagy eszméknek 
Megtestesült gondolatja, 
Magasztos szép hivatását 
Arany-hetük jelzik rajta. 
S ott van rajta koronáid 
Magyarország Patrónája 
S az ifjúság védőszentje, 
Magyar szentek szép virága. 

Ez alatt a jelvény alatt 
Fogjon tehát kezet a kéz. 
Aki eddig csüggedve állt 
Legyen serény, munkára kész. 
Művelt főkre vár a haza, 
Ki nem halad tespedni fog. 
Előre hát lelkes csapat ! 
A szent jelvény már fennlobog. 

Lobogjon is nyíltan, bátran! 
Tündököljön messze fénye, 
Tiszta fényét, ragyogását 
Soha semmi folt ne érje. 
Vallásosság lobogtassa, 
Honszeretet ragyogtassa 
S lelkesültség vezérelje: 
Diadalról — diadalra. 

Téged pedig arra kérünk 
— Magyarország Patrónája — 
Oltalmazd az ifjúságot, 
Kegyeidet áraszd rája. 
Vezéreljed minden jóra, 
Áldás gyanánt a hazára. 
így virul fel, így lesz boldog 
Magyaroknak szép országa. 

Téged is oh, árpádházi 
Magyar szentek szép virága, 
Arra kérünk viselj gondot 
A növekvő ifjúságra. 
Arany-kert az ifjú korszák 
A virág az — erény benne. 
Legyen a mi édes hazánk 
— Isten legszebb aranykertje ! 

Varyyas Endre. 
e£X$K3e 

Boldogulás. 
Kőfalut nem hiába hívják Kőfalunak, mer t 

bizony határa, utcája ugyancsak tele van kővel, 
maga a Küküllő a legmérgesebb ezért, mer t 
nagy méreggel ugrik neki egy-egy kőnek s 
mivel nem tud ja megmozdítani, haragos mor-
gással rohan tovább, hol megint csak meg-
akad. 

Bizony, szegény k« falvi nép, Istenverte 
silány föld jutot t neked osztályrészül, ebből 
a gyönyörűséges szép országból ! 

Elszomorodva látta ezt Kovács Gábor, ki 
csak most került tanítónak Kő faluba, de még 
elszomorítóbb volt reá nézve, midőn iskolájá-
ban körülnézett a kis gyermekeken, kiknek 
arcuk, ruházatuk szegénységet, nyomorúságot 
árult el, s midőn a község lakóit megkezdte 
ismerni, akkor szomorodott igazán el, mert a 
község lakóinak nagy része teljesen leszegénye-
dett s az erkölcsi élet is nagyon meg volt 
bomolva. Kovács Gábor szíve nagyon fájt ezért, 
pedig tulajdonképen ő csak tanító, tőle sem 
követelnek egyebet, mint mástól, hogy azt, 
ami reá bízatott, lelkiismeretesen végezze el s 
azután alhatik csöndesen ; — de nem így ér-
zett az ő lelke. 

Midőn Kovács Gábor községének állapotával 
tisztában volt, nem az fordult meg az eszében, 
hogy minél gyorsabban eltakarodjék erről a 
helyről, hanem kereste, kutatta azokat a körül-
ményeket, amelyek e rettenetes állapotot meg-
változtatnák. 

Azt mondta volt egy okos ember, hogy aki 
a népért sír, az megvakul ; ő nem sírni akar t , 
hanem tenni. Jó l tudta, hogy a jó úton a jól 
megrakott szekeret esak elbírja a két gebe is, 
de ha kátyúba jutott, ha lelkét kiadja sem 
tudja onnan kihúzni s ha segítség nincs közel-
ben, le kell rakni a teherből s megint csak 
mennek a gebék; úgy kellene tehát valahogy 
tenni, hogy a nép gebéi is legalább menjenek, 
így gondolta ezt Kovács Gábor. 

Hej ! de mihez kezdjen ? Tudta, hogy a 
beszéd semmit sem ér, valami egyebet kell 
kitalálnia. 

Egyszer véletlenül bevetődött Nagy Mihály 
uramhoz, ki a község bírája volt s jómódú 
ember hírében állott. Vasárnap délután volt. 
Nagy Mihály uram a nagy eperfa alatt üldö-
gélt, az egész emberen csendes nyugodtság, 
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megelégedés látszott; ahogy meglátta Kovács 
Gábort, örömmel üdvözölte és szívélyes hangon 
említette meg, hogy Kovács milyen jó szívvel 
van a nép iránt s beszélgetni kezdettek egyről 
másról, miközben Nagy Mihály uram elbeszélte 
élettörténetét is, melyet érdemes lesz föl-
jegyezni. 

— Tapasztalatból mondom, tanító úr, így 
kezdé a beszédét, hogy az életnek, amely egy 
nagy iskola és a sors benne a tanító, rengeteg 
sok a rossz tanulója, pedig a sors igazságra 
tanítja és tanítaná az ő tanulóit; én a saját 
egyszerű életemből tapasztaltam ezt az igaz-
ságot. 

Mint napszámos kezdettem az életet; szomo-
rúan láttam, miként igyekezett egyik-másik 
napszámos-társam a napot ellopni s láttam, 
miként járt le az ilyen napszámos híre s be-
csülete, kit kerültek a munkaadók; így ment 
tönkre sok társam s szomorúan láttam a köz-
mondás igazságát : Ki másnak nem jó, az ma-
gának sem jó. 

Lelkemet édes öröm töltötte el, midőn nap-
alkonyán egyik-másik munkaadóm köszönetet 
mondott lelkiismeretes munkámért. 

Azonban egy vasárnap délelőtt kimentem az 
erdőszélre, ott volt egyetlen darab földem, 
melyet szüleimtől örököltem ; már rég eladtam 
volna, de senkinek sem kellett, mert csipke-
bokor, galagonya s más tövis verte föl, meg 
vízmosásos is volt ott, tán még ingyen sem 
kellett volna senkinek, de azért ki-kijárogattam 
oda, legalább megnézegettem. Fejem fölött oly 
kedvesen szólott a pacsirta, hallottam én őt 
minden nap, de azért mintha az ő hangja is 
imádság lett volna, oly meghatónak tetszett 
akkor nekem. Gyönyörű tavaszi nap volt ; csen-
desen, meghatva álltam idomtalan földemen, 
midőn hátam mögött megszólal Tóth István 
uram: „Látom Mihály, így szólt hozzám, ki-
jöttél, hogy gyönyörködj mások gyönyörű veté-
sében; tudod, hogy az a hely, ahol állsz, a 
tied ? Tudom Mihály rólad, hogy kitűnő nap-
számos vagy, de azt kell mondanom, hogy 
élhetetlen vagy, téged az Isten földmívesnek 
teremtett és úgy akarsz megvénülni, hogy 
másoknak dolgozzál ? Sohase gyönyörködj a 
magadéban ? Lásd, ez az elhagyatott hely .̂ok 
gabonát teremne ; most fiam csak annyit mon-
dok, nem elég, hogy valaki kitűnő munkás 
legyen, életrevalónak is kell lennie, ha boldo-
gulni akar." Azzal búcsút vett és eltávozott. 

„Életrevalóság, életrevalóság", ott csengett 
a fülemben s én élhetetlen vagyok, én, akit 
mindenki úgy dicsért kitartó munkámért! 
Könnyek tolultak a szemembe s épen meg-
kondult a faluban az első harangszó. Istenem, 
Istenem, hát mit tegyek ? Körülnéztem földe-

men s elhatároztam erős szívvel, hogy a föl-
demet rendbe szedem s még az idén bevetem ; 
nehéz munkám lesz, de bíztam magamban, 
hogy Isten segedelmével valahogy elkészülök 
vele. Lelkemben ezzel a gondolattal mentem el 
a templomba. 

Másnap hozzáfogtam a munkához ; lassan 
ment, rettentő erővel kellett dolgoznom s két 
hét alatt teljesen bevégeztem. Ekkor tapasztal-
tam, hogy az erős akarat előtt nincs semmi 
akadály s úgy éreztem, hogy mivel nagy szen-
vedések árán jutottam földemhez, az előttem 
most kimondhatatlan kedves. 

Egyik vasárnap újra kimentem a mezőre, 
megálltam földemen, midőn vállamat megérinté 
valaki: Tóth István uram volt megint. „Most 
már ember vagy Mihály, így szólt hozzám ; 
látod, aki másnak jó, az magának is jó ; még 
mondok azonban egyet ; itt van az Andrási 
Péter földje a tied mellett, akkora mint a tiéd, 
ma beszéltem vele, neked adja 10 forintért, 
azt is hozd rendbe, így lesz 3 hold földed, 
azután végy marhát és míveld azzal ; azt azon=-
ban jól tudom, hogy pénzed nincs; kölcsön 
azonban ne kérj, mert a pénz minél nehezeb-
ben jön a markunkba, annál jobban szorítjuk 
azt, de ha a szegény ember adósságot csinált, 
akkor nem magának, hanem a kölcsönadónak 
dolgozik s a törlesztés napja az ítélet napja 
reá nézve; ha életrevaló vagy, mindent meg-
téssz úgy, ahogy a legjobb." 

Megfogadtam a Tóth István uram beszédét, 
kölcsön nem kértem, hanem napszámból terem-
tettem ki azt a pénzt, amivel megvettem az 
Andrási Péter földjét ; s midőn azt is rendbe 
hoztam, nálamnál boldogabb ember nem volt 
a földön s elhatároztam, hogy napszámból 
teremtem ki a tehenek és a szekér árát is. 
Három évig napszámoskodtam, míg megvolt 
a tehenek és a szekér ára, közben földemet is 
míyeltem s az is hozott valamit. Midőn vasár-
nap délután napszámos-társaim oly éktelen 
lármával tárgyalták Pillancs zsidó korcsmájá-
ban a haszontalan dolgokat, addig olvasgattam 
a bibliát, melyből erőt merítettem a következő 
terhes napokra. Midőn a keresztúri vásáron 
két borjas tehenet vettem s azokat kapunkon 
behajtottam, a könnyek miatt nem láttam, 
szerettem volna leborulni és úgy sírni s hálát 
adni Istennek az ő nagy jóságáért, ki a benne 
bízókat egy percig sem hagyja el. Feleségem, 
gyermekeim mind zokogtak az örömtől. 

Ezután már hova-tovább mind előbbre jutot-
tam ; ettől is, attól is földet szereztem, marhát 
neveltem, gyümölcsfákat ültettem, melyek oly 
sok örömet és boldogságot szereztek nekem ; 
a korcsmában sohasem voltam; minek is men-
nék, mikor szőlőm most bőven terem, s mikor 
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még nem termett, azt mondogattam, iszom 
majd akkor, mikor nekem lesz. 

Hej, már megöregedtem, napszámos-társaim 
legtöbbje ide-oda elvándorolt, ki Oláhországba, 
ki Amerikába ; azt mondják, ott sok pénzt 
gyűjtöttek, én azonban azoknál, akik vissza-
jöttek, még nem láttam. 

Társaim közül többen koldusmódra haltak 
el, mások még most is élnek, nagy nyomorú-
ságban. Régen meghalt azonban Tóth István 
uram, kinek boldogságomat köszönhetem ; nyu-
gosztalja Isten az áldott jó lelket. 

Most két éve bírónak választottak; ez a 
legszebb kitüntetés, ami a földmíves-embert 
éri és én az életben szerzett tapasztalataimat 
igyekezem rábeszélni az emberekre ; engem nem 
tett boldogulásom elbizakodottá s meggyőződ-
tem, mint bíró, hogy az emberekkel való bánás-
mód, aszerint, mint amilyen, teszi az embert 
kedvessé avagy gyűlöltté, mert a durva szó 
fölháborító, a gúnyolódás fáj, míg a nyájas szó 
megbékít. 

I t t van uram az élettörténetem és azt mon-
dom, amit Tóth István uram : nem elég az 
embernek kitűnő munkásnak lenni, hanem 
szükséges az életrevalóság is, ha boldogulni 
akar, mert az életrevalóság magában egyesíti 
az erős akaratot, kitartást, Istenbe vetett bizo-
dalmat s az ily embernek még a szerencse is 
csak szolgája. 

Midőn bevégezte Nagy Mihály uram a beszé-
dét, boldogság töltötte el a Kovács Gábor 
szívét; íme, itt van amit keresett, a Nagy 
Mihály története lesz az a fáklya, mellyel 
vezetni fogja községének lakóit és szent foga-
dást tett magában, hogy mindent elkövet, soha 
sem fogja kímélni a fáradságot, csakhogy a 
szegény nép boldogulását elérhesse. 

Szegény ifjú tanító, kalapot emelünk szent 
lelkesedésed előtt, de jegyezd meg jól, nem 
egy-két napi, hanem tíz-, húszévi lankadatlan 
munka kell ahhoz, hogy némi siker koronázza 
küzdelmedet! Találkozol majd működésedben 
oly akadályokkal, melyek lelkedet darabokra 
szaggatják, azonban találsz oly dolgokat is, 
melyek ezen darabokat újra összeforrasztják ; 
legnehezebb küzdelmed azonban a nép jelen-
legi életmódjának megváltoztatásánál lesz, me-
lyet jó példáddal, tanácsoddal és gyakori 
érintkezésed által fogsz elérni s ha majd igyek-
szel, innen is, onnan is segítséget fogsz kapni, 
csak közben egyszer se feledd : „Ember, küzdj 
és bízva bízzál". 

(Székélyker esztúr.) Szász Béla. 

IRODALOM. 
Csipkerózsák. írta : Havas István. Singer és Wolfner 

kiadása. Ára 50 fillér. 
Tagadhatatlan, hogy gyermekirodalmunk 

napjainkban bizonyos mérvű lendületet vesz. 
Míg ezelőtt, mint minden más téren, a külföldi, 
főleg német, tehát nem magyar gyomqrnak 
való émelygős és szentimentális termékekre 
voltunk utalva, addig az újabb időben itt is 
az önálló vámterület terére kezdünk lépni és 
kezdünk a saját emberségünkből megélni. Egy 
ilyen színeiben harmonikus, illatában kellemes, 
formájában és tartalmában tiszta magyar al-
kotás van előttünk Havas István Csipkerózsák 
című gyermekverseiben. Havas István neve nem 
ismeretlen Helikon berkeiben. Verseinek, tehát 
a Csipkerózsáknak is alaptónusa a lágy, szelíd 
érzések leheletszerű finom kiömlése, anélkül 
azonban, hogy ez a lágyság verseiben erőtlenné 
és beteges szentimentálizmussá fajulna. Érzéseit 
és gondolatait szereti tárgyakhoz csatolni. Ennél-
fogva poétika vénája szemléltető. Tehát a 
gyermeki lélekhez mindig megtalálja az útat. 
A Csipkerózsák igazán olyan, mint a berki 
csipkebokor, melynek finoman hajladozó ágai, 
festői, de nem rikító színű rózsái gyönyörrel 
fogják eltölteni a gyermeki lelkeket. Es sza-
kíthatnak belőle naponként egy-egy rózsát, 
anélkül, hogy tövisek szúrnák meg kezeiket. Mi 
is szakítottunk belőle és mutatóba közöljük itt : 

A kis madár. 
Egyszer egy madárka 
Mit gondolt magába : 
Odahagyta kicsi fészkét 
S kirepült az ágra. 

Ágról ágra szállott, 
Nézte a világot. 
Haza ment az édes anyja, 
Csak egy fiat látott. 

Nosza hamar, gyorsan, 
Másik fiam) hol van ? 
Útra kelve keresgélte 
Minden kis bokorban. 

Egy ágon találta, 
Csicsergett magába. 
„Edes fiam, hogy jutottál 
Ilyen messzi tájra ?" 

Aztán arra kérte, 
Menne haza véle, 
Mert megeszi ilyen messze 
Valami rossz vércse. 

T)e a fia bátor, 
így beszél az ágról: 
„Sohse féltsen engem anyám 
A vércse madártól." 
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Hát mit tett az anyja, 
Sírva odahagyta, 
Másik kicsiny fiókáját 
Tovább ápolgatta. 

Mégis egy időbe 
Kiment az erdőbe 
Zöld fa alatt, nagy fa alatt 
Néhány toll előtte. 

Szegény édes anyja 
Könnyeit hullatta, 
Három tollát hazavitte, 
Még ma is siratja. 

Ajánljuk, hogy ezt a kedves gyermeki cseme-
gét, ha teheti, minden tanító ajándékul a záró-
vizsgálatokra, a szülők pedig gyermekük örö-
mére és épülésére szerezzék meg. (Se. K.) 

Megjelentek: Rákóczi és a kurucvilág. I r t a : 
Vaday József. Ez a vaskos ifjúsági kötet tör-
téneti epizódokban adja elő a Rákóczi-korszak 
eseményeit s nemcsak az ifjúságnak lesz kedves 
olvasmánya, hanem a felnőtteknek is, mert 
érdekes és hazafias tartalmával leköti az olvasót. 
Ünnepi emlékül és vizsgálati jutalomkönyvül 
való szétosztásra kiválóképen alkalmas. Meg-
rendelhető Vaday Józsefnél Nagyváradon: 
fűzve 1 kor. 50 fill., kötve 2 kor., vászonkötés-
ben 3 korona árban. A kötetet Réthy Lajos 
12 szép rajza díszíti. Ajánljuk úgy a tanár és 
tanító urak, mint az ifjúság barátainak figyel-
mébe. — A természetrajz tanításának módja és 
eszközei. í r ta : Wagner János tanár. Tartalmáról 
eléggé tájékoztat a könyv 16 fejezetének puszta 
címe is: 1. A természetrajz tanításának fon-
tossága. 2. Célja. 3. A tanítás anyaga és 
ennek terjedelme. 4. A természetrajz tanításá-
nak módja. 5. A szemléltetés. 6. Az iskolai 
gyűjtemények. 7. A tanulók gyűjtéséről. 8. Az 
iskolai kirándulások. 9. Az iskolai kertekről. 
10. A vázlatos rajzolás szerepe a természetrajz 
tanításában. 11. A tankönyvekről. 12. A segéd-
könyvekről. 13. A tanítóképző-intézeti tanárok 
képzéséről és a szakfelügyeletről. 14. A ter-
ményekmegnevezése. 15. A tananyag beosztása. 
Tantervek. 16. Tantervjavaslat. Kiváló figyelmet 
fordított a szerző a tanítóképzők céljaira. A 
könyv ára 2 kor. Kapható a szerzőnél, valamint 
ifj. Klein Mór könyvkereskedőnél Aradon. — 
A Magyar Könyvtár májusi sorozatában 
három eredeti és egy fordított munka foglal-
tatik. Az utóbbi a franciák ma legjelentősebb 
novellistájának, Anatole Francénak egyik leg-
újabb remekműve, mely Európaszerte nagy 
föltűnést keltett: a „Gallio" című korrajz, 
mely a kereszténység történetének első évtize-
deiben játszik Görögország földjén és rend-
kívül érdekes színekkel rajzolja azt az állás-
pontot, melyet a hanyatló római műveltség 

Krisztus tanával szemben elfoglalt. — Magyar 
novellákat Heltai Jenő írt e sorozatba, A 
Vénusz - bűnügy címen. A régi magyar iroda-
lom teréről Balassa József folytatja A kódexek 
irodalmából való szemelvényeit. Végül a sorozat 
negyedik füzetében, a 424. számában, Tóth 
Rezső ad néhány kitűnően megírt útiképet 
Olasz faluk és városok címmel. A „Magyar 
Könyvtár" egy-egy száma 30 fillérért kapható 
minden könyvkereskedésben ; teljes jegyzéket szí-
vesen küld a kiadóhivatal Lampel R. (Wodianer 
F. és fiai r.-t. Budapest, Andrássy-út, 21.) — 
Beszéd- és értélemgyakorlat leckékben. A máso-
dik osztály anyaga. Irta : Székely Árpád, Nagy-
bánya. Kovács Gyula könyvkereskedő kiadása. 
Ára 2 K 40 f. — Népiskolai neveléstan, taní-
tástan és módszertan. I r t a : dr. Weszely Ödön. 
II. füzet : Tanítástan. Ára 1 K 50 f. Lampel 
R. kiadása. — A gyermek védelme. I r ta : Iloro-
vitz Jakab. Ara 1 K. Hódmezővásárhely, Káldor 
és Nemes könyvkereskedése. — , Rákócziért. 
Regényes színmű 3 fölvonásban. í r ta : Erdősi 
Károly. Ára 80 f. Szt-István-Társulat kiadása. — 
A magyarországi néptanítók VI. egyetemes 
gyűlésének naplója. Kiadja a Magyar Tanítók 
Orsz. Bizottsága. (Az egyet, gyűlés tagjai in-
gyen kapják meg ; aki még eddig nem kapta 
meg, forduljon az Orsz. Biz. elnökségéhez.) 

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

Köszönetét nyilvánította: a budapesti I I I . 
ker. iskolaszék kebelében alakult gyermeköltös-
tetó bizottságnak a szegénysorsú iskolásgyer-
mekek fölruházasára fordított 1362 kor. 2 fill, 
adományáért. 

Kinevezte: Bíró Károly oki. tanítót az 
ördögkúti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Posevits 
Olga oki. tanítónőt a titeli áll. el. nép:sk.-hoz 
r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Fodo-
rovssky Jenő és Fodorovsskyné, Homicskó I rén 
szerencsi áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt, 
valamint Havas Antal és Havasné Fógel Julia 
zilahi áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt köl-
csönösen; özv. Moravecs Károlyné marosújvári 
áll. óvónőt a hajdúbagosi áll. óvodához. 

Nyugdíjat utalványozott : Máthé Albert 
felfalusi elaggott ev. ref. tanító részére évi 
700 K-t. 

Gyám-, i l l . segélypénzt engedélyezett : 
néh. Breyer Rezső bonyhádi nyug. izr. el. isk. 
tanító özv., szül. Steiner Netti részére évi 560 
K-t ; néh. Kovalik József nyug. sántosi rk. el. 
isk. tanító özv., szül. Prunauer Teréziának 
évi 620 K - t ; néh. Mészáros András tiszapol-
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gári róm. kath. el. isk. tanító József nevű 
kisk. árvája részére 111 K 75 f - t ; néh. Bereezky 
Antal kisdörgicsei ág. hitv. el. isk. tanító özv., 
szül. Sólyom Zsuzsánna részére évi 403 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Horacsek 
Jolán pusztaszentgyörgyi róm. kath. el. isk. 
munkaképt. tanítónőnek 1210 K-t egyszers-
mindenkorra. 

Jóváhagyta: „Eötvös-alap" (orsz. tanítói 
segélyegyesület) alapszabályait f. évi 42202. 
sz. alatt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Alapkő-megáldás. A Trencsénvármegyei 

tanítótestület tagjainak a trencséni középiskolát 
látogató gyermekei részére épülőfélben levő 
internátus alapkövének megáldási ünnepélye 
f. hó 3-án ment végbe. Az állami iskola növen-
dékei a Himnuszt elénekelvén, Küzdy István kir. 
segédtanfelügyelő a beteg kir. tanfelügyelő 
nevében a hatóságok megjelent képviselőit, 
valamint a tanügybarátokat üdvözölte. A meg-
áldási szertartást Misz Rezső városi plébános 
végezte. Úgy ő, valamint Krizsán Zsigmond 
ev. főesperes és dr. Diamant Mór főrabbi az 
ünnepély jelentőségét ecsetelő, hazafiságtól át-
hatott rövid beszédet intéztek az ünneplő közön-
séghez. Majd Bocsek György, a tanítótestület 
buzgó, érdemes elnöke fölolvasta az internátus 
keletkezésére vonatkozó adatokat. A fölolvasott 
okmány, miután a jelenvolt notabilitások és a 
megjelent tanítók és tanítónők által aláíratott, 
a hozzátartozó mellékletekkel együtt egy erre 
a célra készült pléhdobozba helyezve, ünne-
pélyesen befalaztatott. Az első kalapácsütést 
az internátus távollevő védnöke, Osztroluczky 
Géza főispán helyett — aki sajnálattal tudatta 
az elnökséggel, hogy családi okokból az ünne-
pélyen részt nem vehet — dr. Schvertner Antal 
alispán tette. Utána a város nevében Ucsnay 
Ernő polgármester, végül Misz Rezső plébános 
és Küzdy István s.-tanfelügyelő következett. 
Befejezésül Bocsek György mindazon ható-
ságoknak és személyiségeknek, kik ezen szép 
alkotás megteremtéséhez anyagilag vagy er-
kölcsileg hozzájárultak, egyenként s külön-külön 
a vármegyei tanítóság nevében könnyes szemek-
kel köszönetet mondott, mire Ucsnay Ernő 
városi polgármester az összes jelenlévők nevé-
ben Bocsek György tanítótestületi elnöknek 
ezen nagyszerű mű létrehozása körül kifejtett 
lankadatlan fáradozásáért és önzetlen közre-
működéséért hálás köszönetet mondott. A lélek-
emelő ünnepélyt a trencséni tanítói járáskör 
közgyűlése követte, este pedig az „Erzsébet" 
szálló nagytermében tartott hangverseny és 
színielőadás rekesztette be. 

— Zászlóavatás. Lélekemelő ünnepséggel 
avatták föl pünkösd vasárnapján az Esztergomi 
földműves ifjúsági egyesület zászlaját, melyet 
Simor Teréz úrhölgy, néhai Simor János herceg-
prímás nővére ajándékozott az egyesületnek s 
aki, mint zászlóanya, szintén jelen volt az ünnep-
ségen. A fölavatási egyházi szertartást Bogisich 
Mihály püspök végezte, remek alkalmi beszéd 
előrebocsájtása mellett. Az egyházi ünnepségen, 
mely a Szent Anna-templomban folyt le, részt 
vett a város és vármegye intelligenciája. Az 
ünnepség további része az egyesület sajat helyi-
ségének díszes nagytermében folyt le. A műsor 
itt az ifjúság üdvözlő dalával kezdődött. Azután 
az egyesület egyik tagja elszavalta Vargyas 
Endrének erre az alkalomra írt költeményét, 
melyet lapunk Szünóra rovatában közlünk. Az 
új egyesület megnyitó beszédét Számord Ignác 
érseki kisdedóvónőképző-intézeti igazgató s 
egyesületi elnök mondotta, aki kegyelettel em-
lékezvén meg Vaszary Kolos hercegprímásról, 
mint az egyesület fő védőjéről, lelkes szavakkal 
szólt az egyesület nemes céljairól. Egy másik 
tagja az egyesületnek a hercegprímás arany-
miséjére készült ódát szavalt. Az új egyesület-
nek 180 tsfgja van. 

— Gyűlések. A Fejérmegyei tanítótestület 
adonyi járásköre f. évi május hó 25-én Adony-
ban rendes közgyűlését tartotta. Kócsi Mayer 
Gyula tantestületi elnök „A népiskolába járó 
gyermek ösztönszerű utánzó és teremtő mun-
kásságának fölhasználása a nevelésben és taní-
tásban", Mikulay Géza „A tanítóegyesületi élet 
fejlesztése", Boronkay Gizella „A népnevelési 
egyesületek fejlesztése" és író Lujza „Az egy-
séges népiskolai törvény" című és az orsz. 
bizottság által kitűzött tételek kidolgozása és 
fölolvasása által mindvégig lekötötték a jelen-
levők figyelmét. E négy fölolvasó munkája 
fölött élénk vita fejlődött és a határozati javas-
lat az orsz. bizottságnak beküldeni elhatároz-
tatott. — A Nyitramegyei tanítóegyesület gal-
góczi, pöstyéni és vágújhelyi egyesült járásköre 
f. évi június hó 21. (szerda) napján d. e. 10 
órakor kezdődőleg Galgóczon, a m. kir. áll. 
polg. fiú- és leányiskola rajztermében gyű-
lést tart. — A Csanádmegyei tanítóegyesület 
május 23-án Csanádpalotán kegyeletes emlék-
ünnepéllyel egybekötve tartá meg 3i- ik évi 
rendes közgyűlését. Résztvett Brengarten Hen-
rik Csanádpalota volt kitűnő jegyzője, tanító-
egyesületi tiszteletbeli tag díszes síremlékének 
leleplezésében s emlékbeszéd közt megkoszo-
rúzta azt, valamint Buja György ugyancsak 
csanádpalotai volt igazgató-tanító síremlékét is. 
A kegyeletes ünnepély után az állami iskolá-
ban tartott gyűlésre vonult a tanítók és tan-
ügybarátok nagy száma. A „Mit tehet a tanító a 
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magyar ipa ré r t?" című tétel 50 koronás pálya-
díját Beney Antal kiskirályhegyesi áll. iskolai 
igazgató-tanító nyerte el. Darvas Lázár mező-
hegyesi tanító dolgozata dicséretben részesült. 
Sipos Andor tornyai áll. tanító a népiskolai 
nyelvtan-tanítást tanulságosan fejtegette. Az 
eszmecserében Groó Vilmos kir. tanfelügyelő is 
résztvett. Az Orsz. Bizottság kitűzött tételeit 
Czirbus István igazgató-tanító terjesztette elő. — 
A Somogymegyei általános tanítótestület június 
6-án tartotta meg Marczaliban ez évi rendes 
közgyűlését, amelyen kevés híján kétszáz tanító 
vett részt. A gyűlésen Lengyel István tanító-
egyesületi főjegyző indítványára Halász Ferenc 
miniszteri tanácsost dísztaggá választották. 
Elhatározta azonkívül a gyűlés, hogy moz-
galmat indít a dunántúli kivándorlás okainak 
kutatására, egy pályaműben való megírására 
és a kivándorlás csökkentésére. A közgyűlés 
előtt való napon este táncmulatság volt, amely-
nek száz korona jövedelmét az Eötvös-alapnak 
adományozták a Tanítók Háza javára. — A 
Békésvármegyei általános tanítóegyesület Oros-
házán rendkívül népes közgyűlést, ezt megelő-
zőleg pedig fényesen sikerült hangversenyt 
rendezett a Ferenc József Tanítók Házában 
létesített Békésmegyei Szoba-alap javára. (A 
hangverseny 288 K 31 f-t jövedelmezett.) 
A közgyűlésen Dezső Júlia (gyomai) tanítónő 
értekezést olvasott föl A nemzeti irány és 
nőnevelés fontosságáról. Utána Paulovics József 
(Orosházáról) terjesztette elő az Eötvös-alapról 
szóló jelentését, amelyből kitűnik, hogy az 
elmúlt évben az Eötvös-alapnak összesen 8992 
tagja volt. Mily kicsiny sereg ez a 28 ezer 
tanítóból! Ennek tulajdonítható, hogy éven-
ként száz és száz kérelmezőt kell — fájó 
szívvel bár — fedezet hiányában elutasítani. 
Láng Gusztáv, Zsilinszky Mihály államtitkár 
érdemeiről, 10 éves államtitkári jubileumáról 
emlékezett meg. A közgyűlés föliratilag is 
üdvözölte az államtitkárt. Az üdvözlő iratot 
Csabáról tisztelgő küldöttség fogja átnyújtani 
a jubiláns államférfiúnak. , 

— Rövid hírek. Siketnémák fölvétele. A 
siketnémák egri intézetébe a jövő 1905/6. 
iskolai évre több siketnéma gyermek vétetik 
föl. A 7—10 éves korú növendékek hozzá-
tartozói a fölvétel iránti kérvényeiket június 
hó végéig közvetlenül az igazgatóságnak, Egerbe 
küldjék meg. Bővebb fölvilágosításért egy 
levelező-lapon az igazgatósághoz kell fordulni.— 
A Délmagyarországi Tanítóegyesület 39. nagy-
gyűlését augusztus 16—18. napjain tart ja Pan-
csován, ahol ezidőben ipari és gazdasági kiál-
lítás is lesz. — Pályatétel. A Budapesti (Budai) 
Tanítóegyesület a következő pályakérdést tűzte 
ki : „Miként kell a gyermekeket a képek olva-

sására rávezetni, illetőleg megtanítani, hogy 
azok hova-tovább a maguk erejéből képesek 
legyenek fogalmuk körébe eső egyes képeket 
megérteni és azok esztétikai gyönyörét élvezni ? 
Bemutatandó néhány ismertebb történeti, vallá-
sos és tájkép ismertetése, illetőleg olvastatása. " 
Pályadíj : a szfőv. tanácsa által adományozott 
100 korona. A pályamunkák az egyesület elnök-
ségéhez (Budakeszi-út 8. szám) küldendők. 
Határidő : szeptember 1. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : 1. Eötvös-
alapra : Maasz Róza, Szalay Etelka és 
Magyar Imre Lajos. Gáva (általuk ren-
dezett gyermek - majálisról fönnmaradt ösz-
szegből) 7 K 14 f ; Ács János, Resicza-
bánya (tags, díja) 3 K ; Klein Mór, Bucsú-
Szt-László (tags, díj) 3 K ; Perr Gyula, Csóka 
(tags, díj) 10 K ; Szabó Elemér, Déva (részes-
jegyére) 10 K ; Bajzák Károly (Martonos) 50 f ; 
Sebestyén Bálint (tags, díj) 3 K ; Faragó 
Mária (tags, díj) 3 K; Madarassy Olga (tags, 
díj) 3 K ; Stiegler Emma (Hrussó) 20 f. — 
2. Tanítók Házára: Bokor János gyűjtése 
(Kiskúndorozsma) 2 K 84 f. 3. — Lakits Vendel 
síremlékére: Dévaványai tanítóegyesület (bek. 
Pósa Gyula) 10 K ; Sümegi róm. kath. esp. 
ker. tanítóköre (bek. Gaál Péter) 10 K; Tolna-
vármegyei ált. tanítóegyesület (bek. Máté József) 
10 K; Hetzer József igazg.-tanító gyűjtése 
(Budapest, szarvastéri iskola) 32 K 50 f (ehhez 
járultak: Hetzer József 4 K ; Jani/esek Ív.-né 
3 K ; Perviz Ottilia 2 K ; Oprée Róza 2 K ; 
Paed Emma 2 K ; Timkó Blanka 2 K : Szőnyi 
Margit 2 K ; Karkis Malvina 2 K ; Hesz 
Árpád 2 K ; Patka Kálmán 2 K ; Sauer sitz L. 
1 K 50 f ; Nemes Jenő 2 K ; Kettner Ferenc 
1 K ; Ember Ottilial K ; Kerekes Elemér 1 K ; 
Makrai Pál 1 K ; Molnár László 1 K ; Huber 
Miklós 1 K = 32 K 50 f.) (Lapunk utóbbi 
számaiból tárgyhalmaz miatt kimaradt.) 

— Halálozások. Krausz Jakab világosi 
nyug. áll. iskolai taiútó május hó 1-én hosszas 
szenvedés után, 57 éves korában elhalálozott. 
A megboldogult Világos községben 26 éven 
át szolgált szép sikerrel. — Benyák Pál nyug. 
róm. kath. taní tó életének 63-ik évében, f. hó 
4-én Szőllősgyörökön elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Kolduló gyermekek. Hevesi Mór. — 
Idegesség. Angyal Malvin. — Állami segélyezés. 
Dezső Lipót. — Nyelvtanítás a magyarajkú népisko-
lában. I. Gáspár Frigyes. II. II. I. — A földrajz 
tanítása. Éles Károly. — Külföldi szemle. — Szün-
óra : Zászló-avatásra. (Vers.) Vargyas Endre. — 
Boldogulás. Szász Béla. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXVIII. évfolyam 25. szám. Budapest, 1905 június 15. 

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

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
in tézet , t e h á t az összes óvodák , elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - i n t éze t ek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i ránt i f o lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir . tanfelügyelő ál ta l l á t t amozo t t 
községi előljárósdgi b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a megye meg-
jelölésével) é s az utolsó pós t a vi lágosan ki i randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy é v r e 10 korona, fé lévre 5 korona , 
n e g y e d é v r e 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre^ előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n köz lés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i s zámí tha tó h i rde tés i dí j e lőre k ü l d e n d ő 
be . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d r é szé t 
tevő p e t i t nyomású es egy h a s á b a sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
EUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

If éàiratolcat nem acUiiik: vis^/a. 

I József kir. herceg. 

1833—1905. 
Lapunk mult számának lezárása után 

érkezett meg Fiúméból a megrendítő 
gyászhír József kir. herceg haláláról. Ez 
a lesújtó hír országos gyászt hirdet, 
aminek külső jeleként országszerte lobog-
nak a fekete zászlók a köz- és magán-
épületekről. De mélységes a gyász a 
hazafiak szívében is, mert a magyarok 
őszintén, igazán szerették a „nagy pala-
tínus fiát", aki szintén magyarnak 
vallotta magát és magyar volt nyelvé-
ben, gondolkozásában, érzéseiben és 
tetteiben. 

József kir. herceg legnagyobb érdeme : 
a magyar honvédség, melyet ő szerve-
zett s melynek f. hó 12-én bekövet-
kezett haláláig főparancsnoka volt. De 
emellett a tudománnyal is foglalkozott; 
nyelvtudományi munkásságáért a kolozs-
vári egyetem tudorrá is ava t ta az 
etnografia terén is jeleskedő kir. her-
ceget. 

Magyarország kulturális haladása iránt 
József kir. herceg nagy érdeklődést 
tanúsított és anyagi áldozatokat is 

hozott. Ravatala körül, ahol az első hely 
vitéz honvédéit illeti meg, nagy szám-
ban gyászolnak a hazai kultúrintézetek 
és társulatok. 

Szerényen, de szívünkben őszinte gyász -
szal, akik mindig együtt örvendezünk 
és együtt szomorkodunk nemzetünkkel, 
mi magyar taní tók is megjelenünk e 
ravatal előtt és az elköltözöttben meg-
siratjuk magyar nemzetünk egyik legjobb 
és leghatalmasabb barát ját . 

Mert az a kir. herceg, akit amidőn 
e sorokat írjuk, Budavárában temetnek, 
igaz bará t ja volt a magyar nemzetnek. 

Van okunk a könyhullatásra ! 
Is ten oltalmazza magyar hazánkat! 

líerzeviczy Albert miniszteri 
működése. 

Sajnálattal lát juk dr. Berzeviezy Al-
bertet miniszteri székéből távozni, mer t 
jóllehet csak másfél évig irányítot ta 
Magyarország közművelődési ügyeit, ne-
gyedszázados tanulmány által megérlelt 
széleskörű programjához híven, jelentős 
nyomokat hagy maga után hazánk kul-
túrá jának tör ténetében. De van okunk 
dr. Berzeviezy távozását azért is sajnálni, 
mert — a kormányrajutásakor általá-
nosan elterjedt hír ellenére — dr. Ber-

I.apunk mai száma 32 oldal. 
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zeviczy gyakran és szívesen foglalkozott 
a népoktatás ügyeivel, s ha hosszabb mi-
niszterség ju t vala osztályrészéül, épp 
ezen a téren jelezhetnék legfontosabb 
és legmaradandóbb alkotásait. A jó nép-
oktatást végtelenül fontosnak t a r t o t t a 
s a tanítót nagyon megbecsülte. Ezt mi 
minden ellenkező nézettel szemben bi-
zonyítani is tudjuk. 

A közoktatásügyi tárca költségvetése 
soha sem emelkedett oly arányban, 
mint dr. Berzeviczy Albert minisztersége 
idejében. Az 1905. évi költségvetés, 
az 1904-ivel szemben 8,958.058 korona 
bruttó-többlettel zárul s a nettó-több-
let is 7,250.526 korona. S hogy e tárca 
kiadásai 1905-re 61,857.164 koronával 
i rányoztat tak elő, az a magyar nemzeti 
kultúrpolitika megerősödését és tervsze-
rűségét igazolja, ha meggondoljuk, hogy 
ennek a tárcának budgetjében 1868-ban 
mindössze 2,148.000 korona kiadásról 
tör tént gondoskodás. 

Dr. Berzeviczy Albert rendezte a hi-
teles helyi levéltárak ügyét, megkezdte 
a közalapítványi birtokok kezelésének 
reformját, pályázatot hirdetet t a köz-
oktatásügyi minisztérium palotájának 
építésére, a néprajzi múzeumot szerény 
kezdetből naggyá fejlesztette, a művé-
szetek terén sok fontos lépést t e t t és 
becses gyűjteményeket szerzett meg, 
előkészítette Rákóczi hamvainak haza-
szállítását, fejlesztette a budapesti és 
kolozsvári egyetemi építkezéseket, mun-
kába vet te a középiskolai érettségi vizs-
gálat kérdését stb. 

Berzeviczy minisztersége azonban főleg 
a népoktatás terén tün te t föl jelentőség-
teljes mozzanatokat. A népoktatásügy 
fejlesztésére, magyar nemzeti szellem-
ben való gyökeres átformálására a re-
formmunkálatok egész sorozatát készí-
tet te elő és érlelte meg annyira, hogy 
azoknak életbeléptetését és végrehajtá-
sát csak a mult év őszén a parlament-
ben bekövetkezett állapotok akadályoz-
ták meg. 

Munkásságát dominálja a népoktatás-
ügyi törvények revíziója céljából készí-
t e t t törvényjavaslat, melyet a magyar 
társadalom és közélet majdnem minden 
rétege osztatlan örömmel üdvözölt. 

A népoktatási törvények revíziója után 
való törekvés régi keletű. Erősen kifeje-
zést nyert Berzeviczy Albert miniszternek 
már államtitkári s később képviselői 
működési idejében; azóta az indokok, 
melyek ezt a reformot elodázhatlanná 
tették, még súlyosbodtak, sürgősebben 
homloktérbe állították a reform szük-
séges voltát és főleg abban az egymással 
szembenálló ké t körülményben csúcso-
sodtak ki, hogy míg a legutóbbi 36 év 
alatt népoktatásügyünk egyfelől úgy 
külső, mint belső viszonyaiban nagy-
arányú fejlődést mutat, addig másfelől 
ezzel a fejlődéssel nem t a r t o t t lépést 
a népoktatásnak a népművelődésre és 
főleg a nemzeti irányra gyakorolt álta-
lános hatása, mert míg az egész anya-
országban a 6 éven felüli lakosság 
38'6°/o-a, csak a királyhágóntúli része-
ken ennél is jóval több lakos ( 4 3 ° / o ) 
nem tud írni, olvasni, és az 1879. évi 
XVIII. t.-cikk életbelépte óta eltelt 24 
év dacára az egész anyaországnak 40%-a, 
a nemmagyar anyanyelvű lakosságnak 
pedig 83'3°/o-a nem beszél magyarul. 

Berzeviczy a népoktatási törvények 
revíziójára vonatkozó javaslatában főleg 
arra törekedett , hogy a tankötelezett-
séget minél teljesebben érvényre emelje; 
a népoktatás t a gyakorlati életre kiha-
tóvá tegye; a tanítók javadalmazását 
az állam pénzügyi viszonyai által meg-
engedett keretben rendezze; az állami 
érdekeket az iskolában és a tanítók 
fegyelmi ügyeiben biztosítsa; a tanítói 
képzés színvonalát úgy a képzés modem 
szabályozása, mint különösen az állami 
tanítóképesítés út ján emelje; végre az 
állami felügyelet belértékét és hatályo-
sabbá té telét fokozza. 

Berzeviczy e munkássága mellé sora-
koznak azok az intézkedései, melyek 
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ha nem is ilyen általános jelentőségűek, 
de a nagy célt támogatják. 

Ama szoros kapcsolatnál fogva, mely-
ben a miniszter egész pályája alat t a 
közművelődési egyesületekkel, a könyv-
tár- és népkönyvtár-üggyel állott, az 
ifjúsági, illetőleg iskolai könyvtárak ügyét 
nagy buzgalommal karolta föl. Kiadta 
a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat In-
téző Bizottság ajánlatára a népiskolai 
könyvtárjegyzéket. Emellett a népiskolai 
ifjúsági könyvtárak ügyét hatalmas 
lépéssel előbbre vit te azáltal, hogy az 
állami és államilag segélyezett községi 
elemi népiskolák részére 2196 ifjúsági 
könyvtárt rendelt meg, 438.914 korona 
költség erejéig. Ezzel az iskolai könyv-
tárügyet egyszerre elsőrendű kultúrális 
tényezővé avatta, főleg ha meggondol-
juk, hogy eddig még csak minden 25-ik 
népiskolának volt olyan-amilyen ifjúsági 
könyvtára. 

Az ifjúsági egyesületek tovább fej-
lesztésének ügyét is meleg szeretettel 
ápolta ; a tanítói szakműveltség elő-
mozdítására pedig az előmunkálatokat 
megtet te arra nézve, hogy az iskolákban 
tanítói szakkönyvtárak létesüljenek. 

Berzeviczy miniszter 143 új állami 
elemi népiskolát szervezett, 296 új ta-
nítói állással. Szervezett 12 ú j szak-
tanítós gazdasági ismétlő-iskolát, s ő adta 
á t rendeltetésének a „Tanítók Hunyadi-
Házátu Kolozsvárt, 120 bennlakóval. 

A kir. tanfelügyelők részére még 
elődje a la t t elkészült új utasítást a tan-
felügyelők szaktanácskozmányával le-
tárgyal ta , azonban, mivel ennek kibo-
csátása az új népoktatási törvényjavas-
lat tal függ össze, az egyelőre függőben 
t a r t a to t t . Addig is, míg ez megtörtén-
hetik, az adminisztráció egyszerűsítésére 
vonatkozó, több olyan rendelkezést va-
lósított meg az utasításból, melyeket 
az ú j törvényjavaslat nem érint. 

Végül fölemlítjük azt, hogy az állami 
taní tók fizetésének rendezésére 1,100.000 
koronát, az óvónők fizetésének rende-

zésére 50.000 koronát utalványozott. 
Rendezte az állami taní tók lakbérét is, 
a XI. fizetési osztály elvei szerint ; 
e címen újabb 80.000 koronát j u t t a t o t t 
az állami tanítóknak. 

Gondoskodott dr. Berzeviczy arról is, 
hogy a polgári iskolák tanulmányi rend-
szerében egyöntetűség jöjjön létre, hogy 
ez iskolák oktatási színvonala a célnak 
megfelelően, szakszerű ellenőrzés által 
emeltessék. Evégből a polgári és felsőbb 
népiskolákhoz 3 tanévi időre 14 iskola-
látogatót küldött ki, kik mint h ivatot t 
szakférfiak, a gondjukra bízott intéze-
teket látogatni fogják. Az iskolaláto-
gatók 3 évenként változnak s így az 
iskolák szakok szerint több irányú meg-
figyelés alá kerülnek. 

Az ország túlnyomóan gazdálkodással 
foglalkozó vidékein kívánatos lévén, 
hogy a polgári iskolai növendékek ne-
velésének irányításánál tekintetbe vétes-
sék a nép főfoglalkozása: dr. Berzeviczy 
elhatározta ez iskolák mellett is gazda-
sági tanfolyamok szervezését, s ily tan-
folyamot Csongrádon életbe is léptetet t . 

Hét polgári iskolát államosított, né-
gyet egészen újat szervezett. 

Az 1905-iki budgetben főző-tanfolya-
mokra is irányzott elő költségeket, 
hogy fokozatosan minden állami felsőbb 
leányiskolánál szerveztessék ily tan-
folyam. 

A tanítóképző-intézetéknél szintén be-
hozta Berzeviczy a szakfelügyelői intéz-
ményt, ez intézetek tanulmányi ügyei-
nek ellenőrzése és irányítása érdekében 
5 szakfelügyelő nyer t megbízást, kik 
működésüket a munkában lévő Utasítás 
kibocsátása után kezdik meg. Bízvást 
remélhető, hogy ez az intézkedés ered-
ményesebbé teendi a tanítóképzés mun-
káját, emelni fogja szakszerűségét s 
maga u tán fogja vonni a tanítóképzés 
ügyének általános magasabb föllendü-
lését, 

A gyógypedagógiai intézetek körében 
a tanítóképzés intenzívebbé tétele szem-

25* 



4 N É P T A N Í T Ó K LAPJA. 2 5 . SZAM. 

pontjából a tanítóképző-tanfolyamot 
Váczról Budapestre -helyezte, s ezzel 
azt a gyógypedagógia összes ágazatai-
val közelebbi és szoros kapcsolatba 
hozta. 

Csak főbb vonásaiban ismertettük a 
föntebbiekben Berzeviczy miniszteri mű-
ködését. De ez a vázlatos rajz is élénk 
képet nyúj tha t s erős bizonyságot tehet 
arról a pezsgő életről, nagy horderejű 
kezdeményezésekről, célszerű intézke-
désekről, amelyek az utóbbi másfél esz-
tendőt a vallás- és közoktatási t á rca 
körében jellemzik. 

A gyermek-koldusok törvényei. 
Társadalmi szempontból már foglalkozott e 

lap a gyermek-koldusok ügyével s eszmék vet-
tettek föl e veszedelem elhárítására. Én is 
mélyen sajnálatosnak tartom és kárhoztatom 
a gyermekek koldulását s büntetendőknek bélyeg-
zem az olyan szülőket, akik gyermekeiket kol-
dulásra kényszerítik. 

Épen azért kötelességemnek tartom törvény 
szempontjából megvilágítani ezt a kérdést s 
előre kijelenteni, hogy e tekintetben vannak 
nekünk — habár nem kimerítő — törvényeink, 
amelyeknek szigorú alkalmazása nagy mérték-
ben csökkentené a gyermekek koldulását. 

De nem szükséges új törvényt hozni arra 
sem, hogy (amint a 14. számban megjelent 
cikk sürgeti) „a koldulásra kényszerített gyer-
meket a szülőktől, esetleg gyámjától elvenni" 
lehessen. 

A Kihágási büntetőtűrvénykönyv (1879 : XL. 
t.-c.) 64. §-a kimondja: 

„A szülők, gyámok, gondnokok vagy fel-
ügyelők, akik életkoruk 16-ik évét még be 
nem töltött gyermeküket, gyámolt vagy gond-
nokoltjukat, vagy a felügyeletük alatt álló 
egyént csavarogni engedik vagy csavargásának 
megakadályozása végett a házi fegyelem rend-
szabályait a lehetőségig nem alkalmazzák : száz 
forintig, visszaesés esetében, ha utolsó bünte-
tésük kiállásától 2 év nem mult el: kétszáz 
forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők." 

így tehát a csavargásért felelőssé teszi a 
törvény mindazokat, akiknek felügyeletére van 
bízva a gyermek. Sőt magukat a csavargó 
gyermekeket is hathatósan akarja figyelmez-
tetni a csavargás veszedelmes voltára, akkor, 
midőn elrendeli a 65 §-ban, hogy: 

„Azon helyeken, ahol javítóintézet létezik : 
az életkoruk 16-ik évét még be nem töltött 

csavargók a hatóság által a javítóintézetbe 
szállíttatnak és abban egy évig terjedhetőleg 
neveltetnek." 

Ez általában a gyermekek csavargására 
vonatkozik. De intézkedés van külön téve a 
gyermekek koldulásáról is. 

„Aki hatósági engedély nélkül nyilvános 
helyen vagy házról házra koldul vagy 16 
éven aluli gyermekeket a koldulásra bíztat 
vagy koldulni küld, vagy e célból másnak ren-
delkezésére bocsát : 8 napig terjedhető elzárás-
sal büntetendő. A kolduló gyermek egy évre 
a javítóintézetbe szállítható." (66. §.) 

„Egy hónapig terjedhető elzárással bünte-
tendő az, aki koldulás miatt megbüntettetvén^ 
ha utolsó büntetése kiállásától két év nem 
mult el, hatósági engedély nélkül nyilvános 
helyen vagy házról házra ismét koldul." (67. §.) 

„Két hónapig terjedhető elzárással bünte-
tendők azon hatósági engedély mellett vagy 
anélkül koldulók: akik éltük 14 ik évét túl-
haladták, ha három tagnál nagyobb számban 
ugyanazon helyen együtt, vagy akik a hatóság 
által megállapított időn kívül koldulnak, akik-
nél a koldulás alkalmával fegyver van, akik 
nyitva nem levő lakásba előzetes engedély nél-
kül bemennek, akik nyomort, szerencsétlen-
séget, testük valamelyik tagjának hiányát vagy 
hibás voltát, látó, halló, beszélő tehetségük 
hiányát, vagy elmetehetségük megzavarodását 
színlik." (68. §.)* 

Igenis, vannak tehát törvények a gyermekek 
koldulása ellen, joguk van a hatóságoknak 
nemcsak számadásra vonni, hanem büntetni is 
a kolduló gyermekeket, joguk van kitudni,, 
hogy van-e engedélyük a koldulásra (ami a 
legritkább esetekben is aligha van), hogy ki 
bíztatta föl vagy bírta rá őket a koldulásra? 

Ha a szülő küldi gyermekét koldulni, ezen 
is lehet segíteni. 

Az atya tartozik gyermeke tartásáról, neve-
léséről, erkölcsiségéről gondoskodni. A koldu-
lásra küldés nem eltartás. A koldus gyermekek 
többnyire* abban a korban vannak, akiknek 
rendes körülmények között még iskolába kellene 
járni s így aki a gyermeket koldulásra küldi,, 
az iskolától vonja el. A kolduló gyermek restté, 
korhellyé, dologtalanná válik s ezek a tulaj-
donságok veszélyeztetik a gyermek erkölcsét, 
sőt nyilván megvetik erkölcstelenségének alapját, 
s teljes elzüllésnek teszik ki. 

Már most a gyámságról szóló 1877: XX t.-c. 
kimondja azt, hogy: „megszüntethető az atyai 

* Ezek a törvényszakaszok, valamint általában a 
Kihágási büntetőtörvénykönyv összes szakaszai pél-
dákkal vannak megvilágítva a Franklin-Társulatnál 
megjelent : „Csend és rend legyen !" című könyvben. 
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hatalom, ha az atya gyermeke tartását és 
nevelését teljesen elhanyagolja, vagy erkölcsi-
ségét vagy testi jólétét veszélyezteti." (22. §.) 
így az olyan apa, aki gyermekét koldulásra 
használja, ezen okokból megfosztható az atyai 
hatalomtól. 

De a tanköteles gyermekekre vonatkozólag 
megszüntethető az atyai hatalom gyakorlása 
még a népoktatási törvény (1868 : XXXVIII. 
t.-c ) alapján is, amidőn ha a szülőt még pénz-
büntetéssel sem lehet szorítani a gyermeknek 
iskolába küldésére, „akkor az iskolaszék erről 
a felsőbb iskolai hatóságnál jelentést tesz, mely 
aztán az iskolától visszatartott tanköteles gyer-
mek számára a községi hatóságnál külön gyám 
rendelését is szorgalmazhatja." (4. §.) 

A törvény tehát módot ad arra, hogy a 
szülői rosszaság miatt testileg, erkölcsileg és 
nevelésileg veszélyeztetett gyermek — amilyen 
a koldulásra fölhasznált vagy kényszerített gyer-
mek is — a síülői gyámság alól kivétessék. 

A legjobb törvénynek is csak a végrehajtás 
adja meg az életet s ennek nyomában fakadhat 
föl csak áldás. A törvény sikeres végrehajtá-
sára mindnyájunknak közre kell működni. 

Az iskolaszékek kísérjék szigorú figyelemmel 
az iskolamulasztókat s ne késsenek élni hatal-
mukkal a szülőkkel szemben. 

Es mindenki, aki kolduló gyermekeket lát, 
azonnal értesítse arról a közigazgatási ható-
ságot, hogy ez számadásra vonja azokat és a 
törvények szerint járjon el. 

Emberbaráti kötelességet teljesít, aki a gyer-
mekek koldulását megakadályozza. 

(Budapest.) Jí. ~S~aqy Sándor. 
k i r . t ö rvénysz . b í r ó . 

A tanító idegességéről. 
Ki ne lenne ideges ebben az ideges világ-

ban ? Es kiváltképen hogyne lenne ideges a 
tanító, akinek 100 és sokkal több oka van 
erre, mint más foglalkozású felebarátunknak ? 
Mert a tanítói hivatal az erős ember idegeit 
is erősen próbára tevő munkát követel. Fizikai 
ruganvosságára, szellemének elevenségére, figyel-
mének központosítására, energiájának megfeszí-
tésére állandóan szüksége van a tanítónak. 
Már pedig ezekben nyilvánul az élet. A tanító-
nál tehát az életelhasználás nagyobb, mint 
más életpályák munkásainál. Ezért jogosult az 
a kívánság, mely a szolgálati évek számát le 
akarja szállítani. 

Hanem hát nem erről van szó ; de az ide-
gességről. És konstatálni kell mindenekelőtt 
azt, hogy a tanító idegességének csak mini-
mális mértékben okai az említett természetes 
dolgok. A tanító idegességének s a belőle 

Származó, sokszor végzetesekké v áld bajoknak 
legtöbször külső okai vannak. 

Ezek : a nyomasztó anyagi gondok ; az iskola 
kedvezőtlen külső körülményei; a harmonikus, 
békés élet hiánya a családban vagy az iskolai 
elöljárókkal; a készülés csekélysége vagy hiánya; 
az idő okszerű beosztásának és kihasználásá-
nak hiányossága vagy hiánya ; a rendszeretet 
hiányossága vagy hiánya. 

Lássuk csak egyenként az idegességnek ezeket 
a ható okait. 

Az első, a nyomasztó anyagi gondok, sokkal 
jobban ismert, hogysem arról sokat kelljen 
beszélni. Ujabban sokat javult a tanító anyagi 
helyzete, de még nem eléggé, nem annyira, 
hogy igen sok tanító a nyomasztó anyagi gon-
doktól s azoknak az életkedvre, a lelkes mun-
kára való káros hatásától mentes maradhatna. 
A jobbat remélnünk kell ; ám azért nem szabad 
csak a reménynél és a javításra irányuló akció-
nál megállanunk. Tennünk is kell valamit. És 
pedig a legsürgősebb teendő nem az, amit 
egyetemesen tehetünk, hanem az, amit minde-
nikünk külön-külön tehet. S ez: gondozza ki-ki 
a leglélkiismeretesébben a maga anyagi érde-
keit. Amennyire tanítói állá'ának megfelelően 
teheti, szaporítsa a jövedelmét (anélkül azon-
ban, hogy ez lenne életének főcélja). Ez két-
féleképen lehetséges : a tanítói hivatal termé-
szetének megfelelő mellékkeresetek biztosítása 
és a takarékosság által. 

A mellékjövedelmekről sok szó esett már 
tanítói körökben. A többek' között e lapok 
hasábjain is. Távol van tőlünk, hogy a mellék-
keresetekre való utalással, ilyeneknek kiesze-
lésével akarjuk a tanító szemét kiszúrni; de 
lehetetlen elhallgatnunk, hogy az a tanító, aki 
a szabad idejét jól kihasználja, csaknem min-
denütt biztosíthat magának egy-egy kevés olyan 
mellékkeresetet, mely az ő tanítói hivatásával 
a legszorosabban összefüggő tevékenységnek a 
gyümölcse. Különösen a sok vakációjú falusi 
és kisvárosi tanító. Nem egyet ismerek közöt-
tük, aki a méz és a méztermékekből, gyümölcs-
ből fizetését meghaladó mellékkeresetet biz-
tosít. 

Takarékosságra figyelmeztetni a tanítót, 
akinek alig van miből takarékoskodni, egy 
kissé szokatlannak tetszik. Ám azért nem ok 
nélkül való dolog. A kisfizetésű ekzisztenciák 
sokat (néha az életszükségleti dolgokból is) 
kénytelenek nélkülözni. Sokszor saját hibáju-
kon kívül fekvő okok miatt, de néha önmaguk 
is okai. Közöttünk tanítók között is akadnak 
olyanok, akik pályájuk kezdetén nem tanúsítanak 
olyan önmegtagadást, aminőt a nyugodt jövő 
kívánatossá tenne. Nincs beosztásuk. Máról 
holnapra élnek. Az egyensúly csakhamar meg-
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billen. Kész az anyagi zavar, mely átokként 
nehezedik későbbi egész életükre. 

Hány jobb sorsot érdemlő embert tettek 
idegessé sorainkban is, hánynak álmait zavarták 
meg az örökös anyagi gondok ! 

Rá kellene szoktatni már az intézetben a 
leendő tanítót, hogy az úgynevezett „igények"-re, 
melyek leendő társadalmi állásával állítólag 
összeesnek, ne sokat adjon. 

Az iskola kedvezőtlen külső dolgai is kihoz-
hatják a tanítót a sodrából. A rossz épület, 
tisztátalanság, elhagyatottság, a kellő fölsze-
relés hiánya, a rendetlen iskolalátogatás, tan-
könyvek hiánya stb., melyek miatt a munka 
nem folyhatik úgy, amint azt az ember sze-
retné, egy cseppet sem kedveznek a kedély 
nyugalmának. Jóakarattal és nagy ügyszere-
tettel azonban ezeken a hiányokon is lehet 
segíteni. Csak tegye meg a tanító első sorban, 
ami e tekintetben is tőle telik s ne várjon 
mindent másoktól. 

Harmonikus, békés életet élni az ő közvetlen 
környezetével mindenkinek önmaga iránt való 
kötelessége ; a tanítónak nemcsak egyénileg 
hasznos, hanem hivatala szempontjából föltét-
lenül szükséges is, mert nevelői hatása ezzel 
igen szorosan összefüggő. A békételen élet 
állandó feszültségben, zaklatottságban tar t ja 
az ember idegeit, ingerlékennyé, indulatossá 
teszi. A békére tehát törekedni s fönntartásá-
ért kisebb áldozatokat hozni nagyon is érdemes. 
(A harmonikus, békés élet apróbb áldozatok 
láncolata.) 

S a béke fönntartható, ha az ember nem 
keresi mindig a maga igazát, hanem respek-
tálja a másét is. Lényeges dolgokban ugyan 
erős, de kicsiségekben nem makacskodik. E s 
mindenekfölött kíméletes és gyöngéd az ellen-
vélemény kifejezésében. 

A békés, harmonikus életet a családban 
ugyanazon tényezők biztosítják, mint a társa-
dalmi életben és hivatali ügykörben. S még 
valami: a jó beosztás, mely a mindennapi 
viszonyokban az ötletszerűséget, szeszélyt ki-
zárja, a kellemetlenkedéseket távol tarja. 

A készülés a napi foglalkozásra szintén igen 
kedvez a lélek derűjének, nyugalmának s nagy 
ellenszere az idegek zaklatottságának. A készülő 
tanító tudja, mikor, mit és miért teszen. Nem 
kapkod, nem idegeskedik ; mert biztos a maga 
dolgaiban. 

Az idegeket kímélő derűs, békés munkálko-
dásnak nagy tényezője az időbeosztás is. Az 
ember jó munkát nem végezhet az idő okszerű 
beosztásán alapuló tervszerűség nélkül, egyetlen 
foglalkozási ágban sem. Annál kevésbé végez-
het a nevelés ügykörében, ahol az idő egyik 
fontos tényező. Az idő okszerű beosztásának 

és kihasználásának fogyatékossága eredményezi 
a kapkodást, a sietést, a türelmetlenkedést. 
Holott minden gyakorlott taní tó előtt világos,, 
hogy a kapkodással a tanító mindent elront r 
a sietéssel hátrál tat ja a dolgát, a türelmetlen-
séggel még a gyermekeket is idegesekké teszi.. 
Amely tanító lelke nyugalmát, idegeinek épsé-
gét meg akar ja őrizni, sohase felejtse, hogy 
időbeosztás és betartás nélkül nevelői sikereket 
elérni nem lehet. A „sietés" szónak nincs 
helye a nevelő szótárában. 

Fontos tényező a lelki egyensiíly, a nyugodt 
kedély fönntartására a rendszeretet is. A ren-
detlen ember nem tudja, mit hova teszen. 
Állandóan keres és kapkod. Bosszankodik és 
türelmetlenkedik. Példája átragad a gyerme-
kekre. Könyv, irka, palatábla stb. nincs a 
maga helyén, nincs kéznél, amikor szükség van 
rá. S a tanító idegeskedik, büntet, holott tudnia, 
kellene, hogy a gyermekek csak az ő példáját 
követik. 

Szólani kellene végül a tanítói foglalkozás-
ról, mint olyanról, amely magában is ideg-
emésztő foglalkozás. Ezt azonban mellőzöm, 
mert ha a tanító dolgait ügyszeretettel végzi,, 
erejét ugyan teljesen igénybe veszi tisztének 
ellátása, de az idegek romlásáig ki nem meríti.. 
Hisz az ABC-ék bölcs mondásai között is olvas-
ható az az igazság, hogy „amit örömest 
teszünk, nem esik terhünkre". 

(Székelyudvarhely.) Ember János. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

(Hozzászólások.) 
III. 

Schön József kartárs úr gyönyörűen és iga-
zán alaposan fejtegeti a nyelvtanítás, a nyelvtan-
tanítás és a gramatizálás valódi mibenlétét. 
Igen, a tanítás maga nyelvtanítás. Igen, a nyelv-
tan nem arra való, hogy a nyelvet általa meg-
tanuljuk és megtanítsuk, hanem, hogy a meg-
levőt magyarázzuk ; a nyelvtan nem gyarapít,. 
hanem értelmez. Yalóságos élvezet gondolat-
menetét követnünk, midőn a mondat fogalmát 
magyarázza. Igenis, így kell „nyelvtant" taní-
tani és nem elvontan, a gyermek eszének és 
képességének számbavétele nélkül. 

Mindezekhez én még valamit csatolnék : azt, 
hogy necsak a nyelvtanozást szüntessük be, 
necsak az ily értelmű könyveket tiltsuk el, 
hanem lehetőleg küszöböljük ki az így meg-
maradt „nyelvtaniból az összes nyelvtani 
műszókat, de különösen azokat okvetetlenül,, 
melyek vagy nem födözik teljesen annak a. 
fogalomnak körét, melyet velük megneve-
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zünk, vagy oly elvontak, hogy azokat a gyer-
mekek föl nem foghatják. 

Midőn Sehön kartárs úr azt mondja: „ne-
kem nem a nyelvtan szabja meg az útamat, 
hanem a gyermek tudása, a tanuló beszéde, 
nyelve", kell, hogy belássa azt is, hogy a 
gyermek beszédében, nyelvében az ily kifejezé-
sek, mint: jelző, tárgy, melléknév, névmás, 
ígenév nincsenek meg. De ha megvannak is, 
nem oly értelemben vannak; így pl. a „tárgy" 
szót használjuk az életben is, de nem mondat-
tani értelemben, hanem valamely élettelen 
dolog megnevezésére. Ha tehát sok ilyen, a 
fogalmak körét nem fedező avagy teljesen el-
vont nevet gyömöszölünk a gyermek fejébe, 
a sok név nagy tömkeleggé keveredik agyában, 
melyben, mint egy labirintusban, nem tud el-
igazodni, össze visszacseréli azokat egymással, 
nincs tisztában azokkal. 

De, ha tisztában volna is mindegyikkel, ha 
föl is ismerné mindegyiket egész határozott-
sággal, teljesen fölösleges és kínzó, gyötrő 
munkát végeznénk. Megint csak nyelvtanoz-
nánk. Mi szüksége van arra a gyermeknek, 
sőt a felnőttnek is, milyen nevet adott a gra-
in at ista egyik-másik szónak ? Használ azáltal 
helyes beszédének? Jó előadásának? Helyes 
írásának ? Valamint az életben senki sem szo-
rul rá a mondat fogalmának meghatározására, 
hacsak filológus nem válik belőle: úgy senki 
sem szorul rá a töméntelen gramatikai mű-
szóra sem, hacsak filológus nem válik belőle. 

Igenis, rá kell térni a nevek, tulajdonságok, 
cselekvések, idők, módok, szám, személy stb. 
m agyar ázására, de nevek nélkül, illetőleg, 
minthogy megnevezés nélkül nem lehet beszélni, 
oly neveket adjunk, melyeket a gyermek a 
dolog természete következtében okvetetlenül 
megért s melyeket össze nem téveszthet semmi 
mással. Sokszor azonban teljesen fölösleges 
a név. 

Megvilágításul egy példa. 
A nyelvtan használja a „jelző" nevet és úgy 

határozza meg, hogy az „oly mondatrész, mely 
a főnevet (névszót) közelebbről meghatározza". 
Eltekintve attól, hogy e meghatározás a logika 
s nem a gyermek észjárása körébe tartozik, 
nem is helyes; már t. i. épen a logika szem-
pontjából nem helyes. Epen így határozza 
meg közelebbről a névszót akármelyik „hatá-
rozó". A név után pedig indulván a gyermek, 
a „határozó" szintúgy „jelez", mint a „jelző". 
Továbbá: a jelző rendesen melléknév, tehát 
a nyelvtan szerint ugyanoly kérdésre -felel, 
mint a melléknév ; ha aztán ez a melléknév 
véletlenül állítmány, akkor is jelzőnek mondja 
a gyermek épen a nyelvtan hibás elnevezése 
miatt. Azt ö hirtelen nem asszociálja a jelző 

képzetével, hogy az rendesen a maga főneve 
előtt áll s így fölismerhető. 

Hasonlóképen vagyunk sok más nyelvtani 
névvel. A nagy névhalmaz egészen fölösleges, 
sőt egyenesen káros. Nevetséges nemcsak a 
nevek meghatározása, a sok szabály, hanem 
nevetséges maguknak a neveknek használata is. 
Komoly ember szinte csodálkozik azon, ha 
vizsgálaton hallja : jó — melléknév ; evett 
— ige ; láték — történeti mult idő ; után — 
névutó; író — jelen idejű melléknévi ígenév 
stb., stb. Minek ez a sok megnevezés? É r t e n i 
kell azoknak értelmét, helyesen tudni alkal-
mazni összefüggő beszédben és helyesen leh-ni. 
Az mellékes, mi a neve. 

A megírandó vezérkönyvben tehát nem kell 
a tanítóságnak bíztatást adni, liogy nyelvtani 
magyarázásaiknál az eddig használatban volt 
neveket hagyják meg, hanem minden oly 
nevet, mely meg nem felel a gyermek ész-
járásának s mely nem födi a fogalom körét, 
mellőzni kell. 

Így mellőzendő mindjárt az „alany" neve is. 
Ahányféle nyelvtani rendszer van, mind más-
képen határozza meg az alanyt s egyik meg-
határozás sem felel meg teljesen. A gyermeknek 
két meghatározása van erre : „ Alany a mon-
datnak az a része, melyről valamit mondunk" 
és „ Az alany megfelel e kérdésekre : ki ? mi ? 
kik? mik?". Egyik sem jó s ha egyik mon-
datban jó az egyik, akkor nem jó a másik: 
mindkettő egyszerre csak az oly mondatokban 
helyes, mint : a kutya ugat, a macska nyávog. 
De az életben — helyesen jegyzi meg Schön 
kartárs úr — ily mondatok alig vannak ; már 
pedig nekünk nem nyelvtanilag mintaszerűen 
berendezett mondatokat kell tanítanunk értel-
mezni, hanem az élő nyelvet kell magyaráz-
nunk. E mondatban: „a jó gyermeket szeretik", 
a logikai alany a gyermek, mert arról beszé-
lünk, nyelvtanilag pedig „általános alany" van 
itt. íme, a gyermek észjárását épen a nyelvtan 
vezeti félre, holott azt állítják a nyelvtanról, 
hogy megtanít gondolkodni, ítélni. 

Csak igen kevés nyelvtani elnevezés van, 
melyet meg lehet hagyni, részint mert teljesen 
megfelelők, részint, mert a gyermek első hal-
lásra magyarázat és ferdítés nélkül is megérti. 
Ilyen a „mult idő", mely helyett jobb az 
„elmúlt idő", hasonlólag a „jövő idő" is, to-
vábbá a „számnév", mely helyett még helye-
sebben, a gyermek képzeletköréhez még jobban 
közelítve, „számszó" nevet használnék. Ilyenek : 
a helyhatározó, időhatározó nevek is. A többi 
név nem ér annyit sem, hogy említés történjék 
róluk ; azok mind szolgai fordításai a klasszikus 
kor gramatista művei műszavainak, tekintet 
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nélkül arra, vájjon a magyar nyelv is olyan-e, 
mint Aristoteles, Cicero vagy Donatus nyelve ? 

A megírandó Vezérkönyv találja módját 
annak, miképen kell elkerülni a sok cifra 
nevet, miképen kell megszabadítani a mai 
nyelvtanítást a .fölösleges salaktól, értéktelen 
holmitól s találja módját annak, mit és meny-
nyit kell fölvenni a helyesírás megtanulására ? 

(Nagybecskerek.) Büchler Hugó. 

IV. 
A népiskolai nyelvtantanítás megvitatásával 

igen nagy szolgálatot tesz a mi lapunk szer-
kesztősége úgy a tanítóságnak, mint az iskola 
ügyének, mert alig van tárgy, mely fontossága 
mellett oly kevés figyelemben részesülne s ahol 
a módszerben és tanítói eljárásokban oly kevés 
egyöntetűség volna, mint épen ennél. 

A mai nyelvtantanításnak hibája az, hogy 
csupa szabályok tanításából és gramatizálásból 
áll. S e tekintetben a hiba oly általános, hogy 
az újabb időkig az iskolák 80 százalékában 
— bízvást el lehet mondani — a legnagyobb 
súly a gramatizálásra volt helyezve. Gramati-
zálás alatt értem azt a tanítást, hol ilyen 
kérdések szerepelnek: mi az alany? mi az 
állítmány, a jelző, tárgy, határozó? Mi az 
egyszerű, bővített, összetett mondat? Ahol ily 
kérdések tétetnek: mondj egy mondatot! bő-
vítsd jelzővel, tárggyal, határozóval ! Mondj 
egy öttagú szót ! Mi a birtokos jelző, birtokos 
névmás ? stb. Hátha egy mondatot leírva, azt 
mondattanilag letárgyaltatjuk, vagyis kikeres-
tetjük az alanyt, állítmányt, jelzőt, tárgyat stb. 
stb., hát ez vájjon gramatizálás-e ? Szerintem 
ez is az, mert hogy ezáltal megközelít enők a 
nyelvtan tanításával kit űzött célt, azt én el 
nem hihetem. Hogy mennyi időbe, fáradságba 
kerül az efféle tanítás, azt tudja minden tanító 
s az eredmény — nem is szólva a nyelvtantaní-
tás praktikus céljáról — gyakran az, hogy a 
tanulók nagy része a nyelvtani meghatározások, 
szabályok tömkelegében annyira tájékozatlan, 
hogy még az V. osztályban sincs tisztában az 
egyes fogalmakkal és pl. az igére azt mondja, 
hogy az főnév vagy megfordítva. Azt hiszem, 
hogy a tanítóság már átlátja, hogy nyelvtani 
meghatározások betanítására, gramatizálásra a 
népiskolában szükség nincsen, s ebből kifolyó-
lag azon van, hogy oly módszer honosuljon 
meg, amely egyedül méltó a tárgy fontosságá-
hoz. Mit és hogyan kell tehát tanítani és mi 
a nyelvtantanítás célja ? 

Erre nézve mostani tanítástervünk így felel: 
„ . . . hogy megtanuljon a gyermek szabatosan 
beszélni, helyesen írni, a mások beszédét és 
írását biztosan és tisztán megérteni". Ezen 
célból a tanító kötelességét a következő sza-

vakban állapítja meg: „ . . . a fősúlyt az ol-
vasmányok és a mondatok értelmi taglalására 
és fejtegetésére s a szók mondatokba foglal-
tatására fektessék, ezekkel kapcsolatban a nyelv-
tani alaktan tanítását leginkább a helyesírás 
alapjául szolgáló tudnivalókra szorítsák." Ha 
csak ezen szavakra támaszkodunk s nem tekint-
jük az egyes osztályok részére írt utasításokat, 
Úgy nyilvánvaló, hogy a mondatok értelmi 
taglalásánál alany, állítmány, tárgy stb. fogal-
makra szükség nincsen, azok anélkül is tár-
gyalhatók, sőt pl. egy olvasmány tárgyalásánál 
aránytalanul több haszon háramlik a gyer-
mekre, ha az elemzés ezen módját elmellőzzük ; 
a helyesírás elsajátíttatása érdekében pedig 
erre épen nincsen szükség. Mit tanítsunk tehát ? 
Tanulja meg a gyermek a különböző tárgyak-
ról, dolgokról való gondolatait, észleleteit és 
tapasztalatait helyesen és logikusan szavakba 
foglalni és leírni. Leírás közben már az elemi 
fokon megismeri a betű, hang, szótag és szó 
közötti különbséget, a szótagolás szabályait, 
írás közben a folytonos gyakorlat által meg-
tanulja, hogy az írást nagy betűvel kell kez-
deni, minden szót külön írni, ha a gondolatot 
leírtuk, pontot tenni. Az összetett mondatnál 
a kellő hangsúlyozás által a vonás alkalmaz-
tatásának szükségére vezethetjük rá a gyerme-
ket. Majd különbséget tétetünk a szavak kö-
zött; az egyik szó személynek, tárgynak vagy 
dolognak a neve, a másik tulajdonságot, a har-
madik cselekvést jelent. Megtanítjuk a rag és 
képző közötti különbséget s hogy miféle válto-
zásokat hoznak ezek létre a szavak értelmében. 
Megtanítjuk a cselekvésszónak ragozását a fő-
időkben, fölismertetjük az idő- és módjegyeket 
és azok hasonulását ; az ígekötő használatát, 
majd az írásjeleket stb. Szóval azokat az isme-
reteket. melyeket az öntudatos helyesírás elsa-
játítása céljából a gyermeknek tudnia kell. Az 
idevágó ismereteket mindig példákon kell taní-
tani és alkalmazni és azokat a folytonos írás 
és gyakorlás által állandósítani. 

Az elmondottakat egy példával fogom illu-
sztrálni. Egy mondatot íratok föl a gyermek-
kel a táblára, melyet a gyermek gondolat-
köréből, a már tanított ismeretekből merítek. 
Pl. fölteszem a következő kérdést: mikor köl-
töznek el tőlünk a vándormadarak? Felelet: 
a vándormadarak ősszel költöznek el tőlünk. 
Ezt a mondatot egy. gyermek leírja a táblára. 
Az esetleges hibát lehetőleg a gyermekekkel 
javíttatom ki s ekkor vizsgálat alá vétetem a 
mondatot, ennek eredményeként a következőket 
tanulja meg a gyermek. Mellőzöm a hosszas 
párbeszédet és csak az eredményt írom le, 
tehát : az írást nagybetűvel kezdjük, a mondat 
végére pontot teszünk, a pont után szintén 
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nagy kezdőbetűt használunk. „Vándormadarak" 
— ez összetett szó, az összetett szókat mindig 
egybe kell írni. A szó töve itt vándormadár, 
k ez a ragja; más ragot is tehetünk hozzá, 
pl. a t ragot, a személy- és dolognevek t ragja 
mindig egy t. „Ősszel" ezt két s és egy 0-vel 
írjuk, mert a szó töve ősz, a rag vei, mely 
utóbbinál a v sz-re változott ; az sz betűt 
azonban nem írjuk ki kétszer, mert a két-
jegyű mássalhangzókat úgy kettőztetjük, hogy 
csak az első betűjét írjuk kétszer, a másodikat 
csak egyszer, kivéve, ha a szót a sor végén 
meg kell szakítani, mert akkor kétszer kell 
kiírni pl. ősz-szel; ugyanaz áll az összetett 
szókra is, pl. jegygyűrű. „Költöznek" ez cse-
lekvésszó, a cselekvés itt a jelen időben tör-
ténik, ha a cselekvés már megtörtént, akkor 
így kell mondanunk: „költöztek", haesak ez-
után fog történni: „költözni fognak". „El" ez 
ígekötő, mely az igéhez vagy cselekvésszóhoz 
hozzátartozik, de külön írjuk, mert az ige után 
áll ; ha előtte állana, úgy egybe írnók, pl. el-
költöznek ; külön kell írnunk akkor is, ha az 
ígekötő és igéje között még egy szó áll, pl. 
„el fognak költözni". 

Ily irányban és módszerrel képzelem én a 
helyes nyelvtantanítást és látom szükségét egy 
jó Vezérkönyvnek, mely a tanító munkáját 
minden lépésénél irányítaná. Tankönyvet a 
gyermek kezébe nem adnék, mert az sokszor 
rossz útra csábítja az embert, és a nyelvtan-
tanítást esetleg pusztán szabályok betanításává 
teszi. A nyelvtantanítás mai ferde állapotát 
az évvégi vizsgálatok is mutatják, hol szintén 
a gramatizálás a fő. Ennek véget kell szakí-
tani: ezzel szemben azonban azt mondhatjuk, 
hogy a tanításterv rendelkezései olyanok, hogy 
a régi módszerrel teljesen nem szakíthatunk. 
Ez úgy is van, és kétségbe nem vonható s 
azért a javulás érdekében a legelső kívánalom, 
hogy az új tanításterv másként rendelkezzék és 
szabja meg mindenütt a határokat. Addig is 
segítsen mindenki az egészségtelen viszonyokon, 
amennyire az lehetséges. 

(Törökbecse.) Lind Gyula. 

V. 
Kehr az iskolát egy teherrel megrakott em-

berhez hasonlítja, akitől mindenki elvárja, 
akinek csak köze van hozzá, hogy elsősorban 
az ő csomagját vigye. A hasonlat értelme sze-
rint tanuljon a gyermek gazdaságtant, egész-
ségtant, tanulja az ország törvényeit stb. stb., 
mert mindezeknek az életben hasznát veszi, 
már pedig fontos pedagógiai elv : „Ne az isko-
lának, hanem az életnek neveljünk!" 

Ez a szertelen, egymást túllicitáló követelés 
és a hozzá nem értő ellenőrző hatósások számon-O 

kérő eljárása szülte a kényszerhelyzetet, mely 
a tanítót a magyar nyelv tanításánál s a gyer-
meket annak tanulásánál sokszor a vérig 
kínozza ; hibás a tanterv is, mely az általános 
elveknél ugyan helyesen adja meg az utasítást : 
„a nyelv alaktanának szabályszerinti mélyebb 
taglalásába ne bocsátkozzék a tanító", de már 
a kivitelben, a tananyag részletes fölosztásánál 
maga is abba a hibába téved, amitől előbb a 
tanítót óva intette ; e hibát tetézi a legfelsőbb 
hatóság azzal az eljárásával, hogy még az 
állam által kiadott tankönyvekben is — sőt, itt 
csak igazán ! — megengedi „ a nyelv alaktaná-
nak szabályszerinti mélyebb taglalását", mely 
tankönyvek pedig a tanítók számára útmuta-
tásul szolgálni vannak hivatva. 

Hogy a nyelvtan tanításának a tanítóra 
kényszerített mai anyaga lelketölő munka, 
amin a legjobb módszer is csak csekély mér-
tékben enyhít, ezt a tanítóság napról napra 
tapasztalja ; hogy az elvégzendő anyag az 
„életre való nevelés" elvét épenséggel nem 
szolgálja, erről bárki is meggyőződhetik, ha a 
nyelvtan tananyagát betekinti ; s hogy a gra-
matizálásra muszájból fordított aránytalanul 
sok idő épen az életre legfontosabb, legszük-
ségesebb studiumot: az írás- és nyelvgyakorla-
tot s a fogalmazást rövidíti meg, azt az isko-
lából kikerülő gyermekek fölötte hibás írása 
és gyarló fogalmazó-képessége erősen igazolja. 

Ezek oly tények, mik fölött vitatkozni, ami-
ket lépten-nyomon szellőztetni fölösleges, mivel 
köztn iomásúak, de nem is kívánatos, mert a 
felületes olvasó, avagy a tanügy terén laikus 
hallgató még bennünk keresné a bibát ; pedig 
ha van is bennünk valami hiba, az csak annyi, 
hogy úszunk az árral s hogy a lelketölő fogal-
makat a keresve-keresett módszerekkel lehető-
leg megkönnyíteni törekszünk, ahelyett, hogy 
egyszerűen mellőznők, mint nem az elemi isko-
lába valókat, ahol a gyermekek még nincsenek 
az érettségnek olyan fokán, hogy ilyes dolgo-
kat eredménnyel tanulhassanak. 

Persze, hogy ez nem is tőlünk függ ! 
Azt állítják, hogy a gramatizálás az elemi 

iskolában szükséges a középiskola miatt, mely 
onnan veszi a tanulóit ; ez nem áll, nem áll 
azért, mert a népiskola, ha bizonyos anyagot 
igen, de épen a nyelvtan anyagát illetőleg 
nem előkészítő a középiskolákra, hiszen itt az 
anyagot élőiről, a legegyszerűbb nyelvtani foga-
lomtól kezdik. 

A legelső szükség a Tanterv gyökeres meg-
reformálása oly irányban, mély a gramatizálást, 
ßozoßai determinációkat teljesen kizárja ; a 
második teendő, hogy csak oly tankönyvek 
nyerjenek approhálá; í, melyek ezen élvet föl-
tétlenül követik (ezekre különben nem is lenne 

(íMtIWiffií • ' 
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szükség) ; a harmadik követelmény, hogy az 
összes tanügyi hatóságoknak szigorúan meg-
hagyassék, hogy necsak ők ne kívánják, de a 
tanítóknak is határozottan tiltsák meg a gra-
matizálást. 

De mi lesz akkor a nyelvtani tudással ? Mi 
lesz? . . . Az lesz, hogy kívívjuk, amit most 
nem érhetünk el, mert a célt most is ugyan 
tudjuk, de ennek megközelítéséhez a mai esz-
közök nemcsak hogy nem alkalmasak, sőt el-
érhetésében legyőzhetlen kerékkötőink. 

Mi is lehetne a nyelvtantanításnak a célja, 
ha nem a helyes beszéd és írás. Ehhez azonban 
fölöslegesek az üres szabályok, az értelmetlen 
definíciók, mint ahogy a leendő mesterember 
sem únos-úntalan hangoztatott prelekciókkal, 
hanem elleséssel és gyakorlattal szerzi meg 
foglalkozásához a kellő ügyességet. 

Ezt az ellesést, ezt a gyakorlatot: a tanító 
mintaszerű beszédje, a beszéd- és értelemgya-
korlatoknak, az olvasásnak és írásnak kellő 
kihasználása fogja eredményezni. 

(Kütelek.) Váczy István. 

A törtekről. 
Törtekre nézve az lenne a középút, hogy 

tanulja a gyermek mindazt, amit könnyen meg-
érthet a 4-ik osztályban. 

Legyen szabad azért röviden bemutatnom, 
miképp lehet a gyermeket értelmesen végig-
vezetni a törtszámításon, vagy hogy a számtaní-
tás alaki és tárgyi célját egyaránt jól elérje. 

1. Olyan egészet, mely egészekre nem bont-
ható, egyednek mondunk. 

Egyed minden egyes ember, állat, növény, 
gyümölcs, műtárgy. 

Szervetlen testeknél nem ismerünk természe-
tes egyedet, azért a törvény állapítja meg, 
hogy terjedtségben méter és liter, súlyban 
gramm, időben nap és óra, értékben korona 
legyen az egyed. Ezek a törvényes egyedek. 
A fillér, kg., cp hl., tonna stb., szokásos egyedek. 

Ha 1 almát, 1 diót kétfelé vágok, lesz az 
1-ből 2, de nem 2 egész, hanem 2 rész. 

Számításhoz eddig sem hoztunk almát, diót, 
koronát, azoknak csak képviselőit használtuk, 
a neveket ; úgy most a részelésnél nem vágunk, 
törünk, szakítunk, hanem váltunk; így a diót 
fölváltjuk 2 félre, az almát 4 részre, a métert 
10 részre. Azért váltószám az, mely mutatja, 
hány egyenlő részre daraboltak az egyedet. 

A váltószám szerint különböznek a részek 
is, azért a részeket a váltószámról nevezzük el 
és azzal jelöljük írásban. így a métert 5 részre 
váltván, lesz belőle öt egyötödrész, röviden 
5 ötödrész. Ezen szó : ötödrész, neve a szám-

nak (mint pl. 5 körte), a váltó pedig (5) a 
nevező szám. 

Nem szükséges, hogy mind az 5 részt gon-
doljam, számolhatok 4, 3, 2, 1 résszel is. Amivel 
a gondolt részeket számon tartom, az a számláló. 

A számlálót okvetlen mindig le kell írnunk, 
a nevezőt alája írjuk, így: í , vagy 5A, vagy 55. 

Ennek mintájára írható az egyed is, l i , 2i, 
3i stb. 

li-ből különféle váltókkal lesz: 22, 33, 4j, 
5s, 6e, 7?, 8s, 99, lOio. 

Ezekből a részegységek: I2, I3, L , . . . I10. 
A tizedrész nem egyéb, mint az egyednek 

tizedosztálya ; ámde a tizedosztály minőségét 
a helyzet mutatja : tehát a tizedrész nevét a 
helyzet is jelölheti. 

A tizedrész az egyednek tizedosztálya, helye 
tehát az egyedtől jobbra van. Ennélfogva a 
tizedrész nevezőjét nem kell leírni, csak szám-
lálója álljon a maga helyén. Ezen hely az 
egyed jobb oldala. 

Ebből következik, hogy az egyed mellé írt 
szám mindig tizedrész, lia nincs írva nevezője, 
p l . í l i 3 = l egész, 3 tizedrész. 

Így írásmódra nézve a részszám kétféle : 
jélrész, ha nevezője le van írva számjellel, 
helyrész, ha nevezőjét a helyzet fejezi k i : 
li3io = L3, 2i5io = 2i5. 

Csakhogy helyrészeknél a kis 1 helyett magas 
ponttal jegjezzük meg az egyedet, tehát l i 3 
helyett 1"3 írunk; egészek hiányában pedig 
0-át írunk, így: 3io = 0'3, 5io = 0 5. 

2. A részszám forr äsä az osztás, átváltás 
útján. 1 nem osztható 2-vel, míg azt részekre 
nem váltom. 

Legbiztosabb váltó maga az osztó, így: 
1 : 2 = 22 : 12., 

Közönségesen tízzel váltunk, de nem előre, 
hanem csak az egyedhely leírta után, így : 
1 : 2 = 0', t. i. 1 osztva 2-vel az 0 egész, 
0-szor 2 az 0 —f- 1 (aláírom) az 1, ezt föl-
váltom 10 tizedrészre (így írva: 1"0) és osz-
tom, lesz : 1 : 2 = 0'5. 

TÏÏ 
Néha a szakváltókat alkalmazzuk váltóul, 

pl. 1 év : 3 = 12,2 : 3 = 412. 
A helyrendű osztásnak az a nagy előnye, 

hogy nem kell törődnünk azzal, 10 legyen-e 
a váltó vagy 100, 1000 stb.: 

5000 : 8 = 625 ; 5_: 8 = 0 625. 
20 5-0 

40 20 
40 

Amint osztás a rész forrása, úgy viszont 
minden részszám fölbontható osztóképletre, 
pl.: 2s = 2 : 3, 0 4 = 4 : 10. Nagy hasznát vesz-
szük ennek az osztásnál. 
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Nagy hasznát vesszük ennek a szorzásnál, 
mert egyszerre visz a helyes fölfogásra : hogy 
a nevezővel jelölt osztályt szorozzuk a szám-
lálóval, 6 X (23 =) 2 : 3, a számláló megmarad 
szorzónak, a nevező pedig oszt: 3i X (23 =) 
2 : 3 ; 8 X (0*8 =) 3 : 10 ; 3 6 X (2"5 =) 25 :10. 

3. A részszámok átváltása. Nem mondható 
ilyennek az átírás helyrészről jelrészre vagy 
viszont: pl. 4,o = 0"4, 17ioo = 0'17 ; 0 9 = 9io, 
0-03 = 3ioo. 

a) Ha egész és részből vegyes számot kell 
egyesíteni, akkor az egészeket is részekre vált-
juk éi a többivel összeadjuk, pl.: 4i23, 4i = 123, 
123 23 = 143. Helyrendben ezt puszta tető-
vonással jelöljük : 4-5 = 4"5, 375 = 3 7 5 (ki-
mondva 45 tizedrész, 375 századrész). Hely-
rendű egyesített számot gyakran kell osztókép-
letre bontani, így: 4 ^ = 45 :10, 375 = 375 :100 ; 
némi gyakorlottság mellett az egyesítést át is 
ugorhatjuk, tehát: 2 5 = 25': 10, 4"12 = 412 :100. 

b) Összeadás és szorzás által sokszor jutunk 
olyan jelrészre, melynek számlálója nagyobb a 
nevezőnél, ami elárulja a váltott vagy egyesí-
tett számot; ilyenek pl.: 63, 82, 9s, 12*; 52, 
IO3, 9i. Ezeket rendezni kell, t. i. a rendes 
egész vagy vegyes alakra hozni. 

Rendezés végett az ilyen váltott számot föl-
bontjuk osztóképletre és osztunk, mert ezzel 
derül ki, hány egyed rejlik a részszámban ; tehát : 
63 = 6 : 3 = 2,, 52 = 5 : 2 = 2il2 ; 103 = 1 0 : 3 . 

1 : 2 = 2 2 : 2 = I 2 . 

Ha tetszik, helyváltót is alkalmazhatunk, pl.: 
7* = 7_: 4 = 175. 

3-0 
20 

c) A részszámot könnyű átváltani a számláló 
és nevező együttes megszorzása által, mivégre 
a váltót az egyenlőségjel fölé írjuk ; amint 
2, 2 2i, lígy 23 2 46, ezt hívjuk bővítésnek. 

Bővítés által nem változik a részszám értéke, 
mert ahányszor kisebbek, annyiszorta többek 
a részek ; ha kétfelé vágott almából kapsz 
egy darabot, az csak annyi, mint a 4-felé vágott 
almából 2 darab: 12

 2 2*, 25
 2 4,o = 0'4. 

Nagy tehát a különbség szorzás és bővítés 
közt. Szorzásnál, csakúgy mint összeadásnál, 
a nevező nem változik ; 3-szor 2 körte az 6 
körte, úgy 3-szor 2% az 65. Bővítésnél pedig 
a nevezőt is kell szoroznunk: 2:, 3 615. 

A váltó tehát szorzó is, hányados is az új 
és régi nevező között, azért a két nevezőt 
ismervén, osztás által megtalálom a váltót. Ez 
képezi a kulcsát azon eljárásnak, mellyel rész-
számot más adott nevezőre válthatunk, pl. 3: 
váltandó 28-adrészre: 28 :7 = 4, tehát 3? 4 1228. 

Ilyen bővítésnek van helye, mikor 2 vagy 
több különnevű részt egynevüre kell hoznunk, 

pl. 23 és 3i. Világos, hogy az első 4-gyel, a 
második 3-mal bővítendő: 23

 4 812, 3i 3 Ó12. 
Több részszám esetén előbb kettővel végzünk, 

aztán a 3-ikkal, pl.: 23, 3*, 4s ; 2s 812, 3* 3 9,2 ; 
45

 12 4 860, 9,2 6 4 5si), 8,2 5 40eo s így lesz 40eo, 
45eo, 48eo. 

d) A részszámok kisebb nevezőre váltását 
rövidítésnek mondjuk. Ez tehát ellentéte a bőví-
tésnek, azért szorzás helyett is osztani kell a 
számlálót és nevezőt, a váltót pedig az egyen-
lőségjel alá írni: 4e 2 23 ; 0'4 2 2s. 

A részszám értéke itt sem változik, mert 
ahányszorta kevesebb, annyiszorta nagyobb 
lett a rész. 

Osztásnál ellenben csak a számláló kiseb-
bedik : 4G : 2 = 2G. 

Rövidítéssel a lehető legkisebb nevezőre 
törekszünk, hogy ezáltal egyszerűsítsük a szá-
molást. A lehető legkisebb nevezőre a lehető 
legnagyobb váltóval juthatunk, de ismételt 
rövidítéssel is célt érünk, pl.: 6,8 2 3a 3 I3. Néha 
nagyobb váltót is könnyen találunk, pl. : 624 6 1*, 
12,8 6 23. 

Rövidítés szerepel az egynevüre váltásnál is, 
pl.: L, 56, 0 7 ; 1* 6 624, 5s 4 202*, 624

 2 3,2, 
2024 = 10,2 ; 0 7 12 84/120, 10« 10 100/120, 
3,2 10 30/120 ; 84/120 2 426o, 100/120 2 50*o, 
30/120 2 15GO. Tehát: 1* = 15s«, 5S = 50eo, 
0 7 = 42«o. 

e) Osztásnál többszörös részszám is fordul 
elő, melynek átváltása nem különbözik az eddigi 
eljárástól, pl. 3i : 23 mérosztáshoz egynevű 
számok kellenek. 34 3_9i2, 23 1 812 ; tehát lesz 
9i2 : 812. Részszámmal is könnyű néha osztani, 
2s a 4ó-ben van 2-szer, tehát 4s : 2s = 2. Ámde 
többnyire bonyolult a részszámok közti osztás, 
azért előbb egészekre váltjuk azokat rész alak-
ban : 4Ó : 25 = 43/25

 6 20Ő/10Ó = 4 : 2 = 2; úgy 
9i2 : 8 1 2 = 9 , 2 / 8 1 2

 12 1 0 8 , 2 / 9 6 , 2 = 9/8 = 9 : 8 . 
Eddig bátran mehetünk az elemi iskolákban ; 

a legnagyobb váltó és a legkisebb közös nevező 
kiszámítása és a végtelen helyrész átváltása 
mellőzhető. 

Azért legjobb az 1-ső osztályban 10-ig 
menni, a 2-ik osztályban összeadni, a 3 ikban 
szorozni, a 4-ikben pedig a részszámokkal 
végezni. 

(Zsámbők.) Dr. Ében Mihály. 

Külföldi szemle. 
Schiller és a németek. Tudvalevő dolog, hogy 

május 5-én volt a nagy német költő, Schiller 
Frigyes halálának századik évfordulója. Ez 
alkalomból egész Németországban, de Németor-
szágon kívül is sok helyen, ahol a nagy szel-
lemeket tisztelni szokták, Schiller-ünnepélyeket 
rendeztek. (Nálunk a Kisfaludy-Társaság hódolt 
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szellemének egy ülés keretében, amit a német 
lapok nagy megelégedéssel vettek tudomásul.) 
Németföldön az egész tanuló-ifjúságot bevon-
ták az ünnepség keretébe s az iskolák is 
kivették a maguk részét. 

* 

Porosz iskolák. A porosz államban 4414 
városi iskola van. Ezek közül 3557-et (80'5%) 
a politikai községek tartanak fönn; az evan-
gélikus, úgynevezett családapa-tái-sulatok (Haus-
vätersocietät) 406-ot, a katbolikusok 269-et, 
a zsidók 68 a t ; a közösen fönntartott iskolák 
száma (paritätische Schulen) 23. A ker. 
egyházi, illetve zsinagógai községek 7 katho-
likus és 73 zsidó iskolát tartanak fönn, öt 
iskolát pedig más erre kötelezett felek. így pl. 
a Ruhr melletti werdeni iskola az állam költ-
ségén áll fönn. A 32.342 falusi iskola közül 
19.227-et (59'4°/o) a politikai községek, a 
családapa-társulatok 10.558 evangélikus, 2334 
katholikus, 8 zsidó és 95 közös iskolát tarta-
nak fönn. Egyéb erre kötelezettek 20 iskolát. 

* 

A közoktatás Japánban. Tokióban most 
jelent meg „A közoktatásügy fehérkönyve" 
amelyben a következő érdekes adatokat találjuk. 
A népiskolák száma ezidőszerint Japánban 
27.138, ezekben 108.360 tanító 5,084 099 
gyermeket tanít. Az iskolaköteles gyermekek 
93'23 százaléka jár iskolába és pedig a fiúk 
96"59, a leányok 89"48 százaléka. Az iskola-
köteles gyermekek közül 1873-ban 29 szá-
zalékjárt iskolába, 1883-ban 51 százalék, 1893-
ban 59 százalék. A kinai háború után a 
számok nagy növekedését lehet konstatálni az 
iskolalátogatások tekintetében. Az iskolába járó 
fiúknak száma a leányokéhoz 1873-ban így 
aránylott: 40 : 15, ma a különbség mindössze 
7 százalék. 1901-ben a különböző kereske-
delmi és ipariskolákba 36.000 tanuló járt . A 
következő évben ez a szám már 95.000-re 
emelkedett, tehát mindössze 2000-rel kevesebb 
volt, mint amennyi a középiskolai tanulók száma. 
A női egyetem a mult hetekben tartottá vizs-
gálatait. 86 nő nyerte el az úgynevezett aka-
démiai bizonyítványt, 132 az egyetemről való 
elbocsátási bizonyítványt. Ez utóbbiak közül 
73 a háztartási szakot, 45 a nemzeti irodalmi 
és 14 az angol szakot végezte. A japán női 
egyetemet azért alapították, hogy jó asszo-
nyokat és anyákat képezzenek ki az ország-
nak. Aggszüzek és agglegények nincsenek az 
országban, a tanítónők férjhezmenetelük után 
is megmaradnak hivatalaikban, amíg épen 
állapotuk megengedi és ekkor az állam nagy 
kedvezményeket nyújt nekik. 

* 

A világ legnagyobb iskoláját nemrégen 
nyitották meg New-Yorkban. Ez a nyilvános 
iskola a 188-adik e városban. Az iskola át-
vételekor a hatóság által az oktatásügyi ható-
ság elnöke : Henry N. Tilot és a város szupe-
rintendense: William H. Maxwell tartottak 
beszédeket. Az iskola, amely működését már 
megkezdette, 5184 tanulót fogadhat falai közé, 
kiket 111 tanító oktat. Az iskola vezetése egy 
férfiúra és egy nőre van bízva. Amaz Mandel 
Eduard, emez M. Aleer Mari. A főzőiskola 
növendékei maguk készítették a reggelit a 
megnyitási ünnepély alkalmából. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. — 34.894. sz.) 

Az állami elemi népiskolai gondnokságok 
számára az 1901. évi 32.055. sz. a. kelt ren-
delettel kiadott Utasítás 2. §-ának azon rendel-
kezését, mely szerint az igazgatók hivatalból 
tagjai az áll. iskolai gondnokságoknak, szava-
zati joguk van és saját körzetük iskolai 
ügyeire nézve előadói a gondnokságnak, oda 
módosítom, hogy oly állami elemi népiskolák-
nál, melyeknek több iskolai körzete van, az 
egyes állami iskolai körzetek igazgató-tanítói 
a gondnokságban szavazati jogot csak a saját 
iskoláik ügyeit érintő kérdésekben gyakorol-
hatnak. 

Budapest, 1905 június hó 5-én. 
A miniszter meghagyásából: 

Molnár, 
miniszteri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Burger Károly, 

Glück Frigyes, Lippert Lajos, Stadler Károly 
budapesti vendéglősöknek, akik a tanítóknak 
a főváros főiskoláiban tanuló gyermekei közül 
kettő-kettő részére; Appel János, Bauer János, 
Bruckbauer Mátyás, Buchinger János, Döcker 
Ferenc, Drechsler Béla, Dukász Jakab, Ebner 
Ferenc, Ehm János, Ecker Károly, Fejér 
Gyula, Fischer Zsigmond, Fleck Károly, özv. 
Foltin Antalné, Förster Konrád, Fukáts János, 
Giirsch Ferenc, Gregorics Ferenc, GyJry 
Mihály, Hack István, HaseTbeck János, Hámor 
József, Hersch Samu, Herz R. Rezső, Hofbauer 
Lipót, Hruska János, Janura János, Kommer 
Ferene, Kommer János, Kovácsics Mátyás, 
Kramer Miksa, ifj. Kriszt Ferenc, Kubanek 
Vencel, Leikam Ágost, Marton László, Mátrai 
Ignác, Mayer Ferenc, Metzger János, Monsz-
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part Ignác, Móritz József, Mittler Antal, 
Miillner Erzsébet, Nemény Béla, Neusiedler 
Géza, Petanovits József, Petrákovics J . özv. 
Pribitzer Sándorné, Prindl Nándor, Spiegel 
Ignác, Schauer N. özv. Schierer Károlyné, 
Schuszter Ernő, Sziklay Sándor, Szikszay 
Ferenc, SZÍVÓS Zsigmond, Talábér Ferenc, Tóth 
József, Weisz Antal, Wurglits Vilmos, Bittner 
János budapesti vendéglősöknek, kik a tanítók 
egy-egy gyermeke részére szabad asztalokat 
nyújtottak. (Az Eötvös-alap útján.) 

Kinevezte: Krizsán György deszki áll. el. 
isk. áll. hely. tanítót áll. el. isk. r. tanítóvá 
az ó-bébai közs. isk.-hoz szolgálattételre kiren-
delve. 

Jelen minőségében áthelyezte: Faragó 
Sándor az ó-bébai közs. isk.-hoz szolgálatté-
telre rendelt áll. el. isk. tanítót a pádéi áll. 
el. isk.-hoz; Gyorgyeúcs Miklós dolovai áll. el. 
isk. tanítót a pancsovai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Nóvák Kornél 
almási munkaképt. gör. kel. tanítónak évi 
580 K- t ; Krug Teréz bpesti orsz. nőképző 
int. munkaképt. el. isk. tanítónőnek évi 1520 
K-t; Pitik Dániel hajdasi munkaképt. közs. 
el. isk. tanítónak évi 580 K-t ; Braun József 
tiszaföldvári munkaképt. izr. el. isk. tanítónak 
évi 1040 K-t; Sághy Lázár szegvári munka-
képt. áll. el. isk. tanítónak évi 1240 K-t; 
Szigorú (Szikora) József dorogóbányai társulati 
el. isk. munkaképt. tanítónak évi 1680 K-t; 
Bakonyi Lajos fábiánsebestyéni munkaképt. 
közs. isk. tanítónak évi 500 K-t; Blau Mór 
nagymagyari munkaképt. izr. el. isk. tanító-
nak évi 1060 K-t ; Zsengeri Márk görbői izr. 
el. isk. munkaképt. tanítónak évi 980 K-t; 
Bató Antal herczegszentmártoni munkaképt. 
rom. katb. el. isk. kántortanítónak évi 580 
K-t; Jászberényi István tardi róm. kath. el. 
isk. elaggott tanítónak évi 540 K- t ; Müller 
Matild bpesti skót ev. ref. el. isk. munkaképt. 
tanítónőnek évi 1680 K-t. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Valló Sándor gyetvai áll. el. isk. tanító 
3 kisk. árvájának 424 K-t ; néh. Bleier Izidor 
szeghalmi volt izr. tanító özv., szül. Klein 
Rebekának és Teréz kisk. árvájának 723 K 
33 f-t ; néh. Placht Artúr gyöngyösi áll. isk. 
volt tanító Antal és Erzsébet kisk. árváinak 
egyenként 103 K 33 f, együtt 206 K 66 f-t ; 
néh. Toronyi Zsigmond Tiszapolgárhoz tartozó 
tikos - pusztai nyugalm. róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Grittner Amáliának évi 510 
K 80 f-t ; néh. Haraszti Gyula szabadkai közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Glogger Lujzának 770 
K-t, Sándor, Margit, Julianna, Lujza és Gyula 
nevü kisk. árváinak egyenként 116 K 66 f-t, 
együtt 583 K 30 f-t, mindössze 1283 K 30 f - t ; 

néh. Üdvössi Antal nyugalm. udubováni róm. 
kath. el isk. tanító özv., szül. Kment Teréziá-
nak évi 300 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Steiner 
Salamon tápiósülyi elaggott magániskola-tulaj-
donos tanítónak 660 K-t; Hoffmann Kamilla 
bpesti izr. nőegyleti tanítónőnek 800 K- t ; néh. 
Máyer Ferenc szentandrási volt róm. kath. 
tanító özv., szül. Tamásovics Emiliának évi 
300 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Tanító. A népoktatási törvény rendelkezései 

szerint faluhelyen a szorgalomidő legalább is 
8 hó. Ha az iskolaszék hosszabb időt sza-
bott meg, azt az iskola jól fölfogott érde-
kében tette. Szomorú dolog volna, ha ön a 
határozatnak eleget tenni vonakodnék. — 
G. S. G. Se Bpesten, se másutt nem rendeznek 
olyan ideigl. tanf. ot, ahol az ön felesége a kézi-
munka oktatásához szükséges képesítést rövid 
idő múlva elsajátíthatná és oki.-et nyerhetne. — 
H. B. K. Miután az államsegélyt iskolához 
kötik, ha az ibető tanító ezt az ál'ást otthagyja 
és máshová költözik, akkor nem húzza tovább a 
másik községben a részére előbb engedélyezett 
államsegélyt. Oróla új állomásán tartozik gon-
doskodni az isk.-fönnt., saját hatáskörében. — 
B. Z. Toplecz. Idegen nyelven kiállított kereszt-
levelét — úgy tudjuk — az illető anyakönyvi 
székhelyen levő lelkész is lefordíthatja magyar 
nyelvre. Esetleg forduljon az illetékes királyi 
törvényszék hites tolmácsához. Második kér-
désére a választ alább megtalálhatja. — 
Tudomásul többeknek. Állami el. isk. tanítói 
állás elnyeréseért a miniszter úrhoz intézendő 
és 1 koronás bélyeggel ellátandó kérvényekhez 
csatolni kell: az oklevél másolatát, a kereszt-
levelet, az esetleges működésről kiállított bizo-
nyítványokat, a magyar honosságot igazoló ok-
mányt. Legcélszerűbb pályázat útján folyamodni 
s a fölszerelt kérvényt a tanf.-hez beküldeni. — 
S. K. Ariid. Ha az illető már 1887. évtől 
kezdve alkalmazásban van és az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetbe való fölvételhez megkívántató 
kellékekkel bírt, miért nem kérte fölvételét 
annak idején? Ennek elmulasztása folytán 
megélhetésének biztosítását csak az iskola-
fönntartó kegyétől remélheti, mert arra 
más segélyforrás nem áll rendelkezésre. — 
E. B. Turolukii. Mindkét ügyben előadott 
panaszával, illetve sérelmével forduljon a kir. 
tanfelügyelőséghez. Ez majd megteszi a szük-
séges intézkedéseket. — G. E. Addig, míg a 
tanítónő állásáról le nem mond, jogosan köve-
telheti fizetését. A helyettesítési ügy, tekintet 

! nélkül az állam által nyújtott segélyre, a 
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szabadságot kérő tanítónő és az iskolafönn-
tartó közötti megegyezéssel rendezendő. — 
D. M. Nyíregyháza. Atyjának hátrahagyott 
özvegye és árvái a legutóbbi állomással járó 
s hiteles díjlevélben biztosított fizetés után 
nyerik végellátásukat. Természetesen indokolni 
kell azt a mulasztást, melyet a törvény meg-
követel, t. i., ha valaki magasabb fizetéssel 
járó állásba jut, akkor azt be kellett volna 
jelenteni. Az elhaltnak magasabb fizetése után 
megállapítandó nyugdíjigény arányában lesz 
az özvegy gyám- és az árvák segélypénze 
utalványozva s ebből a fizetéskülönbözet mér-
sékelt havi részletekben levonva. Az özvegy 
és a kiskorú árvák végellátásához 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvény szükségeltetik, amely-
hez csatolandók : 1. az elhalt keresztlevele, 
2. halotti anyakönyvi kivonata, 3. a kiskorú 
árvák keresztelő levelei, 4. házassági anya-
könyvi kivonat (ezeket hiteles családi értesítő-
vel is lehet pótolni), 5. az özvegynek férjével 
való együttéléséről szóló hatósági bizonyítvány, 
6. az elhalt szolg. folytonosságát igazoló műkö-
dési okmányok, 7. tanítói oklevele, 8. a leg-
utolsó állomáson élvezett fizetésről szóló díj-
levél és 9. nyugdíjkönyve. A kérvény a tanf.-
ség útján a minisztériumhoz terjesztendő. — 
B. L. Zágon. Önnek van igaza, mert a gond-
noksági utasítás 90. §-ának c) pontja akként 
értelmezendő, hogy az I. és II. oszt. vizsgája 
együttesen két óránál, a többi osztályoknál pedig 
együttesen három óránál tovább nem tarthat. — 
R. M. Kuliesorba. Miért nem intézi el az ily 
ügyet, melynél csupán a méltányosság és 
az iskolafönntartó jóindulata lehet irányadó, 
az iskolaszékkel ? Ily helyi jelentőségű dol-
gokban úgy sem adhatunk tanácsot. — 
F . S. A. A községi és a hitfelekezetek által 
fönntartott elemi iskolákban működő tanítói 
személyzet fizetésének rendezéséről szóló 1893: 
XXVI. t.-cikknek 1. §-a az 7* hold kertet a 
fizetési minimummal szemben állapítja meg. 
Mint állami tanító váltságdíjat nem kaphat. — 
(J. 0. Szikszó. A községi óvónők évötödös 
korpótlékra, igényt nem tarthatnak. — H. V. 
Molnári. Évötödös kórpótlékát működésének 
kezdetétől fogja kapni. — Zs. Az állam nem 
ad magánosoknak házépítésre törlesztéses köl-
csönt (!). Ilyet esetleg ott valamely pénzinté-
zettől kaphat. — Sz. K. Kerestettük, de a 
minisztériumban nem fordul elő. (Ilyen magán-
ügybenmm&íg címzett lev.-lapot kel\ mellékelni).— 
Többeknek. Az Eötvös-alap segélyeire stb.-re 
vonatkozó (bélyegtelen) folyamodványok nem 
az elnökhöz, hanem Kapy Rezső titkárhoz 
(VIII., Szentkirály-utca 47. sz.) küldendők. — 
Ny. Gy. Meusos. Ha külön iskola az : megkap-
hatja a lapot, tígy járjon el, amint a lap homlo-

kán olvasható. A kérvényre bélyeg nem kell. — 
Mester. 1. A polg. isk. tanítóképzőbe leendő 
fölvételre vonatkozó pályázat határideje május 
hó végével lejárt. 2. Ha a határidő betar-
tását elmulasztja, fölvételre aligha tarthat szá-
mot. 3. Magánvizsgálat díja 40 korona. — 
ti. F. Budapest. Volt iskolatársak találkozá-
sára vonatkozó fölhívásokat, mint amelyek leg-
följebb 15—30 embert érdekelnek, sok oldalról 
igénybe vett lapunk szerkesztőségi részében, 
legnagyobb sajnálatunkra, nem közölhetünk. — 
K. A. N.-Atád. Forduljon az illető fürdő igazg.-
ságához. (âz különben nagyon drága fürdő!) — 
A. J. Magyarbóly. Nagyon sajnáljuk, de ilyen 
gyűjtésre^ szóló fölhívást mi nem közölhetünk. — 
Sz. K. Állami tanítói állásért a folyamodvány 
a miniszterhez címezve, a kir. tanfelügyelőség 
útján adandó be. Csak pályázatra bocsájtott 
állásra lehet folyamodni, általánosságban nem. — 
Tanítónő. 1. A Mária Dorottya-egyesület 
tagjai. 2. Lehetséges. 3. Az étlapon föltüntetett 
árakból engednek el 30—50%-ot. 4. Csak tes-
sék a titkárhoz fordulni. (Ilyen magánügyben 
címzett levelező-lapot kell mellékelni. Most 
csak kivételesen válaszolunk a lapban.) — 
N. R. Nagyszeben. A második évötödös kor-
pótléka 10 évi áll. szolgálata után válik ese-
dékessé ; beszámítják tehát nemcsak az áll. polg., 
hanem az áll. el. isk -nál töltött szolgálatát is. — 
Tanítónő. Ha állami iskolai tanítónői állásra 
egyáltalán hirdetnek pályázatot, azt mindig 
lapunkban is közlik. — C. L. Nézetünk szerint 
az iskola termét méhköpük stb. raktárává 
tenni nem lehet. — L. B. A VI. egyet, tanító-
gyűlés naplója már megjelent s úgy halljuk, 
hogy most van szétküldés alatt. Az Orsz. 
Bizottság elnökénél reklamálhatja meg. — 
B. F. 1. Szíveskedjék a „Tanítónő" c. alatt 
adott választ elolvasni. 2. Csak a Mária Do-
rottya-egyesület tagjai részesülhetnek azokban 
a kedvezményekben. 3. Az iskolai hatóság 
ajánlata. (Ilyen magánügyben mindig ámzett 
levelező-lapot kell mellékelni.) — 38.562. Mivel 
az iskolaszéki elnök az oktatás jól fölfogott 
érdekeire való tekintetből akként intézkedett, 
hogy a 10 éven aluli növendékeket a meg-
tartott vizsgálat után is tanítsa június 20-ig 
és mivel a népokt. törvény szerint a tanév 
faluhelyen legalább is nyolc hó, a helyes in-
tézkedés ellen kár volna szót emelnie. — 
B. O. Pósfalu. Hivatalos bírálatra csak nyom-
tatásban megjelent munkákat fogadnak el, ha 
azonban (amit leveléből nem veszünk ki) elő-
zetes, kiadói bírálatot ért, úgy küldje el a 
kéziratot a Lampel R.-féle könyvkiadóhiva-
talnak. (VI. ker., Andrássy-út 21. sz.) 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az új miniszter. A király dr. Lukács 

Györgyöt, Békés vármegye volt főispánját 
vallás- és közoktatásügyi miniszterré nevezte ki. 

— Tanítók szanatóriuma. A pécsi Nép-
1 tanodában olvassuk: „A Néptanítók Lapja 21. 

száma egy rendkívül humánus és életrevaló 
eszmét vet a felszínre : a gégebajos tanítók 
szanatóriuma eszméjét, melyet az Eötvös-alap 
segélyével kíván megtestesíteni, mely egye-
sületnek amúgy is alapszabályszerű kötelessé-
gei közé tartozik a beteg tanítók segélyezése. 
Cikkíró az Eötvös-alap révén az orsz. tanítói 
nyugdíjalap támogatását is kívánná megnyerni, 
amennyiben az orsz. tanítói nyugdíjalapot leg-
első sorban illeti rész a gégebajos tanítók 
szanatóriumának létesítésénél. Az eszme oly 
szép, oly humánus, hogy megtestesülését összes 
egyesületeinknek, tanügyi lapjainknak teljes 
erejükkel támogatni és előmozdítani volna 
kötelességük. Mert nem szabad elfelejtenünk, 
hogy egy mindnyájáért és mindnyájan egyért." 
— Ehhez azt jegyezzük meg, hogy a Népta-
noda az egyetlen tanügyi lap, amely a jelenleg 
könnyen megvalósítható indítványról tudomást 
vett. Az Eötvös-alap vezetősége ennélfogva, 
érdeklődés hiányában, még eddig nem is foglal-
kozott az eszme megvalósításával. 

— Orsz. Közoktatási Tanács. A király 
Beöthy Zsolt budapesti tudomány-egyetemi 
rendes tanárt az Országos Közoktatási Tanács-
nál viselt alelnöki állásától saját kérelmére 
fölmentette és megengedte, hogy ebből az alka-
lomból kiváló buzgalommal teljesített igen 
hasznos szolgálatáért elismerését tudassák vele. — 
A népiskolai tantervhez készült utasításokat. a 
Közoktatási Tanács elnöksége fölterjesztette 
a vallás- és közokt. miniszterhez, aki azt f. hó 
16-áa 2202. elnöki szám alatt kiadta. A 
miniszter rendeletét lapunk mai számának külön 
mellékletén egész terjedelmében közöljük. Az 
új tantervet — mely az 1906/7. iskolai év 
elején lép életbe, még pedig egyszerre az 
összes állami és községi iskolákban — minden 
állami és községi tanító díjtalanul meg fogja 
kapni. Az új tanterv, az utasításokkal együtt, 
vaskos kötet könyv, mely hivatva van arra, 
hogy bibliája legyen a tanítónak. 

— Lapunk mai számához egy ív mellék-
letet csatoltunk, hogy a népiskolai tanterv 
lcibocsájtási rendéletét, melyet lapunk zártakor 
kaptunk, egész terjedelmében közölhessük. Ezt 
a nagyfontosságú és minden tanítót érdeklő 

közleményt, egyéb közleményekkel — a lap 
szokott beosztásán némileg változtatva — 
nyomda-technikai okokból közöljük a mellék-
leten, hölhíva arra e helytt külön is a magyar 
tanítóság figyelmét. 

— Furcsa indítvány. Csongrád vármegye 
ált. tanítóegyesülete még boldogult emlékű 
Fass Mátyás elnöklete alatt lelkesedéssel el-
határozta, hogy minden tagja egyúttal az 
Eötvös-alapnak is kötelező tagja legyen. Ez 
nemes akció volt. Most az egyesület egyik tagja 
egy járásköri ülésen azt indítványozta, hogy 
az Eötvös-alapra vonatkozó kötelező tagságot 
töröljék el. Ez szűkkeblű reakció. Reméljük, 
hogy az egyesület közgyűlése ezt az indítványt 
nem fogadja el s továbbra is módot nyújt az 
Eötvös alapnak arra, hogy mennél több 
csongrádvármegyei tanítót és tanítógyermeket 
támogathasson. Megfoghatatlan, hogy még 
mindig akadnak köztünk, akik azt hiszik, hogy 
az Eötvös-alaptól csak kérni kell, de annak 
adni fölösleges! 

— Kitüntetett tanítók. A „Torontálvár-
megyei magyar közművelődési egyesület" a 
következő tanítókat tüntette ki jutalomdíjjal 
a magyar nyelv buzgó és sikeres tanításáért: 
Fischer Mór és Osztie Béla nagybecskereki 
állami elemi iskolai tanítókat, Münzberg József 
alibunári állami elemi iskolai tanítót, Szubotich 
Bódog szanádi görög keleti szerb elemi iskolai 
tanítót és Mayer Eva szerbneuzinai községi 
elemi iskolai tanítónőt. Díszokmányt kaptak: 
Dienstl Emilia, Kuss Berta, Fröhlich Pál nagy-
becskereki, Cservinszky György újpécsi, Herold 
János homoliczi, Grueszku János csebzai görög 
keleti román, Kovalik Károly horvát-kécsai, 
özv. Thumné araczi és Schlégel Károly eleméri 
tanítók, illetve tanítónők. A nemzetiségi vidé-
keken működő jeles tanítóknak a kitüntetést 
az illetékes hatóságok útján kellő ünnepiesség 
keretében nyújtják át. Az igazgatóság továbbá 
több száz jutalomkönyvet osztott szét a vizs-
gálat alkalmából a magyar nyelv tanulásában 
kiváló eredményt tanúsító idegenajkú növen-
dékek között. — Danassy Antal egri tanító 
most, negyven évi működés után nyugalomba 
vonult. Kartársai ez alkalomból ezüst babér-
koszorúval lepték meg, amelynek minden leve-
lére egy-egy kartárs neve van bevésve. — Vas 
vármegye magyar nyelvi bizottsága most szá-
molt be idei körútjának tapasztalatairól és a 
bizottság konstatálta, hogy a tanítók nemes 
versenyre kelve, azon vannak, hogy a magyar 
nyelv terjesztése körül minél nagyobb haladást 
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mutathassanak föl. Rezerédj István alispán be-
jelentette, hogy a jutalmazásra 1580 korona 
áll rendelkezésre, amely összeget az erre érde-
mes tanítók között szétosztották. 

— A Budapesti tanítótestület igazgató-
tanácsa f. hó 15 én délután ülést tartott 
Trajtler Károly elnöklésével. Az elnök üdvözlő 
szavai után Tóth Kálmán titkár jelentette, hogy 
az elnökség előterjesztést kíván tenni a főváros 
tanácsához, hogy az egyhuzamban való tanítás 
és az iskolakönyvek illusztrálása dolgában a 
tanítótestületek álláspontját közölje és a nap-
közi otthonok líjjászervezése érdekében síkra-
szál] jon. A fölolvasott előterjesztést az igazgató-
tanács magáévá tette. A kerületenként kitűzött 
pályakérdést csak egy kerületben, a harmadik-
ban döntötték el, ahol a dijat Ktmcze Ernőné 
nyerte el; a többi kerületben csak őszkor fog 
a pályázat eldőlni. Majd sorra került a tanító-
ság lakásbérének szabályozása. Az igazgatók 
természetben való lakást vagy 1200 korona 
lakásbért, a segédtanítók 400, a rendes tanítók 
600—800 és 900, és a korpótlékos tanítók 
1000 korona lakásbért kívánnak. Az óvónők 
az eddigi 400 korona helyett természetben 
való lakásra, vagy 600 korona lakásbérre tar-
tanak igényt. Az igazgató tanács a Moussong 
Géza és illetve Székely Károly által készített 
és megokolt előterjesztéseket magáévá tette és 
elhatározta, hogy azokat pártolóan a főváros 
tanácsához fogja juttatni. A X. kerületi tanító-
testület emlékiratot nyújtott be az igazgató-
tanácshoz drágasági pótlék kieszközlése végett. 
Trajtler elnök nem pártolja ez eszmét, mert 
ez csak ideiglenesen javítana a tanítóság hely-
zetén és talán gátolná a most aktuális kérdé-
sek kedvező elintézését. Az igazgató-tanács ily 
értelemben határozott. 

— Arányi Antal alapítványa. Már jelez-
tük lapunkban, hogy Arányi Antal az iglói 
tanítóképző-intézet nagyérdemű igazgatója gyűj-
tés útján alapítványt tett le az Eötvös alapnál 
oly szepesi tanítók javára, kiknek fiai valamely 
budapesti vagy kolozsvári főiskolát látogatnak. 
Arányi igazgató 25 éven át folytatta szívós 
kitartással a gyűjtést s most örömmel hirdet 
4000 koronás alapítványa kamataira pályáza-
tot, melyet a következőkben ismertetünk : 
1. A szobakedvezményért folyamodhatnak fele-
kezeti különbség nélkül mindazon ifjak, kik a 
budapesti vagy kolozsvári tudomány- és mű-
egyetem, vagy más fő- és szakiskolák szorgal-
mas, példás magaviseletű hallgatói és igazolják, 
hogy apjuk, illetve anyjuk Szepes vármegye 
népoktató tanintézeteinek bármelyikében (tanító-
képző, polg. iskola, el. népiskola, óvoda) leg-
alább 5 éven át mint tanár, tanító, tanítónő, 
óvó, illetve óvónő, vagy mint kir. tanfelügyelő-

ségi alkalmazott (tanfelügyelő vagy segédtan-
felügyelő) működött vagy működik; ezenkívül 
az országos Eötvös-alapnak legalább 10 éven 
át rendes tagja, ebbeli mindennemű kötelezett-
ségeinek eleget tett, s annak jótéteményeire 
egyébként is jogosult. Ezen kedvezmény elnye-
résének egyéb föltételei a következők: a) hogy 
a folyamodó ifjúnak szülői Szepes vármegye 
bármely tanítóegyesületének rendes tagjai legye-
nek. Egyenlő érdemesültség mellett azonban 
azok bírnak elsőbbséggel, kiknek szülője a 
„Szepesi ált. tanítóegyesület"-nek rendes tagja 
volt s jelenleg is rende; tagja; b) ugyancsak 
elsőbbségben megelőzi ezeket azon egyenlően 
érdemes ifjú, akinek atyja az iglói állami tk.-
intézetnek egykor növendéke volt s mint ilyen, 
ott nyerte el tanítói oklevelét ; c) mindezen 
előbb fölsorolt föltételek az illetékes hatóságok 
által kiállítandó hiteles bizonylatokkal igazo-
landók. 2. A szoba-alapítvány kedvezménye 
csak egy iskolai évre terjedhet s abban egy 
tanéven át csak egy ifjú részesülhet, azonban 
kiterjedhet a főiskolai tanulás alatt a többi 
évekre is, mely esetben a segélyért minden 
évben újra kell folyamodni. 3. A folyamod-
ványok az Eötvös-alap Osztó - Bizottságához 
intézve, Arányi Antal tanítóképző-intézeti igaz-
gatóhoz terjesztendők, aki — míg él — a 
kedvezményes helyre való kijelölés jogát kizá-
rólagosan maga gyakorolja. Halála után ezen 
jog átszáll az iglói m. kir. áll. tanítóképző-
intézet tanári testületére. A folyamodványok 
benyújtásának határideje június 30-ika. 4. A 
szoba-alapítvány élvezete a következő kedvez-
ményekből áll : ingyen lakás, fűtés, világítás, 
mosatás, felügyelet és orvosi kezelés. A köz-
tartásért (reggeli, ebéd, vacsora) a díjnak fele, 
azaz havonként 20 korona fizetendő. 

— A magyarországi tanítók árvaházi 
egyesiileto a budai pedagógiumban tartotta 
meg ez évi rendes közgyűlését, Tóth József kir. 
tanfelügyelő elnöklésével. Az évi jelentés sze-
rint, amelyet Röhn József pedagógiumi tanár 
mutatott be, az egyesület a lefolyt iskolai évben 
14.000 koronát fordított olyan tanítói árvák 
nevelésére és iskoláztatására, akik az országos 
tanítói nyugdíjintézet terhére fönntartott árva-
házakban elhelyezhetők nem voltak; az egye-
sület törzsvagyona 248.626 korona. A pénz-
tárosnak megadták a föl mentést és megálla-
pították a jövő évi költségvetést. 

— A Gy őrvidéki Tanítóegyesület f. hó 
10-én tartotta meg látogatott közgyűlését, 
melyen dr. Teli Anasztáz magvas megnyitót 
mondott, az igazságról és a szerötetről beszélve 
érdekesen. Székely Antal, gazdasági egyesületi 
titkár „A szövetkezetekről, tekintettel Győr-
vármegye viszonyaira" tartott buzdító, gyakor-
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lati tapasztalatokon alapuló előadást, kérte 
egyszersmind az egyesület tagjait, hogy körük-
ben úgy a hitel-, valamint a tej szövetkezeteket, 
mint a nép boldogulásának, anyagi előhaladá-
sának egyik biztos eszközét, tőlük telhetőleg 
előmozdítani szíveskedjenek. Szalkay Gyula 
dr. fővárosi tanár az alkoholizmusról, melyet 
járványbetegségnék nevez, tartott előadást. Az 
egyesületi „Tanügyi Értesítő" szerkesztőjének 
Ujlaky Gézát választották meg. Pályadíjakat 
Lac,sus Géza, Takács Endre és Szabó J. nyertek. 

— Előkészítő iskola a siketnémák ré-
szére. A siketnémák váczi kir. országos inté-
zetében az 1905/6. tanév elején egy előkészítő 
iskola szerveztetik, 15 siketnéma gyermek ré-
szére. Ez előkészítő iskolába az ország bármely 
részéből fölvétetnek oly magyar honos, 5 évet 
betöltött s 7 évet túl nem haladott korú fiú 
és leány siketnéma növendékek, kik más testi 
vagy lelki fogyatkozásban nem szenvednek, 
tehát nem hülyék és nem gyengeelméjűek stb. 
E növendékek bennlakók lesznek. Fizetési köte-
lezettség a 10 hónapos évre évi 200 korona, 
melyet a szülő vagy szülőhelyettes félévi, 
negyedévi vagy havi részletekben is fizethet 
előre. Ez összegért teljes ellátást, gyógykezel-
tetést és tanítást, nevelést nyernek a növen-
dékek. A szegényebb sorsú szülők részére fél 
és háromnegyed részben ingyenes helyek is 
leszuek. Akik ily helyért folyamodnak, azok 
évi 100, illetőleg 150 korona összeget tartoz-
nak a fönti módon befizetni az intézet pénz-
tárába. Teljesen ingyenes hely nincs s így ilyen 
növendék nem is vétetik föl. 15 növendéknél 
több nem vétetik föl. A fölvételért 1905 aug. 
15-ig lehet folyamodni. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úrhoz címzett kérvény a 
siketnémák váczi intézete igazgatóságánál nyúj-
tandó be. A folyamodványhoz csatolni kell 
oltási és születési bizonyítványt. Ezenkívül egy 
családi és birtokállapotról szóló kimutatást, 
meg egy orvosi véleményt is. E két utóbbinak 
mintáját az igazgatóságtól kell kérni, aki azt 
ingyen küldi meg. 

— Rövid hírek. A Békésvármegyei álta-
lános tanítóegyesület a budapesti Ferenc József 
Tanítók Házában létesített két szoba-alapít-
ványi helyre pályázatot hirdet. Ezen helyekre 
első sorban békésvármegyei, másodsorban más 
vármegyebeli tanítók Budapesten tanuló fiai 
pályázhatnak. Fölhívom a pályázni kívánókat, 
hogy az „Eötvös-alap" elnökségéhez címzett 
kérvényeiket a szükséges okiffányokkal együtt 
f. év június hó 30-ig hozzám küldjék be. Láng 
Gusztáv, Békéscsaba. — Fölhívás 30 éves 
találkozásra. Mindazon tanulótársainkat, kik a 
debreczeni ev. ref. tanítóképző-intézetbe 1870, 
1871 és 1872-ben a Kozma László, Sáfár László 

és Vincze József gradusaiba beiratkoztak volt, 
az utóbbi csoport közös megállapodása szerint 
találkozásunkra barátságos szeretettel meghív-O o 
juk, családjaikkal együtt. Találkozási hely ez 
évi augusztus hó 15-én d. e. 9 órakor az ev. 
ref. tanítóképző-intézet tanárkari irodája. Elő-
zetesen kérjük a kedves társakat, hogy jöve-
telükről „Kozma Lászlót, Debreczen, országos 
tanítói árvaház" címén értesítsék. Debreczen, 
1905. Vincze József (Földes), Kozma László 
(Debreczen), Simon Károly (Hadház), Sáfár 
László (Debreczen), Ritoókh István (Kaba), mint 
az előkészítő-bizottság tagjai. (Volt iskola-
társak találkozására vonatkozó fölhíváso-
kat, mint amelyek csak 15—20 embert érde-
kelnek, közlendőkkel mindig túlhalmozott 
lapunkban nem közölhetünk ugyan, ezzel azon-
ban, mivel harminc éves találkozásra szól, ki-
vételt teszünk. Szerk.) 

— Szerződés. A lévai állami tanítóképző-
intézet 27 végzett növendéke a következő szerző-
dést írták alá: „Mi alulírottak, kik tanulmá-
nyainkat az 1905-ik évi június hóban a lévai 
állami tanítóképzőben fejeztük be, fogadjuk 
igaz magyar becsületünkre, hogy bármerre 
vessen bennünket egyenként hivatásunk és 
sorsunk, lélekben és szívben édes magyar 
hazánk szeretetében együttmaradunk. Ezen 
együttmaradásunk biztosítására elhatároztuk, 
hogy intézetünknek, mely bennünket emberekké, 
lelkes magyar néptanítókká nevelt, tanítványai 
maradunk, az ifjúsági önképzőkörből ki nem 
lépünk, az évi tagsági díjat minden polgári év 
végéig Ványa Vilmos ügyvezető társunk címére 
beküldjük és minden szükséges híradást a Népta-
nítók Lap já-ba,n közlünk.Ezen híradásainkismer-
tető igéje „Előre", a magyar szabadság hőseinek 
jelszava. Fogadjuk továbbá, hogy az 1915 május 
első felében annak idején kitűzött napon Léván, az 
áll. tanítóképzőben mindnyájan megjelenünk azért, 
hogy számadást tegyünk egymásnak arról, hogy 
köteles hivatásunkon fölül mit és mennyit tettünk 
édes magyar nyélvünk, a nemzeti szellem terjeszté-
sére, erősítésére, áldott magyar hazánk szellemi és 
anyagi erőinek gyarapítására. Ezen összejöve-
telünkön a buzgót buzdítjuk, a tétlent ostoroz-
zuk. Segítsen bennünket a magyarok Istene ! 
Kelt Léván, 1905 június havában". 

— Halálozások. Ján Mátyás polg. iskolai 
tanító hosszas szenvedés után f. hó 11-én, éle-
tének 32-ik, tanítói működésének 10-ik évében 
Hatvanban elhunyt. — Mészáros János czeglédi 
tanító f. hó 12 én 30 évi áldásos működés 
után 54 éves korában, hosszú szenvedés után 
elhunyt. — Pálmai József hollóházai igazgató-
tanító 27 évi működés után jobblétre szen-
derült. Özvegyet és 5 kiskorú gyermeket hagyott 
hátra. Áldás emlékükre ! 
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A népiskolai új tanterv életbe-
léptetése. 

(A vallás- és közokt. miniszternek 1905 június 16-án 
2202. ein. szám alatt kelt körrendelete valamennyi 

kir. tanfelügyelőhöz.) 

A népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi 
XXXVni. törvénycikk 56. §-a szerint a községi 
(és állami) elemi népiskolák tantervének időn-
ként való meghatározása a közoktatási minisz-
ter teendője. 

A 1877. évi augusztus 26-án 21.678. szám 
alatt kelt rendelettel kiadott népiskolai tanterv 
immár 28 év óta szolgál a tanítás alapjául, 
ez okból szükségesnek mutatkozott, hogy e 
hosszú gyakorlat tanulságait értékesítve, a 
tanterv gondosan átvizsgáltassék. Hivatalbeli 
elődöm az Orsz. Közokt. Tanácsot megbízva 
a szükséges tanulmányok megtételével, meg-
indította azt a munkálatot, mely számos hiva-
tott tényező belevonásával most befejezést 
nyert. Elkészült az új Tanterv, el a hozzávaló 
részletes Utasítás. Ezeknek két példányát ide-
csatolva, felhívom Címedet, hogy a Tantervet 
és Utasítást gondos tanulmánya tárgyává tegye, 
mert Címed föladata lesz közreműködni, hogy 
e munkálat a népiskolai nevelés és tanítás 
fejlesztésének fontos tényezőjévé váljék. 

Címed figyelmét külön felhívom a következő 
kérdésekre : Hogy viszonylik az új Tanterv a 
régihez? Melyek életbeléptetésének módjai és 
feltételei ? Mi az Utasítás feladata ? Általános 
szempontjai? Főbb módszeres szempontjai? 

I. A régi és az tíj Tanterv. 

A népiskolában tanítandó tárgyakat a tör-
vény, a tárgyak tanításának mértékét a dolog 
természete szabja meg úgy, hogy e tekintetben 
nagy módosításokat nem volt szabad és nem 
is kellett eszközölni. A régi tanterv kétség-
kívül nagy szolgálatot is tett a népiskolai okta-
tásnak és az átvizsgálás eredménye az volt, 
hogy felhasználva a szerzett tapasztalatokat, 
többnyire a régi tantervben megjelölt irányiban 
haladhatunk tovább. Ez kitűnik a főbb eltéré-
seknek itt következő felsorolásából : 

1. A régi tanterv nem jelöli meg minden 
tantárgynál az elérendő célt; a legtöbb tárgy-

nál arra szorítkozik, hogy a tanítás anyagát 
általánosságban határozza meg ; a tananyagba 
pedig belesző módszeres utasításokat, melyek 
a tananyag áttekintését megnehezítik. Az új 
tanterv elkülöníti a tantervet a módszeres 
utasítástól ; a célt mindenütt pontosan meg-
jelöli és a tananyag terjedelmét, főbb pontjait 
bizonyos részletességgel állapítja meg. E vál-
toztatások "szükségessége nem szorul bővebb o o 
megokolásra. 

2. A tantárgyak számában és óratervében 
sem történhetett lényeges változás. Űj csak a 
kézimunka tanításának terve ; a kézimunka 
nem fordul elő, mint kötelező tárgy a nép-
iskolai törvényben, a rajz sem; de kívánatos, 
hogy mindkettőt fokozott mértékben bevigyük 
a népiskolába, melynek gyakorlati jótékony 
hatását nagy mértékben növeli. Az óraszámban 
nagyobb változás nem történt. Fontos, hogy 
a magyar nyelvre szánt órák száma hárommal 
növekedett, az énekóráké kettővel, a test-
gyakorlási óráké héttel. Mindössze azonban 
csak hattal emelkedett az összes órák száma, 
139-ről 145-re. A mostani felosztás jobban 
meg fog felelni a tanítás szükségletének és 
összhangzásban van az egyes tárgyakból fölvett 
anyag mennyiségével, amint ez az Utasítás 
alapján könnyen megállapítható. 

3. Az egyes tárgyakat tekintve, a követke-
zők érdemelnek figyelmet: 

a) egészen új a kézimunka tanításának terve; 
külön terv van a fiú-, külön a leányiskolák 
számára ; 

b) új elvi alapon nyugszik a rajz- és ének-
tanítás terve; ezeket az új elveket a pedagó-
giának mind elmélete, mind gyakorlata oly 
meggyőzően igazolta, hogy a régit el kellett 
vetnünk ; 

c) a magyar nyelvben a nyelvtani magya-
rázatok anyaga tetemesen meg van szorítva, 
a rájuk szánt idő a felére leszállítva ; 

cl) & mennyiségtan és földrajzi anyag cél-
szerűbben osztatott el. A mennyiségtani taní-
tásban súly van helyezve a tárgyi körök meg-
határozására, a földrajzi tanításban a gazdasági 
vonatkozások kiemelésére ; 

e) az ásványtan a hatodik osztályba került; 
ugyanitt a vegytan megelőzi a fizika tanítását, 
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hogy alapul szolgálhasson észszerűbb gazda-
sági, egészségtani és természetrajzi oktatásnak. 
A természetrajzi tanítás most ember- és egész-
ségtani tanítással kapcsolódik ; 

f ) minden egyes tárgyban a tanítás anya-
gának főbb pontjai gondosan meg vannak 
jelölve, úgy, hogy az egész tanterv a maga 
részletességében most sokkal határozottabb 
jellegű a réginél. Ahol szükségesnek mutatko-
zott, az Utasítás még inkább részletezi az 
anyagot ; ezzel a tanító bizonytalanságát meg-
szünteti és szilárd alapot szolgáltat neki a 
tanmenet megállapításához. 

II. Az új Tanterv életbeléptetése. 
Ebből kifolyólag az új Tanterv életbelépte-

tése semmiféle nehézséget nem okozhat a taní-
tónak. El is rendelem ezennel, hogy az alábbi 
figyelmeztetések és megszorítások tekintetbe-
vételével az új Tanterv az összes állami és 
községi elemi népiskolákban (Fiúméban az 
állami elemi népiskolákban) az 1906/7. iskolai 
évben életbelépjen. 

Minthogy az új terv se tárgyak, se tananyag 
tekintetében nem különbözik lényegesen a régi-
től ; minthogy az Utasítás megvan, mely a 
tárgyak tanítása tekintetében útmutatóul szol-
gál ; minthogy minden népiskolai tanuló, bár-
mely osztályba is járt az előző évben, csak 
haszonnal folytathatja a következő iskolai évben 
az új Tanterv szerint a tanulást : semmi értelme 
sem volna annak, hogy bármely osztályban is, 
meglévén a jobb terv, a régi terv szerint foly-
tassak a tanítást. A tanítónak csak a követ-
kezőkre kell ügyelnie : 

a) az ismétlő-iskolák új tanterve ós a hozzá-
való utasítás még nem készülvén el, ezekben 
egyelőre érvényben marad az eddigi tanterv; 

b) az ének, rajz és kézimunka új tantervé-
nek elveiben, módszereiben a tanítók egy része 
még nem szerezhette meg azt a jártasságot, 
mely a tantervek foganatosításához okvetlenül 
szükséges. Ez a hiány úgy pótolható, hogy 
egyrészt tanfolyamok rendeztetnek, melyekben 
a tanítók a szükséges elméleti tudást és gya-
korlati készséget megszerezhetik, másrészt gon-
doskodás történik alkalmas vezérkönyvek meg-
írásáról. Addig is csak figyelmükbe ajánlom a 
tanítóknak a tárgyak új tantervét, főleg pedig 

az Utasítás illető részeit, melyekben sokat fog-
nak találni, amit mindenki azonnal alkalmaz-
hat ; egyébként pedig megengedem, hogy e 
tárgyakat eddigi gyakorlatuk szerint taníthas-
sák; de ragaszkodom ahhoz, hogy e tárgyak 
tanításában is az új óratervet kövessék és ahol 
csak valamikép lehet, a rajz- és kézimunka-
tanítást megindítsák ; 

c) a természetrajz, természettan, vegytan, 
gazdaságtan és háztartástan (kertészeti gyakor-
latok) eddig is kötelező tárgyai voltak a nép-
iskolának, mégis csekély eredménnyel tanították, 
részint mert ezek a tárgyak csak az V. és VI. 
osztályban fordulnak elő, ezeket az osztályokat 
pedig nem gondozták kellő módon, részint, 
mert sok tekintetben nem helyes módon taní-
tották. A jövőben tanfolyamok szerveztetnek, 
főleg e tárgyak kísérleti és gyakorlati részei-
nek tanítására ; egyszersmind két tan- és vezér-
könyv lesz kiadva, melyek egyikében a vegy-
tan és természettan elemei, másikban a termé-
szetrajz (egészségtan) és gazdaságtan, illetőleg 
háztartástan elemei foglaltatnak. De e könyvek 
megjelenéséig is az Utasítás nagy szolgálatot 
tehet minden törekvő tanítónak, ki azt gondo-
san tanulmányozza. Mindenesetre megkívánom, 
hogy a tanítók az óratervet e tárgyakból is 1906 
szept. havában életbeléptessék. Akik akkor az 
V.-be lépnek, úgyis megkezdik ezek tanulását ; 
a VI. osztálybeliek pedig az új Tanterv szerint 
is fönnakadás nélkül folytathatják a tanulást. 
Részletező átmeneti intézkedésekre nincs szük-
ség. A tanító az új Tanterv alapján azokat 
tanítja a VI. osztályban, amiket az V.-ben még 
nem tanított. Alkalmas tan- és vezérkönyvek 
kétségkívül nagy hasznára volnának a tanítás-
nak; szükséges is, hogy főleg a vezérkönyvek 
minél előbb meglegyenek. De a Tanterv életbe-
léptetését azért nem szabad késleltetnünk. A 
népiskolai tanításnak folyton javulni, emelkedni 
kell és a munkát azokkal az eszközökkel kell 
megindítanunk, melyek rendelkezésünkre álla-
nak ; 

d) a többi tárgyakra nézve még ezek a 
nehézségek sem állják útját a Tanterv életbe-
léptetésének. Egyikből sem tanítanak többet 
az egyes osztályokban, mint a régi tanterv 
szerint ; amely tárgyakban pedig az anyag fel-
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osztása változott, a tanító könnyű szerrel megN 

fogja állapíthatni, hogy ha valamely tárgy 
tanítását egy felsőbb osztályban folytatja, mely 
részét az anyagnak kell, mint már tanultat, 
esak röviden ismételnie és mely részével az 
anyagnak a tanultat kiegészíteni. Ez főleg a 
számtanra, földrajzra és történetre vonatkozik, 
így pl. az Y. osztálybeliek már tanulták a 
közönséges törteket, ennélfogva a YI-ikban a 
tanító inkább csak ismétli az eddig tanultakat 
és nagyobb gondot a gyakorlati számítások 
begyakorlására fordít. A földrajzból is a ta-
nulók most többet tanulnak a IV. osztályban, 
mint ezentúl, de azért ezek is 1906/7-ben az 
V. osztályban haszonnal fognak az új terv 
szerint tanulni, hasonlókép az 1905/6-iki V. 
osztálybeliek 1906/7-ben a VI-ikban. A törté-
neti tanterv is azonnal mind az V., mind a 
VI. osztályban életbeléptethető ; 

e) így az egész tanterv a mindennapi nép-
iskola mind a hat osztályában egyszerre lép-
tethető életbe. Ha valamely tárgyból alkalmas 
tankönyvek még nem állnak rendelkezésre, a 
tanító az eddigi könyveket használhatja, mert 
az anyag jobb felosztásának, pontosabb meg-
határozásának így is nagy hasznát veheti, 
főleg minthogy e munkájában az Utasítás tájé-
koztatja. Remélhető, hogy a tanítóság a maga 
buzgóságával a tankönyvek átdolgozását is az 
új Tanterv és az Utasítás szerint a még ren-
delkezésre álló időben legalább részben el fogja 
végezhetni. Úgy sem remélhetjük, hogy a jó 
tankönyvek egyszerre fognak teremni ; ez csak 
évek munkásságának gyümölcse lehet. Odáig 
már azért sem várhatunk, mert a tankönyvek 
folytonos javulása épen a gyakorlat műve, a 
helyes tanítás jobb könyveket termel és a jobb 
könyvek mindinkább biztosítják a sikeres taní-
tást. 

III. As Utasítás. 

Az Utasítás útmutatás a tanterv keresztül-
vitelére. Nem általánosságban fejtegeti a nép-
iskolai tanítás egyes kérdéseit, hanem szorosan 
a Tantervhez alkalmazkodva, ennek feladatait 
magyarázza és ezeknek a feladatoknak elvég-
zésére mutatja meg az utat. E célra általános 
részében megjelöli népiskolai oktatásunk leg-
főbb szempontjait, megmondja, milyen legyen 

a magyar nemzeti népiskola, mely vezéreszmé-
ket kövessen a tanulók erkölcsének nevelé-
sében, értelmének fejlesztésében, ízlésének 
nemesítésében és a gyermekeknek a gyakor-
lati életre való előkészítésében. Megrajzolja a 
magyar népiskola ideálját, melynek mindig sze-
münk előtt kell lebegnie, hogy a napi munkásság 
közben el ne tespedjünk és törekvéseinket mindig 
fokozhassuk nagy céljaink megközelítésére. Ez 
az általános rész határozza meg az iskola szelle-
mét, mely nem lehet egyéb, mint a haza-
szeretetnek, a vallás- és erkölcsnek, a magyar 
nemzet kulturai munkájának a szelleme. A 
különös részben pedig az egyes tárgyak taní-
tásának célját fejtegeti, részleteit megállapítja 
és a nehézségek leküzdésére szolgáló módszeres 
utasításokat ad. A harmadik rész az osztatlan 
népiskola sajátos viszonyaiból kiindulva, meg-
mutatja a tanítónak, miképp kell az itt föl-
merülő nehézségeket leküzdenie. Ez az Uta-
sítás nem akarja a tanítót élettelen, sablonos 
szabályokhoz kötni, nem akarja a vezérkönyve-
ket pótolni, nem akarja a tanítót fölmenteni 
a pedagógia és didaktika kérdéseivel való 
foglalkozástól. Ellenkezőleg, csak az elveket 
állapítja meg, csak a módszereknek mintegy 
velejét adván, erősbítni akarja a magyar 
tanítóságban az önálló vizsgálódás szellemét, 
ösztönzést akar neki adni, hogy ezeket a mód-
szereket saját tapasztalatai alapján tovább 
fejlessze; eleven, pezsgő életet akar ébreszteni 
a magyar népiskolai pedagógiai irodalomban. 
Ezért óvakodik a ki nem próbált újításoktól, 
inkább a magyar tanítóság eddig szerzett 
közös meggyőződéseit akarja megrögzíteni, 
hogy ezen a nagyjában biztosnak tekinthető 
alapon tovább építhessen. Számos helyen 
hivatkozik a tanító kezdeményezésére, önálló 
pedagógiai tapasztalataira, tapintatára, tanító-
művészetére, mely tulajdonságok nélkül a leg-
gondosabban készített tanterv és a legjobb 
utasítás sem érvényesülhet az életben. 

Ep ezért felszólítom a tanítóságot, hogy az 
Utasítást gondosan tanulmányozza, azzal a 
tanítótestületi és egyesületi üléseken behatóan 
foglalkozzék és felhívom a királyi tanfelügye-
lőket, hogy iskolalátogatásaik alkalmával az 
Utasítást vonják be megbeszéléseik keretébe 
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és figyeljék meg annak életbeléptetését és 
alkalmazását. 

Csak ha minden arra hivatott tényező meg-
teszi e tekintetben a magáét, de főleg ha a 
tanítók az Utasítás szellemébe behatolván, az 
előttük megnyíló munkateret ügyszeretettel 
müvelik, remélhetjük, hogy az Utasítás igéje 
a magyar népoktatásban testet fog ölteni. 

Szükségesnek tartom, hogy az Utasítás főbb 
szempontjaira itt még külön felhívjam az 
érdekeltek figyelmét. 

IV. Az Utasítás főbb szempontjai. 

1. Az Utasítás általános része külön szaka-
szokban tárgyalja ugyan az erkölcsi, értelmi, 
eszthetikai és gyakorlati nevelést, de ez nem 
külön feladatokat jelent, hanem csak a tanító 
nevelő- és tanító-működésének különböző olda-
lait, melyek egymással szorosan kapcsolatosak. 
Mégis előtérbe állítja az erkölcsi nevelést, 
melynek biztos alapja és erős eszköze a vallás; 
előtérbe állítja, mert újabb időben a nép-
iskola megnövekedett oktató feladatai kezdik 
csökkenteni azt a gondot, melyet minden iskolá-
nak, de főleg a népiskolának a vallás-erkölcsi 
nevelésre kell fordítani. A népiskola munkás-
ságának, még az oktatásnak is, sikere ettől 
függ. Ha erkölcsi nevelést nem tudunk adni 
növendékeinknek, mindent veszélyeztetünk, az 
értelem nevelését is. De az erkölcsi nevelés 
nem oktatás, nem szabályok betanulásán fordul 
meg. Erkölcsi légkört kell teremtenünk az 
iskolában, az erkölcsi érzést kell finomítanunk, 
az erkölcsi cselekvésre kell szoktatnunk a 
gyermekeket és ezek alapján fokozatosan erkölcsi 
belátásukat fejlesztenünk. A tanítónak a gyer-
mekek iránt való szeretete, a tanító példája 
teszi a gyermeket fogékonnyá minden erkölcsi 
érzés számára. Hogy azonkívül mily eszközök-
kel rendelkezik az iskola az erkölcsi nevelés 
céljára, azt az Utasítás elég bőven fejtegeti. 
Az oktatás körén belül főleg a magyar nyelvi 
és a történeti tanítás erkölcsnemesítő hatását 
kell gondosan ápolnunk. Az erkölcsi nevelés 
eszménye : a becsület érzésének, a munka kedve-
lésének és annak a szeretetnek a fejlesztése, 
amellyel Istent, hazánkat, királyunkat, ember-
társainkat szívünkbe zárjuk. 

2. Az értemi nevelés terén óvakodnunk kell 
a gyermek eszének túlságos megterhelésétől. 
Az egész Utasításon az a főelv vonul végig, 
hogy ne sokfélét tanítsunk felületesen, hanem 
csak a legszükségesebbeket, de azt a gyermek 
felfogásához mérten alaposan és a gyakorlati 
életben felhasználható módon. Minden, amit a 
gyermek felszínesen tud, megterheli elméjét! 
Az alapos tudásnak pedig föltétele, hogy a 
gyermek ismeretei egymásba kapcsolódjanak. 
A tudás alapossága a cél, a koncentrációt a 
tanításban az eszköz hozzá. A módszer főelve-
ként századok óta hangoztatják a szemléleti 
oktatást, anélkül, hogy minden tekintetben 
megvalósíthatták volna. Ezért az Utasítás erő-
sen hangsúlyozza, hogy amennyire lehet és 
szükséges, vezessük a gyermekeket a szabadba, 
hogy igazán a dolgok szemléletéből indulhasson 
a tanítás. Formai tekintetben pedig a legfőbb, 
hogy önmunkásságra szoktassuk a gyermek 
eszét. Ha meg tudjuk vetni alapját annak, hogy 
a gyermek később a maga eszével gondolkod-
jék és a maga megfontolása és belátása szerint 
cselekedjék, akkor a népiskola eléri legfőbb 
ideálját : az igazi szabadságra neveli tanít-
ványait. 

3. De elérkezett ideje annak, hogy a gyer-
mekeknek eddig annyira elhanyagolt eszthetikai 
neveléseért is valamit tegyünk; a megfinomo-
dott ízlés nemes és jóleső érzésekben teszi 
gazdagabbá az emberi életet, azonkívül meg-
óvja a népies művészi érzéket az életben és1 

iparban, és így fontos gazdasági következményei 
is vannak. De valamint az erkölcsi, akként az 
eszthetikai nevelés sem külön tanítás ; az is 
azon fordul meg, hogy a szépnek az érzése 
áthassa az egész iskolai életet. Az Utasítás 
mégis részletesebben rámutat a tanításnak 
azokra a mozzanataira, melyek ott szóba jönnek, 
egyszersmind megjelöli, hogy mily jellegű mű-
alkotások mikép vihetők be az iskolába. Egé-
szen új dologról lévén szó, külön felhívom a 
tanítóság figyelmét e fontos kérdésre. 

4. Sok szó esik a népiskola gyakorlati jel-
legéről és ez az Utasítás is főleg gyakorlati 
irányban akarja fejleszteni az iskolát, de igen 
fontos, hogy ezt a szót félre ne értsük. Gyakor-
lati nevelés nem lehet egyértelmű a bizonyos 
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gyakorlati munkára való dresszurával. A nép-
iskola akkor gyakorlati, ha először azokat a 
természeti és életviszonyokat ismerteti meg a 
tanulóval, melyekkel meg kell majd küzdenie ; 
ha másodszor oly erkölcsi és szellemi önálló-
ságra neveli, mely a legjobb fegyver ebben a 
küzdelemben; harmadszor pedig, ha nemcsak 
elméjét, hanem testi ügyességét is fejleszti, 
hogy tudjon bánni a dolgokkal, szokjék hozzá 
a cselekvéshez ; cselekvés közben jobban meg 
kell majd néznie és ismernie a dolgokat, és 
így a cselekedtetés az elméleti tanítást is a 
legelevenebb és a leggyümölcsöztetőbb módon 
szolgálja. Ezért oly fontos a népiskolában a 
gazdasági és háztartási gyakorlatoknak, valamint 
a kézimunkának a tanítása, melyeknek terjesz-
tése minden illetékes tényező kötelessége. De 
figyelembe veendők az Utasítás általános részé-
nek negyedik szakaszában mondottak, főleg, 
hogy nem mesterembereket vagy f'öldmí veseket 
akarunk a népiskolában nevelni, de olyan 
embereket, akiket az iskolában helyesen elő-
készítettünk az élet gyakorlati munkájára. 
Magának az életnek tanító szerepét a népiskola 
nem vállalhatja magára. 

5. Összefoglalva és kiegészítve ezeket az 
általános szempontokat, előttünk áll a magyar 
népiskola ideális képe, melynek megvalósítá-
sánál meg kell alkudnunk ugyan a körül-
ményekkel, de mely minden hivatott tényező 
előtt oly föladatként lebegjen, mely mun-
kásságának irányt szab, törekvését elernyedni 
nem engedi és erejét ' a föladat nagyságához 
mérten fokozza. Ha azt mondjuk, hogy a ma-
gyar népiskola föladata az ifjúságnak alapvető 
egyéni nevelése a gyakorlati élet és a nemzet 
kulturai és erkölcsi közössége számára, akkor 
ebben minden bennfoglaltatik, ami a népiskola 
mimkáját jellemzi. Benne van egyrészt, hogy 
a népiskolai nevelésnek a gyermek erkölcsi, 
értelmi és gyakorlati öntevékenységét kell fej-
lesztenie, mert a dresszura géppé alacsonyítja 
le az embert, az öntevékenység pedig egyéni-
séggé nemesíti ; benne van másrészt, hogy a 
nevelés lássa el a gyermeket azokkal az isme-
retekkel és készségekkel, melyeknek később az 
önfenntartásáért való küzdelemben hasznát fogja 
venni; de elő kell készítenünk, hogy ebben a 

küzdelemben is ember legyen, ki a vallás, 
erkölcs, szellem és hazaszeretet, szóval a kul-
tura javait is meg tudja becsülni. A magyar 
népiskola éltető levegője legyen a tanítónak 
az ifjúsághoz való szeretete, az ifjúság test-
véries érzése ; ebben a légkörben vezesse a 
tanító az ifjúságot, a szemlélet és cselekvés 
útjain az élet kulturai és gyakorlati céljai felé-

6. Az egyes tárgyak tanítására vonatkozó-
lag a tanító bő anyagot talál a különös rész-
ben, melyre itt csak igen röviden utalok. A 
magyar nyelv tanításában eddig is általános-
ságban kielégítő volt az eredmény az olvasás 
és írás tekintetében, és az olvasmány tárgya-
lására vonatkozólag is a helyes tárgyalás elvei 
terjednek, ámbár nem ritka jelenség a túlság, 
az olvasmány agyontárgyalása, ami a gyermek 
olvasókedvét, továbbképzésének és öntevékeny-
ségének ezt az igen fontos tényezőjét nagyon 
csökkentheti. Súlyos kifogás alá esik azonban 
olvasókönyveik anyaga; itt a főelv az legyen, 
hogy olvasmányaink irodalmilag is értékesek 
legyenek. Nemzeti irodalmunkat sokkal nagyobb 
mértékben, mint eddig történt, lehet és kell 
kiaknázni a népiskolai olvasókönyv céljaira. 
Ep ezért kísérlet történt az Utasításban a nép-
iskolai olvasókönyv szerkesztése néhány elvének 
megállapítására, a tanítóság dolga ezen a nyo-
mon tovább haladva, a magyar népiskolai 
olvasókönyv elméletét kiépíteni és irodalmát 
gazdagítani. Legkevésbbé kielégítő a fogal-
mazás tanításának eredménye. Az Utasításnak 
ezt a szakaszát különös figyelmébe ajánlom a 
tanítóságnak. Hogy a grammatizálás túlságait 
kiküszöbölhessük a népiskolából, az Utasítás 
az egész felveendő anyagot részletezi. A gram-
matika tanítása a népiskolában főkép a helyes-
írást szolgálja. A fődolog, hogy a gyermekek, 
ha a népiskolából távoznak, tudjanak és szeres-
senek olvasni, egyszerű gondolataikat pedig 
tudják élőszóval és írásban, könnyen, világosan 
és szabatosan kifejezni. 

7. A számtan tanítása eddig is nagyjában 
kielégítő volt. Az Utasítás nagy gondot fordít 
a tanítás módszeres menetének és helyes eljárá-
sának megállapítására. De az eddiginél nagyobb 
gondot kell fordítani a számtani tanítás gya-
korlati oldalára, nevezetesen tárgyköreinek he-
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lyes megválasztására, általában az életben 
értékesítendő mozzanataira. A mértan tanítá-
sának eddigi eredményével nem lehetünk meg-
elégedve. Az Utásítás megjelöli a módszert, 
az anyagot és a mértani rajzolás módjait, hogy 
azt a keveset, amit a mértanból a népiskolában 
tanítunk, értelemfejlesztő és igazán haszna-
vehető módon tanítsuk. 

8. A beszéd- és értelemgyakorlatok sok 
helyütt annyira sablonos, élettelen tanítássá 
váltak, hogy akadtak, akik ezt a tanítást egészen 
fölöslegesnek vélték. De nem lehet fölösleges, 
mert föladata, ha más nevet is adnánk neki, 
lényeges : a gyermeket némi rendszerességgel 
be kell vezetnünk környezetének elemi ismere-
tébe, hogy megfigyelő- és beszélőképességót 
együttesen fejlesszük. Az Utasítás ép ezért 
bővebben kifejti, mint kell a gyermek meg-
figyelőrerejét fejleszteni és ezzel a beszéd- és 
értelemgyakorlatokat kiragadni a sablonos el-
járás veszélyéből. Egyszersmind hetek szerint 
részletezi az anyagot, de magától értetődik, 
hogy itt a tanító alkalmazkodni fog a körül-
ményekhez, pl. a városban más anyagot fog 
választani és máskép is fogja elrendezni. 

9. A földrajz tantervének változásait már 
említettem, de nagy figyelmet kívánnak a mód-
szeres utasítások is, főleg ami a kapcsolatokat, 
kirándulásokat és térképeket illeti. A tanítás 
anyaga című rész pedig nemcsak a tanítandó 
anyagnak jóformán teljes felsorolását adjai 
hanem ahol szükségesnek mutatkozott, a tanítás 
szempontjait .is magában foglalja. Sajnálattal 
tapasztaljuk, hogv a földrajz tanítása ma sok 
helyütt nem egyéb, mint puszta nevek emléke-
zetbe vésése, ezért a gyermekeknek nem érdekes, 
sem nem hasznos. Ha a kijelölt módon tanítjuki 
a népiskolának egyik legélvezetesebb, legtanul-
ságosabb tárgya lehet, amelynek gyakorlati 
fontossága sem kicsinylendő. 

10. A történet és a polgári jogok és köte-
lességek tanítása a népiskola hazafiúi, erkölcsi, 
művelő hatásának egyik legfőbb eszköze, de 
mellőznünk kell az adatok nagy halmazának 
élettelen betanulását. Az Utasítás véget akar 
vetni annak a hibás eljárásnak is, mely pusztán 
életrajzi alapon akarja a tanulót a történeti 
élet ismeretébe bevezetni. Az életrajzi alap jói 

de csak ha nem mellőzzük a kor jellemzését 
sem, természetesen a gyermek felfogásának 
korlátain belül. Jó szolgálatot tesz szép törté-
neti tárgyú költemények olvastatása. Az anyag 
új felosztása, a világtörténeti anyagnak mini-
mumra szorítása különösen fontos e tanítás 
céljának elérése szempontjából. A polgári jogok 
és kötelességek tanításáról elmondottak a tárgy 
észszerű beosztását mutatják és módszer dol-
gában is biztos vezérfonalat adnak. 

11. A természettudományok tanítására vonat-
kozó utasításnak az a fontos hivatása van, hogy 
népiskolai oktatásunknak ezt a legelhanyagol-
tabb részét jóformán megalkossa. Nem kell 
mondanom, hogy a reálismeretek mellőzése mily 
kárt tesz népünk műveltségében, hogy az ipar 
és földmívelés mai viszonyainál fogva mennyit 
kell a nép alsóbb rétegeinek is ezekből tudni. 
Igaz, hogy az új Tanterv látszólag csak kevés 
órát szánhatott e tanításnak, de ha megfon-
toljuk, hogy nem sokfélét kell tanítanunk, csak 
jó alapot vetnünk, továbbá, hogy ez a tanítás 
majd minden tárgy tanításával, így a magyar 
nyelvvel az olvasmányok, a számtannal a tárgy-
körök révén, a földrajzzal, kézimunkával és 
gazdaságtannal pedig egyenesen kapcsolatos, 
akkor az óraszám elegendő lesz azoknak a 
céloknak az elérésére, melyeket itt kitűzhetünk 
magunknak. Különösen felhívom a tanítóság 
figyelmét azokra, miket az Utasítás a termé-
szetrajznak biologiai alapon való tanításáról 
mond, továbbá mikép alkalmazkodjék a tanító 
a helyi körülményekhez, hogyan szoktassa 
tanítványait a megfigyelésre stb. Az anyag 
részletes felsorolása majdnem teljes; ebből 
válogat a tanító, a helyi körülményekhez ké-
pest. Nem ismétlem itt, amik az egészségtan 
tanítására vonatkoznak. Ez a tanítás jóformán 
új, szerfölött nehéz, de ha a tanító a részlete-
sen megjelölt szempontokhoz és utasításokhoz 
ragaszkodik, ezt is nemcsak élvezetessé, hanem 
messze kiható fontosságúvá tudja tenni. A 
vegytan és természettan tanítására vonatkozó-
lag: nemcsak fontos általános módszeres utasí-
tásokat talál a tanító, hanem az anyag fel-
sorolása és elrendezése is oly módszeres szem-
pontok szerint történik, melyek a tanítás 
sikerét biztosíthatják. Végül pedig külön táb-
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lázatok feltüntetik a tanító előtt, Hogy a 
tanítás tényleg elvégezhető, hogy különböző 
ágai hogyan állanak egymás mellett és hol, 
mely pontokban kapcsolhatók egymásba. 

12. A rajzolás és énektanítás helyes mód-
szereinek terjesztésére az Utasítás csak az első 
lépést teszi meg. Összeállítja az elveket, me-
lyeket nemcsak az elmélet igazolt, de melyek 
gyümölcsöző voltát immár a gyakorlat is bizo-
nyítja. De mint már fentebb említettem, tan-
folyamok fognak szerveztetni és vezérkönyvek 
megírásáról történik gondoskodás, hogy ily 
módon a haladásnak mennél szélesebb út nyit-
tassák. Nagy reményeket fűzök a rajztanítás 
ú j módszerének alkalmazásához; nemcsak jó-
tékony hatást várok tőle a tanulók szellemi 
fejlődését illetőleg, hanem hiszem, hogy az 
ízlést nemesítve, az ú j módszernek nagy gya-
korlati kihatása is lesz. Az énektanítás föllen-
dítésével pedig tanulóink szívét, érzését neme-
sítjük, életörömét neveljük és azzal erkölcsi 
emelkedését előmozdítjuk. 

13. A kézimunka tanításának tanterve és 
módszeres utasítása merőben új, de életbelép-
tetését évek óta előkészítettük és az eredmé-
nyek, melyeket e téren eddig elértünk, annyira 
biztatók, hogy munkánkat a legjobb remé-
nyekkel folytathatjuk. Alig kell újra említenem, 
hogy nem mesterembereket akarunk a nép-
iskolában kiképezni, hanem csak a tanulók 
ügyességét fejleszteni, gyakorlati érzékét föl-
kelteni és a kézimunka tanításával a népiskolai 
tanítás más tárgyait is kapcsolatba hozva, az 
egész tanitást elevenebbé, érdekesebbé, gyakor-
latiakba tenni. A reform kiterjed a női kézi-
munkára is, melyet ugyancsak gyakoriatiabbá 
tettünk, a való élet szükségleteihez közelebb 
vittünk. 

14. Hasonló irányú a gazdasági és háztar-
tási gyakorlatok terve és utasítása. Ezek a 
gyakorlatok is hivatva vannak a népiskola 
kettős célját szolgálni ; egyrészt belekapcsolód-
nak a tantervbe, támogatják a többi tárgyak 
tanítását, főleg a természettudományokét, más-
részt nagy gyakorlati jelentőségűek. Az Uta-
sítás két szempont szerint állapítja meg a 
gyakorlatok fhódszerét és anyagát. Különös figye-
lemre méltók a leányiskolái gyakorlatra vonat-

kozók; ha sikerül az Utasítás szellemét meg-
valósítani, akkor a leányok gyakorlati nevelését 
is beillesztettük abba az összhangzó munkás-
ságba, mellyel a magyar nép műveltségét, 
gazdasági erejét, gyakorlati érzékét fejleszteni 
akarjuk. 

15. A testgyakorlásnak most először van 
juttatva megfelelő óraszám a népiskolában, 
fősúlyt helyeztetvén a mozgásos játékokra, a 
rend- és szabadgyakorlatokra. A szergyakorla-
tok sem mellőztettek, sőt ezek, mert eddig 
kevés figyelemben részesültek, egész részletesen 
fel vannak sorolva, hogy ahol taníthatják, 
helyes módon taníthassák; de minthogy sok 
helyütt a szükséges szerek nem állanak ren-
delkezésre, a tanító ezeket szűkebb térre lesz 
kénytelen szorítani. A testgyakorlásban sem 
szabad soha a népiskola általános célját szem 
elől téveszteni; ezt is főleg a játékokban ne-
velő hatásúvá kell tenni és amennyire ezen a 
fokon lehetséges, a katonai kiképzés előkészí-
tésére felhasználni. 

16. Az Utasítás harmadik része az osztatlan 
népiskoláról szól. Legsürgősebb feladatnak is-
merem az egy tanítóval bíró osztatlan népiskola 
emelését, mert népiskoláink 70°/o-a teljesen 
osztatlan és a népiskola áldása csak akkor fog 
kiterjedni a nemzetnek ama rétegére is, mely 
leginkább rászorul a segítségre, ha az osztatlan 
népiskola is meg fog felelni rendeltetésének. 
Az osztatlan népiskolában fokozott mértékben 
kell értékesítenünk az Utasítást, hogy annak 
szándékait itt is megvalósíthassuk. Az eljárás 
általááos irányelveit a n i . rész jelöli ki. Min-
denekelőtt fontos, hogy az osztatlan népiskola 
valóban hatosztályú legyen, vagyis, hogy abban 
a népiskolai kötelezett tantárgyak hat évfo-
lyamra felosztva, kivétel, nélkül taníttassanak. 
Az a körülmény, hogy a negyedik elemi osz-
tály elvégzése után a tanuló beléphet felső 
iskolába, azt a hiedelmet keltette, hogy az 
elemi iskolában az I—IV. osztály mintegy a 
fődolog, holott az I—IV. osztályú elemi iskola 
mindazok számára, kik felsőbb iskolába nem 
lépnek, tehát a tanulók túlnyomó nagy több-
sége számára, csonka intézet, mely csak az 
alapot rakja le az V. és VI. osztály betetőző 
tanításához. 
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Hogy egyebebet ne említsek, összefüggő törté-
neti, természetrajzi, természettani, egészségtani, 
gazdaságtani tanítás csak az V—VI. osztály-
ban van. Teljesen méltánylom azokat a nehéz-
ségeket, melyekkel az osztatlan népiskola 
tanítójának itt meg kell küzdenie, de ép ezért 
számítok a tanítók ügyszeretetére, becsvágyára 
és nemes buzgalmára, hogy nagy céljaink felé 
haladhassunk. 

Az Utasítás kifejti a nehézségek leküzdésé-
nek általános módjait; mikor kell megosztanunk 
az iskolát, hogyan vonhatunk össze osztályokat, 
főleg pedig mikép intézhetjük módszeresen a 
tanulók csendes foglalkoztatását. Ennek sikeré-
től függ az osztatlan népiskola ügye. De 
gondosan számot vetvén a körülményekkel, 
kitűnik, hogy az űj Tanterv, tekintetbe véve 
az Utasítás Il-ik részében megjelölt rövidíté-
seket és összevonásokat, legfontosabb részeiben 
az osztatlan népiskolában is keresztülvihető. 
Az Utasításhoz az osztatlan népiskolának egy 
órarendjét is csatolom, mely azonban csak 
például szolgál ; a részletes tanmenet, valamint 
az órarend megállapításában szabad kezet 
engedek a tanítóságnak. 

Az új Tanterv és az Utasítás hosszú 
tárgyalások eredménye, melyhez sok hivatott 
tényező, számos tanítótestület és tanító hozzá-
járult. Most átadom a haza tanítóságának ezt 
a fontos munkálatot. Vegyék hasznát minden-
napi nehéz munkájukban, érvényesítsék útmuta-
tásait a gyakorlatban, gyümölcsöztessék az 
iskolában a nemzet javára. Csak ők szerez-
hetnek sikert e munkálatnak, ő nekik kell holt 
betűjét életre ébreszteni, ők válthatják be a 
reményeket, melyeket e műhöz kötünk. Ne 
felejtsék el soha, hogy midőn mindegyik tanító 
a maga iskolájában kötelességét teljesíti, vala-
mennyien együttvéve a legnemesebb és leg-
nagyobb feladathak, a nemzet haladásának 
szolgálatában állanak. 

Végül értesítem Címedet, hogy az állami 
elemi tanítók és tanítónők számára az új Tan-
tervet az egyetemi nyomda fogja Címnek 
megküldeni. Ezen példányok sürgősen szét-
osztandók oly utasítással, hogy a tanítók és 
tanítónők azt behatóan tanulmányozzák. A 
községi elemi népiskolák tanítói és tanítónői 

számára a szükséges példányokat az illető 
iskolafenntartó községek kötelesek megrendelni. 
Eziránt Cím az egyetemi nyomda igazgató-
ságához közvetetlenül forduljon. 

Budapest, 1905 junius hó 16. 

Berzeviczy Albert, s. k. 

Igazgató és tanító. 
Gondolhatnak vagy szólhatnak akármit azok 

a magaúnt (blazirt) emberek, kiknek csak 
gúnyos mosolyuk van, mikor az idealizmusról 
olvasnak vagy hallanak, mert a természettudo-
mányi fejlődés jelen korszakában az idealizmust 
túlhaladott álláspontnak tartják, mely csak 
éretlen ifjaknak való : mégis elvitathatatlan, 
hogy az emberiség fejlődésének leggyönyörűbb 
mozzanatai az idealizmusnak köszönhetik ere-
detüket, még ott is, ahol létesítésükhöz reális 
erőkre és eszközökre volt szükség. Nagyot 
teremteni, nagy áldozatokat hozni ideális lel-
kesültség nélkül nem lehet. Bizonyos idealiz-
musra minden pályán van szükség, anélkül 
csak napszám a munka, amelyet kell, hogy 
szerető lelkesedés hasson át, ha azt akarjuk, 
hogy a siker el ne maradjon. Aki lelkesedik, 
az tud önmegtagadó lenni, s ha a legtöbb 
pályán szükséges a bizonyos fokú önmegtaga-
dás, bizonyára a tanítói pálya az, mely mun-
kásaitól a legtöbb önmegtagadást szinte meg-
követeli. Mert a tanító működése végcéljában 
nem áll másból, mint az emberszeretet fényei-
nek önzetlen gyakorlásából; odaadó buzgalom-
ból, a tanítói hivatás érvényesítésében; a fele-
baráti szeretet folytonos gyakorlásából abban 
a nemes értelemben, melyet a vallás legszebb 
parancsa követel tőlünk. 

Az a munka, melyet a tanító végez, zajtalan 
és csendes ; a legritkább esetekben várható 
érette csengő jutalom, csillogó elismerés; hanem 
örömét, jutalmát, megelégedését a tiszta, nemes 
öntudatban kell föltalálnia. 

Aki az iskolába lép, hogy az embernevelés 
szolgálatába álljon, annak első sorban önmeg-
tagadónak kell lennie, mert a tanítói működés 
legnagyobb ellensége a hiú elbizakodás, mely 
más pályákon talán inkább megjárja; de azon 
szentnek mondott falak közt, ahol az ember-
nevelés munkája foly. nincs helye. A nevelés-
tanítás nehéz tudomány, melyet meg kell ta-
nulni; de megtanulni csak akkor lehet, ha az 
ember időközönként önmagáról is meg tud 
feledkezni. Az önmegtagadás erényéhez erős 
lélek kell. 

Nem az ismeretek nagy halmaza képesít 
erre, hiszen az isteni gondviselés nem egven-» O O^ 
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lően osztotta föl a szellem adományait s nem 
mindenkit állított oda a sors, ahol a szellem 
yezetőszerepre vállalkozhatik ; de a csekélyebb 
szellemi tehetség még nem zárja ki az emberi 
és tanítói kötelességek buzgó teljesíthetését. 
Abban a szerény körben, hol a tanítók leg-
nagyobb részének működnie kell, nem is annyira 
a nagy szellemi képességek szükségesek, mint 
hogy a tanító azt a szerény, sokak által nem 
is eléggé becsült munkakört magára nézve a 
legfontosabbnak tartsa ; oly fontosnak, amilyen 
fontosnak a hadvezér a maga nagy körültekin-
tést igénylő taktikai tevékenységét. Ez adja 
meg a szerény — bizony-bizony itt-ott még 
le is nézett — munkatérnek becsét, értékét. 
Az a kis működési tér csak úgy válik fontossá, 
ha azt minden konzekvenciájával betöltik. 

A tanítónak egy folyton ragyogó vezércsil-
laga van, mely nehéz és'kevés külső örömet 
nyújtó pályáján kíséri : a gyermekek iránti 
mély és benső szeretet. A természettudományok 
rohanva haladó századában kezdik a gyermeket 
a gondoskodó megóvás azon piedesztáljára 
emelni, mely az emberi méltóságnak megfelel. 
E vezércsillag fénye fogja benne folyton ébren 
tartani a józan iparkodást, a buzgó törekvést 
az ő nemes céljainak elérésében. Aki ezt ko-
molyan akarja, az előmozdíthatja ama nagy 
munka ügyét, melyet az embernevelés maga 
elé tűzött. A társadalmat nem lehet egyszerre 
javítani, de ha egy kicsi csoportra vagyunk 
jótékony befolyással, ez kihat az egészre is, 
és így készítjük elő a tökéletesedés munkáját, 
így ültethetjük át az Isten szellemét a földre, 
ahol sok a bűn és tévedés, ha saját lelkünket 
meggyújtva az igazság fényénél, azoknak jut-
tatunk az áldásthozó világosságból, kiknek 
vezetése egy időre reánk van bízva. 

Ezt pedig megtehetjük, bármilyen rendszer 
szerint dolgozunk is. Mert kétségtelenül igaz, 
hogy a legjobb rendszert is tönkre teszi a 
rossz kezelés, a lelkiismeretlen működés, vagy 
az értelmetlenség; s viszont az is igaz, hogy 
a kevésbé jó rendszer is üdvös lehet, ha csak 
van intéző kéz, mely káros hatásait ellen-
súlyozni képes. Az elégedetlenség valamely 
rendszerrel sem mindig a rendszer rovására 
írható; akik annak tulajdonítják, elfeledik azt, 
hogy a legtökéletesebbnek látszó emberi intéz-
mény sem oly tökéletes, hogy abban hiányt 
felfödözni nerti lehetne, s így kétségtelennek 
látszik az, hogy sokszor nem annyira a rendszer 
hiányaiban fekszik valamely ügy sikertelenségé-
nek oka, mint inkább azokban a személyekben, 
kik valamely rendszer jó oldalait nem képesek 
érvényre emelni. 

Sok szó esett s esik hellyel-közzel mostaná-

ban is az igazgató és tanító közti viszonyról 
több osztályú iskolákban. 

Az a diszkrécionális hatalom, mellyel az 
igazgató föl van ruházva, nagy felelősséggel 
járó állássá teszi az igazgatói állást s ember 
legyen a talpán, aki ezt a hivatást úgy tudja 
betölteni, hogy a tanügynek haszna legyen 
belőle. Azért az igazgató nemcsak primus inter 
pares legyen a tantestület tagjai között, hanem 
jellemben, tudásban, képességben valóban az 
első, mert csak így sikerülhet neki buzgó 
munkára megnyerni azokat, kik előtt ő van 
hivatva példával előljárni. Ha olyan igazgató 
vezet egy iskolát, aki hatalma érzetében a 
kákán is csomót keres, aki önfejűségénél fogva 
a tárgyilagos ítéletre teljesen képtelen, aki erő-
szakos természeténél fogva minden individuális 
törekvést a dédelgetett sablon kedveért, amely 
nem mindig jobb, elnyom : az sohasem fogja 
emelni iskolája nivóját, hanem ellenkezőleg, 
lejebb sülyeszteni. Nem a külsőségeket, a dolog 
lényegét kell mindig figyelembe venni : nem 
szőrszálhasogató hitványságokkal — a forma 
kedveért — megakasztani a fejlődés rendes 
folyamatát, hanem azt elősegíteni. Mert az oly 
eljárás elfojtja a nemes versenyt. Aki sokáig 
állott az iskolában s némi tapasztalatot szerzett, 
az tudni fogja, hogy mennyi buzgó törekvés, 
mennyi nemes vágyakozás, mennyi dicséretre-
méltó ösztön pusztul el a sablonos munka 
fagyasztó hatása alatt ; mennyi nemesen érző 
szív forró lelkesedése lohad le a zsarnoki 
akarat okozta tehetetlen elkeseredésében. 

A tanuló-ifjúság minő generációja nő fel az 
ily visszás eljárás mellett! A jobb tanulókat 
lesülyeszti a középszerűség nívójára s a rosz-
szabb tanulókat nem képes idáig emelni. Innen 
az éwégi értesítőkben a silány tanulók meg-
döbbentően nagy száma a nagyon kevés jeles 
mellett. 

Am, a rossz, a lelkiismeretlen tanítót ne védje 
senki, nincs helye az iskolában; de a jó, a 
mpgbízható, a buzgó tanítót ne keserítsék el 
apró tűszúrásokkal. S ne feledjük el soha, 
hogy emberek vagyunk. Legyünk méltányosak 
s ne kívánjunk embertől emberfölötti dolgokat. 
Ha sehol sem kívánják, nem kívánhatják az 
iskolában sem, ahol a legnehezebb munka foly. 
Lehetetlent csak az éretlenek, a rövidlátók, a 
legnagyobb mértékben tehetetlenek szoktak 
követelni. Különben a szorgalom, a kötelesség 
buzgó teljesítése méltán megkövetelheti tőlünk, 
hogy még a személyes ellenszenv esetében is 
legyen ítéletünk tárgyilagos ; nem sújtó, ha 
arra határozott ok nincs, mert ez szégyenítő 
és megalázó ; nem megvető, mert ez az önér-
zetet fájdalmasan sebzi; nem felületes, mert 
ez saját tudatlanságunk próbaköve; de legyen 
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érdem szerinti, mert ez a kemény ítéletet is 
enyhíti és javulásra kész ; legyen emberséges 
és tisztán az ügy érdekében levő, ez nemesíti 
a közerkölcsiséget és szilárdítja a közszellemet; 
végcéljában pedig oly iskolát teremt, mely a 
szó teljes értelmében nemcsak a társadalmat 
és az államot szolgálja kifogástalan módon, 
hanem isteni szellemet hoz a földre, amelynek 
oly nagy mértékben hiányában vagyunk. 

(Budapest.) Hevesi Mór. 

Elemi népiskolai raagyarnyelvi 
föladatok példatára. 

VI. osztály. — (A föladatok aláhúzott részei 
a tételek. Megbeszélni valók zárójelben; elő-
készítés alkalmával használható kérdések, 
galmak stb.) 

1. Másolás. (Pl. az olvasókönyvből: Az egész-
ség. [10—15 sor.]) 

2. Diktálás. (Az írásjeleknek a diktálás 
közben való elhagyásával.) (Minta : Osz az idő. 
A nap még melegen süt, de a levegő mozgása, 
a szellő már hütögeti a napsugarat. Reggelente 
köd fogja be a látóhatárt s a kelő nap bágyadt 
violavörös színű. Déltájon is észre lehet venni, 
hogy a nap nem oly magasan jár az égen, 
mint nyáron. Észrevehető az az árnyékunkon 
is, hogy messzebb van már tőlünk a nap. De 
még a napfény maga is mintha gyöngébb volna. 
Sárgul a fű, hull a fa lombja. Készül már a 
vándormadár. Nyugtalanul kering a fecske-
csapat a levegőben. A falu tornya körül szál-
longanak, mintha csak búcsúzkodnának. Nem-
sokára azon vesszük észre magunkat, hogy 
magunkra maradtunk.) 

3. Diktálás. (Az írásjeleknek a diktálás 
közben való elhagyásával.) (Mária Terézia kérő 
szavaira ez_ hangzott föl a karok és rendek 
ajkáról: „Eletünket és vérünket királyunkért, 
Mária Teréziáért!" — „Magyarország nem volt, 
— ez a „legnagyobb magyar" jóslata — hanem 
lesz!" — Mikor mondta ezt Kossuth Lajos?: 
„Leborulok a nemzet nagysága előtt." — 
„Ismerd meg magadat" — tanácsolta a bölcs 
Socrates. — Emlékezzetek Vörösmartyra s ne fe-
ledjétek ezt a hatalmas szavát: „rendületlenül". 

4. A tanult állatmesék köziü egynek leírása. 
(Szóbeli fogalmazás alapján.) 

5. Az olvasott elbeszélésekből egynek leírása. 
(Több rövid elbeszélésnek szóbeli fogalmazása 
alapján a tanuló választ egyet.) 

6. Bizalmas levél. (Tudósítás, kérelem vagy 
köszönet.) Kellékei: megszólítás, tárgy, befeje-
zés, keltezés, aláírás. 

7. Költemény prózába tétéle. (Rövid költe-
mény tárgyának alapos magyarázata. Olyan 

költeményt választunk, amelyet a tanulók be 
nem tanultak, nehogy a betanult kifejezések 
befolyása alatt legyenek.) 

8. Hirdetmény. (Pl. N. N. VI. osztálybeli tanuló 
szeretne kis tanuló mellé kisegítőül alkalmaztatni. 
Fáradozásáért élelmezést óhajt nyerni.) 

9. Erzsébet királynéról. (Pl. hogyan segít 
Erzsébet királyné egy parasztasszonynak mor-
zsókát főzni.) 

10. A farkas. Leírás. (A tanulók választhat-
nak tárgyat szabadon ; de a következő szem-
pontokat tartsák szem előtt fogalmazásuk 
közben: Az állatok mely osztályába tartozik? 
Hol él ? Mik jellemző vonásai ? Milyen a 
külseje ? Hol látta már a tanuló ezt az állatot ? 
Mily tekintetben tetszett neki ? Ha nem szereti 
ezt az állatot, miért van ez ?) 

11. „Deák Ferenc levele egy barát ja fiához" 
c. olvasmány eszmemenetének leírása. (Földol-
gozni való megbeszélés tárgyai : Mire figyel-
mezteti Deák Ferenc az ifjút, mikor erkölcsi 
jövőjének alapjait emlegeti ? Mit mond a szülői 
áldásról ? Mely érzéseket kövesse élte pályáján 
az ember? Mivel győzhetjük le a lelkünk 
rossz indu'atait? Miért ne legyünk elbizako-
dottak ? Mit mond a munkáról ?) 

12. Nyugtatvány. (Pl. 100 > K jutalomdíjról, 
mely összeget N. N. tanuló az 1904/05. isk. 
évben a szkfőv. tanácstól kapott. A nyugta 
kellékei stb.) 

13. A hőmérsék hatása a testékre. (Irány-
pontok : Mely szókkal fejezzük ki a melegség 
kisebb-nagyobb fokozatát? A hőmérsék és a 
testek változása. A víz állapota télen és nyáron. 
A testek halmazállapota. A tűz és a víz. A 
melegség állapotának mértéke, a hőmérő.) 

14. Számla. (Pl. az iskolakönyvekről. A vevő 
neve, a tételek sorszáma, egységár, összes ár, 
összegezés, keltezés, aláírás, bélyegző.) 

15. A kereskedelem. (A kereskedő beszerez, 
elad, nyer, veszt, fáradságért jutalom, befekte-
tésért ellenérték jár. Meggazdagodás kilátásai; 
a bukás valószínű okai : a gyakorlatiatlanság, 
gondatlanság, haúyagság, nagyzás, kockázat, 
az üzlet rossz helye, lelkiismeretlen kiszolgálás, 
rossz anyag árúsítása stb.) 

16. Bizonyítvány cseléd részére. (Pl. a sza-
kácsnő 1905. év április 1-től 1906. év február 
15-ig iiüségesen, szorgalmasan és ügyesen 
szolgált s most saját kérelmére elbocsátjuk 
teljesen jó egészségben s bárkinek ajánlhatjuk, 
mint jóravaló cselédet. Keltezés, aláírás, bélyeg.) 

17. A „Honfidal" költemény emlékezetből. 
18. Fetöß S. életrajzának vázlata. (Olvasó-

könyv alapján. Mikor és hol született ? Hol 
járt iskolába, mint telt el első ifjúsága ? A 
szabadságharc első napjaiban mi volt szerepe ? 
Mely verse szólította fegyverre a nemzetet? 
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Hol s mikor halt meg? Mely verseit ismeri-
tek? Hol vannak Petőfi S.-nak emlékszobrai?) 

19. Az éghajlat befolyása az ember testi és 
lelki életére. (Diktálás.) (Az északi félgömb 
állatvilága, növényzete s a délibb tájakéi. Az 
éghajlat, a növényzet és állatvilág befolyása 
az ember táplálkozására, foglalkozására, kedély-
világára, művelődésére. A rideg természetű 
északi lakók, az eszkimók, a gyakorlati angol, 
dán, német faj, a kedélyes francia, a szenve-
délyes olasz, a barátságos és józan magyar, 
az elpuhult török stb. népfajtákról.) 

20. A postai utalvány. (A gyermekek hoz-
nak egy-egy valóságos utalványt s azt állítják 
ki. Ez be is köthető a többi föladat-lap közé.) 

21. A postai szállítólevél. (Eljárás, mint 
föntebb.) 

22. Fuvarlevél. (Gondoskodni kell, hogy 
ilyen fuvarlevél, melyet már fölhasználtak, 
azon módon bemutatható legyen. Ezen minta 
után írnak a tanulók hasonlót.) 

23. A zarándok c. vers tartalma prózában. 
(Irányító kérdések : Hol volt a bűnbánó barát ? 
Hogyan vezekelt? Hogy meg nem nyugodott 
a lelke, hová ment? Mit gyónt meg a pápá-
nak ? Mit mondott erre a pápa ?) 

24. Az önképzés eszközei. (Diktálás.) (Az osztály 
többsége életviszonyainak figyelembe vételével.) 

25. A magyar szent koronáról. (Vezető 
gondolatok: Belső részét Szent István kapta. 
Kitől? A külső részét Dukasz görög császár 
adta. Kinek? így lett később eggyé. Az idők 
zavarai közben többször elkerült hazulról. 
Ottó Bajorországba vitette. Legutóbb, a szabad-
ságharc idején, elásták Orsovánál. Véletlenül 
akadtak rá később. A magyar szent korona 
az állam függetlenségének jelképe. Nem király, 
akit meg nem koronáznak vele. Ma már gon-
dosabban őrzik. Nagyrangú urak felelősek 
érette. Őrsége is van. Legutóbb I. Ferenc 
Józsefet koronázták meg vele.) 

26. Mátyás királyról. (Vezető gondolatok : 
Mikor volt királya hazánknak ? Kinek volt a 
fia ? Ki volt anyja ? Mi része volt anyjának a 
királyválasztásban ? Miképen uralkodott ? Mi 
módon igyekezett népe megismerésére ? Milyen-
nek nevezte el őt kora? Mely közmondás őrzi 
emlékét ?) 

27. A mohácsi veszedelemről. (Vezető gon-
dolatok: Mikor volt a mohácsi vész? Ki volt 
akkor Magyarország királya ? Mily számú serege 
gyűlt akkor össze a királynak ? Mily számú 
volt a török sereg? Mi lett a kimenetele az 
ütközetnek ? Mi lett az ütközet következménye ? 
Mely költőink kesergik verseikben a szörnyű 
csapást ?) 

28. Az egri nők. (Vezető gondolatok : Mikor 
volt Eger ostroma ? Ki ostromolta ? Ki védte ? 

Mily számú volt a védő sereg ? Mire szólította 
föl Achmed Dobót ? Mivel felelt a várkapitány ? 
Mire eskettette meg Dobó az őrséget ? A 
férfiak küzdelmét hogyan segítették a nők ? 
Mi lett az ostrom vége ?) 

29. Kossuth Lajosról. (Főbb vezető gondo-
latok : Milyen sorsú szülők gyermeke volt ? 
Mely pályán lett ismeretessé? (Hirlapírás.) Az 
alkotmányos szabadságért küzdött. Kormányzó 
volt. Beutazta az országot. A seregek gyűltek 
gyújtó szózatára. Ékesszólásának tartalma, 
ereje, az ősi jog és szabadság adtak igazi 
tartalmat. Miben hasonlít Kossuth Rákóczihoz ? 
(Szabadságért való küzdelmében) stb. Kossuth 
apánk (mint szólásmód), Kossuth-nóta. Éven-
kénti ünneplés nevenapján, halála napján. 
Síremléke. Sok helyen az országban emlék-
szobra van.) 

30. Az aradi 13 vértanúról. (Neveik : 
Damjanich János, Kiss Ernő, Leininger Károly 
gr., Lahner György, Knézich Károly, Nagy 
Sándor József, Vécsey Károly gr., Aulich 
Lajos, Pöltenberg Ernő, Dessewffy Arisztid, 
Sehweidel József, Lázár Vilmos, Török Ignác. 
Mind született magyar volt ez a 13 ? Mi 
hozta őket a magyar seregek élére ? Bizonyí-
téka ez a mi igazságunknak. Elfeledhetjük-e 
vértanúságuk gyászát? Maradjon-e keserűség 
szívünkben azok iránt, akik ily szörnyűséget 
okoztak nekünk ? Mire serkentsen minden 
magyart a vértanúk emléke ? 

(Budapest.) Gerley Szevér. 

- Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapnak szánt pénzek ily címen küldendők: Tanítók-
Eötvös-alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Sebő Béla lakik VII. ker. Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VI. kerület, Rózsa-utca 
52. szám a. — M. T. Országos Bizottsága elnöke : 
Somlyay József, lakása : Budapest, I. ker. Városmajor-
utca 81. szám ; pénztárosa : Dallos István, lakása : I. 
ker. Gellérthegy-utca 27. szám. — Az Országos Tan-
szermúzeum és Paed. Könyvtár (Ferenc-Jőzsef Tanítók 
Háza, VIII., Szentkirályi-utca 47.) minden csütörtökön 
és vasárnapon d. e. 9—1 óráig van nyitva s látogatá-
suk díjmentes. 

Tartalom : József kir. herceg. — Berzeviczy Albert 
miniszteri működése. — A gyermek-koldusok törvé-
nyei. K. Nagy Sándor. — A tanító idegességéről. 
t/mbrr János. — A magyarnyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. III. Büchler Hugó. IV. Lind 
Gyula. V. Váczy István. — A törtekről. Dr. Ében 
Miluüy. — Külföldi szemle. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A népiskolai 
új tanterv életbeléptetése. — Igazgató és tanító. 
Hevesi Mór. — Elemi népisko'a magyarnyelvi föl-
adatok példatára. Gerley Szevér. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Az ev. ref. Bethlen-kol légium elöljárósága pályá-

zatot hirdet a nagyenyedi ev. ref. tanítóképző-intézet 
gyakorló-iskolájának tanítói állására. Ez állással járó 
javadalmak: 1. Készpénzfizetés negyedévenként, előle-
ges részletekben, az erd. ref. egyházkerülettől 1400 
korona alapfizetés és 5 évenként 5 ízben 100—100 
korona korpótlék s a Bethlen-kollégiumtól 300 korona; 
összesen tehát törzsfizetés 1700 korona. 2. Ugyancsak 
a Bethlen-kollégiuuitól 300 korona szálláspénz, esetleg 
természetbeli szállás. Kötelességei : a 6 osztályú 
gyakorló-iskola összes tárgyainak tanítása, a tanító-
növendékek tanítási gyakorlatainak vezetése, a minta-
leckék kitűzése és elbírálása ; a néptanítóképző tanári 
gyűlései s a tanképesítő-vizsgálatok jegyzőkönyveinek 
vezetése. A megválasztott tanítót állomásán csak egy 
évi sikeres szolgálat alapján fogja az erdélyi ev. ref. 
egyházkerület közgyűlése véglegesen megerősíteni. 
Pályázók életkorukat, vallásukat, végzett tanulmá-
nyaikat, eddigi szolgálataikat igazoló okmányokkal 
fölszerelt folyamodványukat f. évi június hó 30-ig 
Nagy Lajos, tanítóképző-intézeti igazgatóhoz adják 
be. Az állomás 1905 szeptember 1-én foglalandó el. 
Nagyenyed, 1905 május 12. A Bethlen-kollégium 
elöljárósága. (521—III—3) 

Pályázati hirdetés. Matheócz (Szepes vármegye) 
községben az ágost. hitv. evang. elemi népiskolánál 
a II. kántortanítói állás megüresedvén, erre pályázat 
hirdettetik. Kívántatik a magyar és német nyelv 
teljes bírása és a zenében kellő jártasság. Javadalom : 
2 szobás szabad lakás, a megfelelő mellékhelyiségek-
kel az iskolaépületben, egy zöldségkert és egy rétnek 
haszonélvezete ; továbbá készpénzben 600 korona törzs-
fizetés, 12 pm. rozs, 8 pm. árpa, 2 pm. búza, 32 m3 

tűzifa a házhoz szállítva, melyből a tanterem is fű-
tendő, favágatás címén 8 korona, a szokásos stóla-
jövedelem, tandíj címén minden az osztályát látogató 
idegen gyermek után 10 korona és beiratási díj címén 
minden újonnan belépő gyermek után minimálisan 
1 korona és végre az ötödéves korpótlék. A kellően 
fölszerelt pályázati kérvények folyó évi július hó 
10-ig legkésőbb benyújtandók matheóczi Scholtz Albert 
egyházfelügyelő úrhoz, Matheócz. Az állomás folyó évi 
augusztus hó 1-én lesz elfoglalandó. Végleges alkal-
mazásban levő egyén véglegesen, ellenesetben egy 
próbaévre lesz megválasztva. Iskolaszék. (562-II-2) 

A magyarhomorogi (Bihar megye, u. p. Szakái) 
ref. vegyes iskola kántortanítói állására pályázat hir-
dettetik. Javadalom : az egyház pénztárából 57 kor. 
80 fill, készpénz. Minden házaspártól az egyház véká-
jával fél véka rozsos búza, fél véka árpa. Egyházi 
adót fizetők száma 170. Tandíj : minden növendék 
után az illető szülőktől fizetendő 1 véka árpa és 80 
fill. Tankötelesek száma 113. Temetési Btóla. Egy öl 
beszállított tűzifa. Ismétlő-iskolások vasárnaponkénti 
oktatásáért novembertől áprilisig fejenként, illető 
szülőktől fizetendő 1 kor. Ezeknek száma 30. 16 kis 
hold szántóföld haszonélvezete, adóját az egyház fizeti. 
Tisztességes lakás, kerttel. Kötelesség: növendékek 
oktatása a 6 osztályú vegyes és ismétlő-iskolában ; 
énekvezetés templomban és temetéseknél. Az állás 
1905 szeptember 1-én elfoglalandó. Megválasztott 
egyén egy évi sikeres működés után állandósítható. 
Kellőleg fölszerelt kérvények tanítói oklevéllel 1905 
július 13-ig Nyeste István, iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. (560—II—2) 

Nagykáta (Pest m.) egy jóhangú s a kántorság-
ban teljesen jártas r. k. segéd-kántortanító kerestetik. 
Fizetése : évi 800 korona és egy szobából álló lakás. 
Az állás július hő elején elfoglalandó. Gerecs János, 
k.-tanító. (584—1- 1) 

A füzesgyarmat i izr. hitközség pályázatot hirdet 
egy második néptanítói állásra, mely állással ezután 
megállapítandó három elemi osztály tanítása és hit-
oktatása jár. Föltételek : évi fizetés 800 korona és 100 
korona lakpénz, a pályázó okleveles tanító, magyar 
állampolgár, magyar anyanyelvű éi a héber ismere-
tek magyarázására is alkalmas legyen, állása egyévi 
próbaidő.'Polgár Ödön, hitk. elnök. (548-11 —2) 

A fa lubattyáni ev. ref. egyház pályázatot hirdet 
másodtanítói állomásra július 10. határidővel. Köte-
lessége : I—III. osztályok vezetése, kántortanító aka-
dályoztatása esetén helyettesítése. Javadalma : 80O 
korona, készpénz, államsegéllyel kiegyenlítve, havi 
előleges részletekben, 30 korona kertilletmény fejében. 
Kétszobás lakás, konyha, éléskamra. Szabályszerűen 
fölszerelt kérvények esperesi hivatalhoz küldendők. 
Balatonfőkajár, Veszprém m. Farkas Endre, h.-leikész. 

(565-1—1) 
A he tes i ev. ref. kántortanítói állásra pályázó 

okleveles tanítók pályázatukat június 30-ig a belső-
somogyi egyházmegye tanügyi elnökségéhez, Kálmán-
csára küldjék. Javadalmazás : — két szobás lakáson, 
melléképületek, kerten kívül — 220 korona állam-
segély ; mindennapi iskolásoktól 2 korona, fölöntő 
zab, csirke, ismétlösöktől egy korona tandíj ; egyház-
tól három öl fa, 1253 négyszögöl belsőség, 8814 
négyszögöl szántóföld használata, melynek adóját a 
tanító fizeti. Kiss Tamás lelkész, iskolaszéki elnök. 

(566—1—1) 
A barátfalvai (u. p. Szentelek, Vas m.) róm. 

kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : három szoba, konyha, éléskamra, gazdasági 
épületek, gyümölcsös- és konyhakert élvezete, kész-
pénzfizetés 841 korona 76 fillér, terményekben a díj-
levél szerint 558 korona 24 fillér. A termények 
kívánatra készpénzzel megváltatnak. Stólajövedelem 
körülbelül 100 korona. Tannyelv : magyar-német. Az 
istenitisztelet német nyelvű. A kellően okmányolt 
kérvények f. évi július hó 8-ig az iskolaszéki elnök-
höz küldendők. A választás július hó 18-án fog meg-
tartatni. Személyes megjelenés előnyös. A megválasz-
tott állását lehetőleg azonnal, de legkésőbben f. évi 
szeptember hó l-ig tartozik elfoglalni. Az iskolaszék. 

(567—1—1) 
Alulírott erős, szép hangú, értelmesen énekelni, 

orgonálni, önállóan fungálni tudó segédet keresek. 
Főkellék : a gyakorlott, tiszta, erős hang, párosulván 
jó magaviselet és kötelességszeretettel. 800 - 900 
korona fixumhoz esetleg lakás is adatik. Ki ez állás-
ban megtelepedni óhajt, előnyben részesül. Okmány 
helyett gyakorlati tudás szükségeltetik. Értekezhetni 
levélben alulírottnál. Jászberény, 1905 június 14. 
Beleznay Mór, főkántor. (568—II—1) 

Dinnye-Berki (Baranyában) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat július 8-ig, ekkor választás. 
Kérvények iskolaszék elnökéhez (Bükösd) intézendők. 
Orgonálásbani jártasság szükséges. Költségek megtérí-
tésére nem számíthatni. Díjlevél szerint jövedelme, 
tisztán tanítói : készpénzben 684 korona, 5 öl fa, 
kert és szőlő, kat. érték 166 korona 80 fillér, össze-
sen 850 korona 80 fillér. Tisztán kántori : szántóföld 
4'/a hold, rét 918 öl, stóla összesen 56 korona 66 
fillér, kat. jövedelmi értékben. Kötelmekről elnök 
értesíti az érdekelteket. (571—I—1) 

A magasmarthi (Bars) osztatlan kath. népisko-
lához kántortanítói állásra pályázhatni aug. 15-ig. 
Javadalom : 700 korona községtől, mintegy 170 korona 
stóla, 340 QJ-öl kert, 42 rru tűzifa beszállítva, mely-
ből 16 m. az iskola fűtésére fordítandó, faiskola 
haszonélvezete, ostyasütésért 10 korona. Jó lakás. 
Iskolaszék. (579—1—1) 
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A baranyaszentiörinczi róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. A javadalom áll : 1. Lakás-
ból, melyhez 2 szoba, 1 konyha, 1 éléskamra, 1 pince, 
padlás tartozik 400 öles kerttel, melléképületekkel. 
2. Az 1893. évi jegyzőkönyv szerint 1771 korona 34 
fillér díjazásból. Ebből tisztán tanítói 1130 korona 
14 fillér,készpénzben, mi a párok után járó kétszeres, 
bor, 2 öl hasábfa árából, tandíjakból származik. A 
többi kántordíj. Ez áll: 1. Hét kat. hold szántó, 2 
kat. hold rét élvezetéből, mi a fönti jegyzőkönyv 
ezerint 419 korona 40 fillér. Ezek mívelésére segélyt 
100 koronát kap, melynek fele a tanítói'díjazásban 
foglaltatik. Az adót sajátjából fizeti. Legeitetőjoga 
nincs. 2. Két öl hasábfa, 48 korona értékben. 3. Tőkék 
és alapítványi misék után 37 korona 15 fillér. 4. Stó-
láris jövedelem : énekesmiséért 40 fillér, libera, bene-
diktus 1 korona, temetésektől 40—80 fillér, búcsúz-
tató öt versszak 2 korona, körülbelül 90 korona Csak 
legalább is „jó" oklevéllel bírók pályázhatnak. Hibát-
lan orgonálás követeltetik. Tannyelv magyar. Köteles 
tantermében a mindennapi és ismétlő-iskolásokat 
oktatni, az egyházi énekeket, ministrációt tanítani, 
az elemzett hittant, bibliát beemléztetni ; mint kántor, 
a szokásos vagy ezután hatóságilag beh zandó isteni-
tiszteleteken, miséken, litániákon, körmeneteken a 
kántori teendőket pontosan végezni. Betegsége, fegy-
vergyakorlatra vonulásakor önköltségén helyettest 
tartani. A kérvények. Szentdienesre, u. p. Baranya-
szentlőrincz, a főt. esperes úrhoz június 26-ig külden-
dők, mely nap délelőttjén az orgona és énekpróba 
megtartatik. A kérvényekhez 55 fillér postabélyeg 
csatolandó. A pályázók nem kapnak sem útiköltséget, 
sem szállást, sem élelmezést. A választás július első 
felében történik. A megválasztott köteles állását a 
kántorság tekintetéből azonnal elfoglalni. De a földek, 
rétek ez évi jövedelméből mitsem kap ; tanítói fizetése 
pedig szeptember elsejével kezdődik. Baranyaszent-
lőrincz, 1905 június 13. Az iskolaszék. (577 — 1—1) 

A kOTiároml róm. kath. elemi fiúiskolánál meg-
üresedett tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Java-
dalmazás: 1300 korona fizetés, 200 korona lakás-
pénz, esetleg természetbeni lakás. A fizetés tíz évi 
szolgálat után 100 koronával emelkedik. Pályázók 
tartoznak képesítésüket, életkorukat, vallásukat, csa-
ládi állapotukat, előző és jelenlegi szolgálatukat 
igazoló okmányaikat 1905 július 15-ig a komáromi 
plébánia-hivatalhoz benyújtani. Az állás választás 
útján töltetik be, szeptember 1-én elfoglalandó. 

(578-1 -1 ) 
A lajosfalvi községi óvónői állás nyugdíjaztatás 

folytán megüresedvén, ezen állásra a pályázat kiíratik. 
Fizetése : készpénzben 600, szóval hatszáz korona, 
természetbeni lakás kerttel, egy öl kemény tűzifa, 
házhoz szállítva. Megjegyeztetik, hogy első sorban 
protestáns vallású pályázók vétetnek figyelembe. Pá-
lyázati kérvények július hó 15-ig nyújtandók be 
a községi óvodai felügyelő-bizottsághoz. Lajosfalva, 
Torontál megye. (572-1—1) 

Pályázat a köttse i reform, előkönyörgő-tanítóságra. 
Fizetés: 40 korona; 125 hl. rozs; 1350 méter 
hasábfa ; 3/t telek föld, mostani haszonbére 600 ko-
rona, tandíj mintegy 50 korona ; községtől 20 korona. 
Tisztességes lakás és házikert. Kellően fölszerelt pá-
lyázat július 23-ig esperesi hivatalhoz, Sá vár (Somogy 
vármegye), küldendő. Az állomás szept. 1-én elfog-
lalandó. Csepely, 1905 június 13. Vasváry Sándor, 
lelké.-z. (573-1—1) 

Márkuskai evang. tanítói állomás tótul tudó 
képesített orgonista-tanítóval betöltendő. Fizeté-i : 474 
korona államsegéllyel 1100 korona. .Jelentkezhetni 
Barthó Mihály lelkésznél, Geczelfalván. Pósta : Csetnek, 
Gömör. (574—1—1) 

Egy minden tekintetben jeles képzettségű segéd-
tanítót keresek, aki minden második héten díj nélkül 
temetni, istenitiszteletet ének s orgonával kísérni, az 
iskola második osztályát a tiezáninneni ev. ref. egy-
házkerület tanterve szerint tanítani köteles. Jó hang 
megkívántatik. Fizetése : alantírtnál teljes polgári 
koszt, bútorozott padlózott szoba az udvarban, fűtés-
sel, havonként húsz korona előlegesen. Ha az illető 
ügyes, tizenöt korona mellékjövedelemre számíthat. 
Állását ez év augusztus végén tartozik elfoglalni. 
Slezö-Csáth, 1905 június 14. Balogh János, ev. ref. 
kántortanító. (576-1—1) 

A déghi ev. ref. kántortanítóságra pályázat hir-
dettetik. Javadalom : 800 korona havonként előre 
fizetve, stóla kb. 70 korona, kétszobás lakás, az 
egyik bútorozott, konyha, kamra és kert. Kötelesség : 
I—VI. osztályú iskola vezetése, ismétlősök tanítása, 
kántori teendők végzése. Ideiglenesen nem okleveles 
pályázó is alkalmazást nyer. Okleveles előnyben része-
sül. Pályázati határidő július 15. Kérvények és ok-
mányok alulírotthoz küldendők. Dégh, p. h. Vesz-
prém m. Kovács Géza, isk.-széki elnök. (575—I—1) 

Pályázat felsőbb leányiskolái tanítónői állásra. A 
szatmárnémeti ev. reform, felsőbb leányiskolában 
német-francia nyelvi tanszék betöltendő. A tanszék ja-
vadalma': 1060 kor. évi fizetés s az intézet internátusá-
ban teljes ellátás. A megválasztandó tanítónő köteles 
a német s francia nyelvet heti 24 órában tanítani s 
a bennlakó növendékek nevelésében^ a rendtartási 
szabályoknak megfelelően résztvenni. Állását szeptem-
ber elsején köteles elfoglalni. Pályázhatnak protestáns 
vallású tanítónők, kiknek e szakra polgári képesíté-
sük, esetleg nyelvmesternői oklevelük van. A szük-
séges okmányokkal fölszerelt kérvények július 8-ig a 
felsőbb leányiskola igazgatóságához küldendők. 

(582-11—1) 

u i D n r T r Q r ! / r l l n U t 1 i z . o b . i x . 

í l r íYHTl á Ír Ef?y 6 és egy 10 változatú előljátszó, 
o pedálos orgona, kitűnő hanggal, mérsé-

kelt árban eladó SZALAY GYULA műorgonaépítőnél, 
Székesfehérvárott . (531—11—2) 

H a r m ó n i u m Pec^los, olcsón eladó, mely temp-
I l d l Ili Uli i l l i l l , lomi használatra is teljesen meg-
felel. Kozma József, Vizsoly, Abauj-Torna m. 

(564—II—1) 

Tejszövetkezeti berendezéseket 
kézi-, erő- és turbina-hajtásra, úgy-
szintén mindennemű tejgazdasági 
gépeket és eszközöket tejszállítás-
hoz, vaj- és sajtgyártáshoz leg-
előnyösebben szállít az Első m agy. 
tejgazdasági gép- és eszközgyár 

FÜCIIS ÉS SCHLICHTER, 
BUDAPEST, VI., Jász-utca 7. sz. 

VA ÏK1VTTFI ! F r i s s Ta-iat>évi 

V í i j í v l V 1 i L1J : kötés mellett, 
minden mennyiségben a legmaga-

sabb árakon átveszünk. 
Árjegyzékek, köl tségvetések, tervek i n g y e n 

és bérmentve. (31-30-19) 
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K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az összes óvodák , e l emi , fe lső n é p - é s p o l g á r i 
i skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l ta l l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e lö l é séve l ) é s az u to l só p ó s t a v i l á g o s a n k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 1 0 korona , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — Egy negyed é v n é l k e v e s e b b 
időre e l ő f i z e t é s t n e m f o g a d u n k e l . — Az előf izetés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes s z ó é r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
be . E ç y é b h i r d e t é s e k n e k az e g é s z o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú s o r a 1 k o r o n a . E z e k a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : K I A D Ó H I V A T A L : 
BUDAPEST, 11. K E ß . , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, 1. KER. , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat nem adunk vissza-

Leányaink neveléséről. 
Elmúlt az az idő, amikor egy szelle-

mes francia író a leányokról írva, így 
kezdte értekezését: Szeretném gyöngy-
harmatba mártani tollamat s a lepke 
színes porával behinteni. A haladó 
civilizáció, a kultúra rohamos fejlődése, 
a gazdasági viszonyok teljes átalakulása, 
s jelenleg is átalakulásának folyamata, 
teljesen megváltoztatták a nő helyzetét 
a társadalomban. A régi viszonyok föl-
bomlottak vagy bomlófélben vannak, 
az ú j viszonyok még ki nem alakultak. 
Átmeneti időket élünk. Sokat gondol-
koztam én már e tárgyról: a leányok 
helyes neveléséről és tanításáról, s arra 
a meggyőződésre jutottam, hogy a szo-
ciális kérdés legnehezebb része meg 
lesz oldva, ha megoldhatják teljesen és 
egészen a leánynevelés kérdését, mely 
korántsem befejezett rendszeren épült 
föl eddig s mely még mindig a kísér-
letezések stádiumában van, nemcsak 
nálunk, hanem a nyugati államokban is, 
habár ezek a leánynevelés kérdésének 
társadalmi oldalára nézve messzebb van-
nak, mint mi. Mert nálunk a leányok 
részére szórványosan fönnálló s bizo-
nyos kenyérkeresetre képesítő szak-
iskolák oly csekély számmal vannak, 
hogy alig számíthatnak s a gazdasági 
élet növekvő bajaival szemben csak 
csekély százaléka a leányoknak éri el 

azt a célt, hogy minden eshetőségre el-
készülve, szükség esetén önmaga keres-
hesse meg kenyerét. 

Nem szólok azokról a szerencsés hely-
zetben levőkről: a'vagyonosokról, gaz-
dagokról, akik előtt — jól megválasztva 
szülőiket — minden körülmény között 
nyitva áll annak a lehetősége, hogy 
férjhez mennek; nem szólok a köznép 
leányairól sem, akik 3zerény, egyszerű 
körben születve, ennek a köfnek nevel-
tetve, több-kevesebb boldogsággal e 
szerény körben élik le munkás életüket. 
De szólok azokról a leányokról, a va-
gyontalan, tőkével nem rendelkező, de 
intelligens szülők leányairól, akik már 
a családi állapot követelményeinél fogva 
is megszerzik a külső és belső művelt-
ség minden tényezőjét, és jól érzik ma-
gukat, amíg a családban eltartásukról 
gondoskodnak, de akik azután, hacsak 
valamely szerencsés véletlen folytán 
még időnek előtte főkötő alá nem jut-
nak, a családi kötelék lassankénti föl-
bomlásával oly probléma előtt találják 
magukat, mely őket a legszánandóbb 
teremtésekké teszi; s még örömtelenebb 
életnek néznek eléje, mint azok, akik 
a legdurvább munkához szokva, a szá-
raz kenyeret csak megkereshetik. Mert 
keserves sors az, mikor valaki a jobb-
hoz szokott, s egyszerre gyámol és tá-
masz nélkül áll, kitaszítva a rideg 
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világ könvörtelenségébe, vagy ráutalva 
egy mogorva rokon kegy elemkenyerére ; 
az egyik is, a másik is, nőre nézve a 
legborzasztóbb, ami érheti. 

A nőkérdést illetőleg — pedig ilyen 
van, bármennyire óhajtandó lenne, hogy 
ne volna, hogy minden nő a természet 
által kijelölt rendeltetésének élhetne — 
vajúdik a társadalom. A gazdasági vi-
szonyok teljes átalakulása, mi forron-
gásba hozta a társadalmi rétegeket, 
szükségszerűleg a nő helyzetét is be-
folyásolja s ami ellen még 30 év előtt 
a gúny fegyverével is küzdöttek sokan, 
ma már komoly probléma gyanánt hívja 
ki figyelmünket ; mert — szürke az 
elmélet — a gyakorlati élet kétséget 
kizárólag megmutatja, hogy a nővel, 
mint a közélet helyet követelő ténye-
zőjével, számolni kell. Azok, akik az-
előtt, kétségtelenül nemes szándékból, 
váltig hangoztatták, hogy a nő a házba 
való, hogy a házban, mint hitves és 
anya, teljesítse legszebb kötelességét, 
most már maguk is bevallják, hogy ez 
az elméletben nagyon szépen hangzik, 
de a gyakorlat azt mutatja, hogy a nők 
nagy része férjhez nem mehet, hogy 
gondoskodnia kell magáról s hogy az 
össztársadalom saját jól fölfogott érde-
kében cselekszik, ha mindazon intézmé-
nyek létesítéséről gondoskodik, melyek 
a nők nekik megfelelő munkakörét bő-
vítve, ha egyedül állni kénytelenek, 
tisztességes megélhetésüket biztosítsa. 
Középosztályunk egy részének leányai 
sem oly nevelésben, sem oly tanításban 
nem részesülnek, mely jövendő élethiva-
tásuknak megfelelne. A középosztály 
sokkal magasabb igénnyel neveli leá-
nyait, mint amely vagyoni állapotának 
megfelelne, s ezáltal igen sok esetben 
megveti későbbi szerencsétlenségük alap-
ját, melyet föltartóztatni misem képes. 
Ez a legkegyetlenebbül boszulja meg 
magát a szegény leányon, ki egyszerre 
a kísértő és követelő élettel találja ma-
gát szemben ; de csak nehezen vagy 

egyáltalán nem találja meg azt a szi-
lárd alapot, melyen biztosan megállhatna. 
Bizonyos kényelemben s ha nem is 
bőséghez szokva, de a szükségessel 
mindig ellátva, kénytelen elátkozni sor-
sát, ha később a legszükségesebbeket 
oly fáradalmak árán kénytelen meg-
szerezni, aminőket eddig nem ismert 
s melyeket a gondos szülők tőle távol-
tartani iparkodtak. Mert eddig úgy-ahogy 
az élet szebb oldalát ismerte meg, volt 
alkalma megszerezni a külső műveltség 
föltételeit, lelke is művelődött, s így 
szívében, lelkében a tavasszal, csak 
enyelgett az élettel, mer t ez nem is 
lépett még komolyan eléje : nem követelt 
tőle még semmit. De egyszerre elborul 
a vidám láthatár, melyet a családban 
előforduló valamely külső körülmény 
mindig előidézhet, a derűt ború váltja 
föl s eltűnnek az ifjúság játszi enyel-
gésben töl töt t évei ; lejár a tavasz kora 
is, elvirulnak az arc üde rózsái, s akinek 
most volna legnagyobb igénye arra, 
hogy támogató gondoskodás vegye szár-
nyai alá, az legtöbbször olcsó gúny 
tárgya lesz s oly föladat előtt áll, hogy 
lelke szárnyai csüggedve aláhullanak, 
mert érzi magában, hogy az élet köve-
telése súlyos, hogy neki megfelelni alig 
fog tudni. S mi ennek az oka? A majd-
nem tisztán az elméletre, az intellek-
tualitásra szorítkozó kiképzés mellett 
társadalmunk hátramaradottsága. Nyu-
gati államokban nincsen oly rossz vi-
szonyoknak kitéve az egyedül álló leány ; 
az a leány, aki a maga fönntartásáról 
gondoskodni köteles, mint nálunk, kik 
ugyan minden rosszat elfogadunk, mit 
a nyugati civilizáció te remt ; de rende-
sen feleúton megállunk, mikor el kell 
fogadni azt is, amit a társadalom ma 
már megkövetelne: a női erkölcs meg-
védését, a nők munkakörének kibőví-
tését. 

Kevesebb magolás, az értelem helye-
sebb képzése s gyakorlati módon való 
fejlesztése mellett az esztétikai érzés 
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és ízlés fejlesztésének eltévesztése nél-
kül, különösen a gyakorlatilag hasznos 
iránti érzék kiművelése, hogy minden 
körülmények között önállóan is meg-
állhasson az egyedül álló nő : ez az, 
ami leányaink nevelésében azt a jóté-
kony egyensúlyt fogja helyreállítani, 
mely egyformán távol áll a szív üres-
ségétől, a pipere és cicoma iránti egy-
oldalú előszeretettől, mint ama roman-
tikus hajlamoktól, melyek az élet telje-
sen ferde fölfogásában nyilvánulnak s 
egyaránt alkalmatlanná teszik a boldo-
gulásra és boldogításra. 

Nemes egyszerűségre, a fölösleges és kár-
hozatos élvezekágy távoltartásával s a lehető 
takarékossággal kell leányainkat nevelnünk. 
Az esztétikai érzés helyes irányban való 
fejlesztése magatartásban, viseletben, 
erkölcsben és társalgásban, a társadal-
mat lenyűgöző konvencionális hazugsá-
gok kíméletlen ostorozása mellett, ked-
vesebbekké fogja őket tenni s később 
boldogabbakká. 

Nagyon hátra vagyunk mi még abban 
a tekintetben is, hogy szegényebb sorsú 
leányainknak kiképeztetésök által biztos, 
szerény jövőt szerezzünk. Társadalmunk 
s ebben nőegyesületeink kimerí tet tnek 
tekintik tevékenységüket abban, ha egy 
pár szegény asszonyt té l idején néhány 
forinttal kisegítenek, egy pár szegény 
leányt felöltöztetnek vagy néhány sze-
gény családot gyámolítanak. Szép és 
dicséretes dolog ez is. De úgy látszik, 
arra már kevés az érzék és fogékony-
ság, hogy egyelőre szerény eszközökkel 
bár, technikai vagy más iskolákat állít-
sanak, ahol a szegénysorsú leány meg-
tanuljon szabni, varrni, divatmunkát, 
sütést, főzést, mosást stb. efféléket, 
melyek szerény jövőjét biztosítanák. 
A jótékonyság e neme nem nevel kol-
dusokat, de emberileg a legnemesebb 
cselekedet, messze kiható erkölcsjavító 
céljainál és hatásánál fogva. Ez men-
tene meg sok családot a végromlástól. 

(Budapest) Hevesi Mór. 

Idegesség. 
E pím alatt jelent meg e becses lap hasáb-

jain Angyal Malvin tollából egy cikk, amely 
ugyancsak ráteríti a vizes lepedőt a magyar 
népiskolákra és tanítóikra. 

Ehhez volna egy pár észrevételem, melyet 
ezennel közreadok, hogy evvel az igaz ügynek 
egy kis szolgálatot tegyek, rámutatva A. M. 
egynémely tévedéseire. 

Nem áll a cikkíró azon állítása, hogy a 
népiskola semmit sem tesz az egészségesen 
iskolába kerülő gyermek egészségének megóvása 
céljából. Ezelőtt 40 — 50 évvel megállhatott 
volna ez az állítás, de ma, amikor maga az 
állam az orvosok, iskolafönntartók és tanítók-
kal karöltve minden útat és módot, minden 
eszközt fölhasznál, hogy részint a célszerű 
ülőpadok, részint az egészségi szempontból 
oly rendkívül fontos higiéniai intézkedések, 
nemkülönben a tanítási idő helyes és célszerű 
beosztása által a gyermek testi és szellemi 
egészsége necsak megóvassék és fönntartassék, 
hanem az esetleges testi és különösen beszéd-
beli hibák minden rendelkezésünkre álló eszkö-
zök által meggyógyíttassanak, ezen állításnak 
nincs létjogosultsága. 

Ilyen súlyos váddal — a cikkíró is annak 
nevezi — a magyar népiskolákat még egy 
idegennek se szabad illetnie, annál kevésbé 
egy magyar tanítónak. 

Igaz ugyan, hogy pl. a túlzsúfolt iskolák-
ban a levegő hamar megromlik, de viszont 
igaz az is, hogy mostanság már hál' Istennek 
nagyon kevés az olyan néptanító, aki 2 — 3 
óráig ilyen romlott levegőben tartja a gyerme-
keket, mert ha más nem, a tanítót az ön-
egészségének megóvása készteti a gyakori 
szellőztetésre. Lehet, hogy vannak iskolák, 
ahol ez nem történik meg, de ez nem a leg-
többje, hanem a legkevesebbje. 

Nem is kell félteni a kis gyermeket, hogy 
emiatt ideges lesz. Nem is innen fenyeget ez 
a divatos kórság, hanem a szülői házban 
födözhetjük föl a csiráit. A legtöbb anya, — 
a kenyérkereső s így fáradt apáról nem is 
szólva — mindent előbbre valónak tart a gyer-
meke nevelésénél. A gyermeket voltaképen 
a eseléd és az utca neveli. Az iskola legföl-
jebb csak nyesegeti a rendelkezésére álló 
csekély idő alatt e két fontos nevelési tényező 
vadhajtásait. A gyermek hiába fordul kérdé-
seivel szüleihez, mert azok rögtön idegesek 
lesznek s a cselédséghez utasítják, sokszor 
bizony nem a legszeretetteljesebb kifejezések 
között. A cseléd viszont hol ide, hol oda löki, 
taszítja szegényt, mint az ő egyéni kényel-
mének és szórakozásának kerékkötőjét. A sze-

2 6 * 



4 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 2 5 . SZAM. 

gény csak félve mer egyikhez vagy másikhoz 
fordulni, mert tudja, hogy csak elutasítás és 
goromba szavak lesznek a felelet. Itt kell az 
idegesség szülőanyját keresni. Ezt az ideges-
séget az iskola csak gyógyíthatja. Hogy azon-
ban a középiskolai ifjúság idegességének nem 
ez az alapja és oka, azt egész határozottság-
gal állíthatom. Alapjai ennek a cigarettázás 
és szeszes italok élvezésének tiltott gyönyörei, 
a — fájdalom — oly korai testi kicsapongások, 
a tanár úr rettenetes noteszkönyvébe írandó 
szekundától való szörnyű drukk s az ezt követő 
atyai elnáspángolástól való félelem. Ez teszi 
a középiskolai ifjúságot idegessé s mert tudva-
levőleg az agy ezen behatások folytán veszít 
abszorbeáló-képességéből, önként előáll a bűn-
bak: a túlterhelés. 

A cikkíróval szemben én azt merem állítani, 
hogy különösen a fonomimika helyes alkal-
mazásával tanított abc-tanítás nem teszi ide-
gessé a gyermeket. 

Régebben sokkalta nehezebben és nagyobb 
szellemi munka árán tanultak apáink írni és 
olvasni, s mégis — sajátságosképen — híre sem 
volt az idegességnek. Pedig akkor nem voltak 
sem oly modern iskolaszobák (a mesterné asz-
szony csirkéi is ott tanyáztak), sem pedig oly 
képzett tanítók, mint most. Helytelen dolog 
tehát mindig és mindenért az iskolát okozni 
és a tanítón verni el a port. Az iskolázásnak 
hét éves korban való megkezdése már régeb-
ben foglalkoztatja a pedagógusok legszélesebb 
rétegeit, de nem az idegességgel iparkodnak 
kívánságukat megokolni, hanem & degeneráció-
val. A szülők helytelen életmódja, az alkoho-
lizmus, a mindennapi kenyér előteremtéseért 
folytatott túlfeszített senyvesztő munka, az 
éjjelezés, a nagyvárosok borzasztóan egész-
ségtelen levegője, a hiányos táplálkozás az 
okai annak, hogy csenevész generáció lép az 
ősök örökébe. 

Csenevész testben csenevész a lélek is. Ezért 
óhajtjuk, hogy hét éves koráig játsszék sokat 
a gyermek, hogy így testileg megerősödve, 
szellemileg is fejlettebb legyen. Ezen intézke-
dés a cikkíró által hangoztatott idegességet 
azonban mégsem szüntetné meg, mert egy év 
ily fejletlen agynál nem oly nagy időbeli tér, 
mely megedzi a gyermeket az állítólag az 
iskola által terjesztett idegességtől. 

Cikkíró úgy beszél a hat éves gyermek 
selypítéséről, mintha a világ összes hat éves 
gyermekei természetszerűlegselypítenének, holott 
száz hatéves gyermek közül talán ha húsz 
selypít. Ez ugyan egy csöppet sem segíti 
elő a gyermek idegességét, mert a selypítő 
gyermek, mikor beszél, azt hiszi, hogy ő ren-
desen ejti ki a hangzókat s bizony több évi 

tapasztalásból mondhatom, hogy önmagától 
nem igen igyekszik e hibájáról leszokni s nem 
igen erőlteti meg magát, hogy helyesen ejtse 
ki a hangokat. A tanító több évi szerető gon-
doskodására van itt szükség, míg a gyermek 
megtanul rendesen beszélni. Azt csak melles-
leg említem föl, hogy e beszédhibának is a 
szülői ház az oka, mert csupa kedveskedésből 
selypítve beszélnek a gyermekhez, aki azután 
szintén így tanul meg beszélni. 

A 20-ig való számolás sem olyan rettentő 
nagy munka, amitől a gyermek egyszerre 
ideges lenne. Hiszen kérem ! A hattanítós 
iskolában pl. az első osztály, tehát a hatéves 
gyermek hetenként 5 órát számol és heti 
óráinak összege 20, amelyből egy az énekre, 
egy pedig a testgyakorlásra esik. Az egytaní-
tós iskolában meg pláne csak 10-ig kell szá-
molni s a heti órák száma az első osztályban 
mindössze 7, amelyből szintén egy-egy esik 
az énekre és a tornára és a számolásra is. 
No már engedelmet kérek, ennyi idő alatt ha 
10—20-ig megtanul számolni, nem lesz ideges 
az a hatéves gyermek. 

A beszéd- és értelemgyakorlat is hibás, 
mert a gyermek „miért nem egérre leső cica 
s miért nem vadászó kutya". Ha a mese és a 
beszélgetés is idegesít, akkor ezt is csak a 
szülői házban kell keresnünk, ahol a dajka, 
sőt még az édesmama is a vasorrú bába ö ^ f 
rémtetteivel altatja el a csecsemőt. 

Nagyon szomorú dolog volna, ha tanítóink 
körében sem alkalom, sem hajlandóság nem 
volna a gyermekekkel való társalgásra. Nem 
tudom, honnan vette cikkíró ezt a vádat, de 
kénytelen vagyok a magyar tanítóság nevében 
ezt visszautasítani, mert ha itt-ott talán elő 
is fordul ilyen eset, az összes tanítókra álta-
lánosítani ilyen vádat nem szabad. 

Ezen váddal karöltve jár a cikkíró azon 
óhaja is, hogy az ideges tanítónak nem volna 
szabad megengedni az osztályvezetést. Más-
szóval, — ha ideges lettél az iskola szolgála-
tában, mint hasznavehetetlen egyén, elmehetsz 
piócát szedni, vagy ha jobban tetszik, az útra 
követ törni. Nem úgy kérem ! — Hanem 
igenis, ha idegeidet tönkre tette a lelkiisme-
retes munka s mert gyarló fizetésed azt meg 
nem engedi, nesze — én az állam vagy iskola-
fönntartó adok annyi segítséget, hogy a nyár 
folyamán elmehess az ország egy egészséges 
és csöndes zugába üdülni, hogy megrongált 
idegzetedet így helyreállíthasd. Ez a humánus 
és egyedül helyes eljárás, nem pedig kilökni 
a tanítót az utcára. Rosszul gondolkozik cikk-
író, mikor ilyen dolgokat kíván. 

Ha úgy végezzük dolgainkat, ahogy azt 
lelkiismeretünk diktálja, nem kell összébb-
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vonni és redukálni a heti órák számát. Arra 
az időre szükségünk van épen úgy, mint 
a cikkíró által időpocsékolásnak nevezett ismét-
lésekre, mert: „Az ismétlés a tudományok 
édesanyja." — Nem kell röffel mérni a 
könyvből a tudományt s nem lesz idegesség. 

Ami az iskolaköteles gyermekeknek szak-
értőkkel való megvizsgálását illeti, hiú ábránd. 
Ha satnya, csenevész a gyermek, a szülő úgyis 
kieszközli a gyermeke fólmentését. 

Nem szabad az egészségtelen fővárosi leve-
gőben, zajban, csilingelésben, nyomorban, négy 
fal között fölnevelkedett gyermekeket példány-
képül véve általánosítani, mert így könnyen 
tévedünk. 

A vidék — hála érte a Gondviselőnek — 
még nem igen ismeri az ideges elemi iskolás-
fiút, aki télen a havon és jégen csuszkái, 
nyáron pedig födetlen fővel, mezítláb baran-
golja be a lombos erdőket, versenyt danolva 
a madarakkal. Az ilyen gyermek nyugalomra 
térve jóleső, üdítő álomba merül, hogy azután 
reggel fürgén fogjon napi munkájához. 

(Döbsinagölniczvölgy.) Gáspár Frigyes. 

A természet után való rajztanítás 
a népiskolában. 

Evekkel ezelőtt, még mikor magam is tanul-
mányokkal voltam elfoglalva, sokszor fölmerült 
előttem az a gondolat, hogy : minek a kezdő-
rajzolókat lap minták után tanítani, hisz kellő 
utasítás mellett, jól megválasztott fokozatban 
épúgy lehetne azt természet után is eszkö-
zölni. Ez azonban, miután még rendszeres taní-
tással nem foglalkoztam, csak ideig-óráig jutott 
eszembe, azután félretettem azzal az elhatáro-
zással, hogy alkalomadtán kísérletet fogok vele 
tenni. Annál nagyobb lelkesedéssel fogadtam 
azután pár év előtt, mikor hazánk egyik leg-
képzettebb és legügybuzgóbb szaktekintélye : 
Györgyi Kálmán az eszmét szóvá tette, fárad-
hatlan kitartással és sikeresen kísérletezett vele 
a népiskolákban, miáltal megvetette alapját a 
rajztanítás terén egy teljesen új iránynak : a 
művészi rajztanításnak. 

A természet után való rajztanítás az egyedüli 
helyes eszköz annak a nagy célnak az elérésére, 
hogy a tanuló látó- és megfigyelőképessége, 
forma- és színérzéke együttesen fejlődjék kéz-
ügyessége, szépérzéke és lelke alkotóképességé-
vel, amelyek együttesen képesítik arra, hogy 
a régi századok gyönyörű alkotásait, nemkülön-
ben az újabb művészi munkákat megérteni, 
méltányolni és ezek alapján pártolni tanulják. 

Hogy mily lelkesedést keltett és mennyire 
visszhangra talált országszerte ez új eszme és 

irány, — hogy művelt lelkű és ügybuzgó 
tanítóink mennyire átlátták fontosságát és 
keresztülvihetőségét, mutatta a fölállított kurzu-
sokra való tömeges jelentkezés és az, hogy az 
eszmét azonnal siettek a gyakorlat terére vinni, 
és bár mellette és ellene még mindig küzdenek, 
tehát nincs feltétlenül elfogadva, mégis elkezdték 
azt a felsőbb iskolákban tanítani, bár arra se 
tanterv, se rendszer, se a növendékeknek elő-
képzettségük nem volt. 

A művészi rajzoktatás célját valamennyien 
ismerjük. E célnak a régi népiskolai tanterv — 
a kezdő tanulókat vezető tanítási mód — nem 
felel meg. A pontozott vagy behálózott füzetekbe 
való gépies rajzoltatás legföljebb az egyenes 
vonalak húzásában tette ügyesebbekké a gyer-
mekeket, csak kézügyességüket gyarapította, 
még azt is csak egyoldalúan és korlátozva, 
nem fejlesztette a művészi rajzoktatás céljának 
megfelelően összes lelkierőiket. Igaz, hogy a 
hat osztály számára rendszeres fokozat van 
összeállítva geometrikus diszítményekből, amely-
nek a célja az lenne, hogy a gyermekek hat 
esztendei szorgalmas rajzolás után már a leg-
nagyobb könnyedséggel fogjanak más díszít-
ménves rajzok készítéséhez; de ezzel szemben 
mi történik ? A gyermek, mikor elébe tesszük 
a mintát, tájékozatlanul mered arra és sima 
rajzlapjára, fogalma sincs róla, mikép fogjon 
hozzá. 0 ahhoz van szokva, hogy pontot ponttal 
gépiesen összekapcsoljon, legtöbbnyire vezénylet 
után, és ez utóbbi esetben még arról sincs 
tudomása, hogy minő minták fognak a keze 
alól kikerülni. Ugyszólva gyártja a geometrikus 
díszítményeket, /le elkészítése után azt sem 
tudja tulajdonképen, mit rajzolt, minő célokra 
lehet azt fölhasználni, minő haszna van stb. 
Formákról és arányokról fogalma sincs, meg-
figyelni, összehasonlítani nem tud, legkevésbé 
pedig azt, hogy minő sorrendet kövessen, hogy 
a kívánt díszítményt és rajzot elkészíthesse. 
0 csak úgy képes föladatának megfelelni, ha 
mestere a mintát, ő pedig a papírját először 
behálózza. 

És nem jöhet-e méltán zavarba a gyermek, 
ha hat éven át csupa geometrikus díszítményt 
rajzolt pontozott papírlapon és akkor egyszerre 
valami stilizált növényelemekből összeállított 
díszítményt kell rajzolnia sima papiroson? — 
Az egyoldalúságban ismét egyoldalúság ! Ez 
már nemcsak a módszernek, de a tantervnek 
is hibája. Vagy csupán csak díszítményes 
művészetből áll a rajzolás művészete, hogy a 
gyermekeket hosszú hat éven át csak erre 
készítsük elő és a népiskolákban csak ennek 
vessük meg az alapját ! ? És ebben is csak a 
geometrikus formákból összeállított díszítménye-
ket műveljük ? Hol van a rajzmüvészet többi 
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ága : az állat, növény, táj és fej, illetve az 
emberi alak rajzolása ? Bizony, ezekről a gyerme-
keknek fogalmuk sincs. Végig járják a négy 
polgári osztályt is, tehát már nyolc-tíz évig 
tanulnak rajzolni, mégis, mikor a tanítóképző-
intézet első és második osztályába vagy óvónő-
képzőbe kerülnek, nem képesek a gyakorló-
iskolában egy egyszerű, pár körvonalból álló 
naiv rajzocskát a kicsinyeknek az iskolai táblára 
fölrajzolni. Bizony ez szomorú nyolc-tíz éves 
eredmény ! — De csak legalább a díszítmények 
terén lennének otthonosak ! Hiszen csupán csak 
erre voltak hat éven át előkészítve ! — Nem ! — 
Szomorú nézni, miként küzdenek a legegy-
szerűbb díszítményelem megrajzolásánál is ! 
Szóval, alig tudnak többet a semminél és nem 
is képesek a művészi jó alkotásokat méltányolni, 
annál kevésbé hajlandók azután felnőtt koruk-
ban a művészeteket pártfogolni és gyámolítani, 
arra erejükhöz képest áldozni. 

Ez az, amin az új irány segíteni van hivatva ! 
Ha a gyermek zsenge korától megszokja a 
természetes vonal és vonalmenetek megfigye-
lését, ha kellőképen gyakorlott forma-emlékezet 
alapján a díszítmények elemeit saját maga 
alkotja, ha saját megfigyelése alapján önállóan 
árnyékol és színez, nem lesz neki nehéz ön-
állóan megadni a formákat sem. így azután, 
ha kilépve az életbe, maga is közpályára lép, 
fejlett forma-emlékezete és rajzolási ügyessége 
lévén, természetes tudással és könnyedséggel 
készíti el a hatásköréhez tartozó rajzokat, és 
művészi ízlése lévén, helyes irányban fogja 
pártolni a művészeteket. 

Szerintem az óvodában való rajzoltatás még 
időelőtti és csak úgy engedhető meg, ha semmi-
féle megfigyeltetést nem eszközlünk, sem felis-
merhető rajzokat nem követelünk, hanem csak 
abból a célból engedjük meg a rajzolást, hogy 
a gyermek hasznosan szórakozzék, tanulja író-
vesszőjét kezelni, a palatáblán vagy papíron 
vonalakat húzni. 

A népiskola első osztályában sem szabad 
még rendszeresen rajzoltatni, csak látási, meg-
figyelési, összehasonlítási képességüket és forma-
érzéküket fejleszteni. Lerajzolhatják ugyan a 
tanító körülményes megfigyeltetése alapján a 
beállított tárgyat palatábláikra, a tanító meg 
is nézheti, itt-ott biztatgatva őket, de épp úgy, 
mint az óvodában, még itt sem szabad ará-
nyokban jó rajzot követelni tőlük, nehogy ideg-
rendszerük kétszeresen igénybe legyen véve. 

A második osztályban az előző évben kifej-
lesztett megfigyelési képességük és forma-
érzékük alapján, ismételt megfigyeltetés után 
már megkezdhetjük a rendszeres rajztanítást 
írónnal papiroson, még pedig úgy, hogy a 
gyermekeknek kezdettől fogva fejlesszük az 

ízlését és szépérzékét is, amelynek együtt kell 
haladnia a többi lelkierők fejlesztésével. 

A második osztály tananyaga ugyanaz legyen, 
ami az elsőé, azzal a különbséggel, hogy míg 
az első osztályban a tanító csak megfigyel-
tetett és ennek alapján és sorrendjében maga 
rajzolta föl a beállított tárgy képét, hogy a 
gyermekek a megrajzolás módjával is meg-
ismerkedjenek, addig a második osztályban 
ugyanazon megfigyeltetés nyomán már a gyer-
mekekkel rajzoltatja, megkívánva a kis tanulóktól, 
hogy erejükhöz képest megközelítőleg, legalább 
arányokban jó rajzot készítsenek, szépészet és 
ízlés szempontjából ügyelve a rajzocska papi-
roson való elhelyezésére és külalakjára is. 
Persze ez utóbbit nem szabad még szintén 
kifogástalanul elvárni, ez csak arra szolgál, 
hogy a gyermek szépérzékét és ízlését fej-
lesztve, figyelmét, mint fontos dologra, erre is 
folyvást kiterjesszük. 

A lerajzolandó tárgyakban, azok beállításá-
ban, nemkülönben a rajzművészet különböző 
ágainak alapmegvetésében szigorú sorrendet 
és fokozatot kell követnünk. 

En e tekintetben a népek önmaguktól való 
természetes, művészi fejlődését veszem irány-
adóul. Amint a kezdetleges műveltségű népek 
művészete fokról fokra önmagától fejlődött, 
úgy kell azt a fejlődés kezdetén álló egyén-
nél — a gyermeknél is — fokról-fokra vezetni, 
fejleszteni. Ami áll a népekre, az áll az egyénre 
nézve is, csakhogy amit a népek századokon 
keresztül érnek el, azt az egyén kifejlesztheti 
pár évtized alatt. 

A természet után való rajztanítás fokoza-
tához maga a természet mutatja meg az utat. 

Ha a művészetek történetén visszatekintünk, 
láthatjuk, hogy legelőször a díszítőművészet 
indult fejlődésnek, még pedig annak legegy-
szerűbb eleme : a pont és különböző irányú 
vonalak ritmikus, harmonikus alkalmazása által. 
Ezt követte a növények, állatok és tárgyak 
észrevétele, megfigyelése és lapos oldalnézetben 
való ábrázolása. A perzsák és egyiptomiak 
már az emberi alakokat is sűrűen ábrázolják, 
de egyéni hasonlóság nélkül és csupán oldal-
nézetben. Nem levén még képesek a távlati 
mélység megfigyelésére, ha néha-néha szem-
közti helyzetben rajzoltak emberi alakot, a 
lábakat oldalnézetben, egymásután helyezték el, 
sőt legtöbbször a fejet is. A következő száza-
dok alatt módosul az emberi fej profil ábrá-
zolása is, lassanként előtérbe lép a távlat, a 
térbeli mélység föltüntetése, mindig erősebben 
és részletesebben megfigyelve, fokozatosan fej-
lődve és tökéletesbülve, míg végre, századok 
multával, eléri a csalódásig hű, tökéletes ter-
mészet utáni ábrázolásokat. 
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íme az út, amelyen haladnunk kell! Igen 
helytelen dolognak tartom, ha a tanító beállít 
rajzolás végett a növendékeknek bármily könnyű 
tárgyat is rendszer és fokozat nélkül, és nem 
kíséri azt kellő magyarázattal és utasítással. 

E tekintetben heves vita is fejlődött szak-
képzett egyének között. Egyik rész a régi, 
kitaposott nyomú rendszer, a másik a „modern 
rajztanítás" mellett harcolt. Én a kettő között 
a középútnak vagyok barátja. A régi nehézkes, 
csupa hálózat és beosztáson alapuló gépies 
rendszer határozottan elvetendő, de helytelen 
az is, ha a modem üdvös irányt követve és 
csak mentől előbbi eredményt és célt látva, 
ajtóstól megyünk be a szobába. Ha a régi 
lapminták után való rajzoltatásnál évtizedeken 
át szaktekintélyek átlátták, hogy fokozatos sor-
rend nélkül haladni nem lehet, mennyivel 
szükségesebb az a természet után való rajzol-
tatásnál, amely sokkal nehezebb és sokkal 
jobban igénybe veszi a tanulók képességét, 
mint a régi gépies rajzolási mód. 

Az első osztályban tehát bemutatunk, ismer-
tetünk, megfigyeltetünk és összehasonlíttatunk. 
Ezek alapján a gyermekek a palatábláikon 
gyakorolják a kézügyesítő vonalmeneteket. A 
másodikban már rendszeresen rajzoltatjuk a 
különböző irányú egyeneseket és kellő meg-
figyeltetés után a párhuzamos közöket. Mind-
járt az első oktatástól kezdve ezeket mái-
természeti tárgyon érzékeltetjük. Legalkalma-
sabbnak találtam e célra nagyon vékony és 
végig egyforma vastagságú egyenes pálcikákat 
(lehet ez nádpálca vagy oly fapálcika, aminőt 
óvodában a gyermekek különböző tárgyak 
készítésére használnak föl). Ezek a két végükön 
apró, éles, a rajzszöghöz hasonló szögecskékkel 
vannak ellátva, úgy, hogy bármikor és bármely 
helyzetben feltűzhetjük az iskolai táblára. Nagy-
ságuk különböző lehet. A legnagyobbak 6 0 -
65—70 cm, a legkisebbek 20—25 cm hosszú-
ságúak. Azért választunk e célra a lehető 
legvékonyabb pálcikákat, hogy a gyermekek 
az ő fejletlen látóképességükkel ne tudjanak 
rajta vastagságot, tehát két szélt megkülönböz-
tetni és így a tárgy képét egy (bármilyen 
irányú) egyenessel kifejezhessék. Mikor mái-
ezek nyomán 'tisztában vannak és helyesen 
tudják rajzolni sima papírlapjukon a különböző 
irányú és nagyságú egyeneseket, valamint a 
párhuzamos közöket is, akkor áttérünk azok-
nak az egyszerű lapos tárgyaknak a természet 
után való rajzoltatására, amelyek ezen vonal-
menetek által ábrázolhatók. Ilyen pl. abc-
könyvük, palatáblájuk, egy egyszerű aranyozott 
(hogy tetszetősebb legyen) képkeret, egy kereszt, 
egy létra, egy levélboríték, egy tálca fogan-
tyúval, egy zászló, ablakráma, ajtó stb. stb. 

Ezek mind lapos tárgyak, a lehető legegysze-
rűbben, fából vagy vastag papírból készítve, 
simára aranyozva vagy festve, akasztóval vagy 
apró éles szögekkel ellátva, hogy az iskolai 
táblán tetszésünk szerint bárhova föltűzhessük. 
Elkészíttetésüknél ügyelünk arra, hogy a lehető-
ségig vékonyak legyenek és laposak, az iskolai 
táblát a gyermekekkel szembe helyezzük el, és 
amennyire lehetséges, merőlegesen állítjuk föl, 
hogy a beállított tárgy körvonalait merőlegesen 
és egyszerű, szemközti nézetben láthassák. 

Ezek után a körvonalak ismertetése követ-
kezik, ugyancsak természetes tárgyakon érzé-
keltetve azt, legelőször a gyermekjátékul szol-
gáló karikán. Ezekből szintén többet és kisebb-
nagyobb arányokban veszünk, hogy az iskolai 
táblára feltűzve, a párhuzamos köröket is szem-
léltethessük és rajzoltathassuk velük. Az egész 
elemi iskolai rajzoktatás folyamán a formaemlé-
kezet fejlesztése céljából azon tárgyak képét, 
amelyeket már természet után megrajzoltak, 
minden harmadik órán emlékezet után is meg-
rajzoltatjuk. A körök ismertetése alkalmával 
erre több időt szentelünk, hogy a gyermekek 
a körök rajzolásában nagyobb ügyességre 
tegyenek szert, mert tudvalevő dolog, hogy 
azok helyes rajzolása nehezebb, mint az egyenes, 
bármely irányú vonalaké. 

Ha már ebben kellő ügyességgel bírnak, 
olyan egyszerű lapos tárgyak beállításával 
folytatjuk a tanítást, amelyek kör-, ovál- vagy 
félkör-alakkal bírnak. Ilyen pl. egy vasúti 
jelzőtábla, élénk színekre festve, egy céltábla, 
egy kerék, egy oválalakú képkeret aranyozva, 
egy kifli (nagy arányban készítve) egy óralap, 
egy gyermekjátékul szolgáló papírsárkány 
stb. stb. 

Ezt követi a hajlott, görbe vonalak ismerte-
tése, amelyeket szintén természetes tárgyakon 
kell érzékeltetni. Legalkalmasabb erre az első 
tanításnál a falusi gyermek előtt annyira ismert 
ostor. Ennek nyele az egyenes, ostora pedig a 
hajlott, görbe vonalat élesen feltünteti, tehát a 
rajzolásnál mindjárt alkalom van a kettő össze-
hasonlítására is. így térünk azután át a külön-
böző, vegyes vonalmenetekből álló tárgyakra, 
amelyeknek egy része még mindig lapos és 
feltűzhető az iskolai táblára, más része pedig, 
ami a sorrendben utóbb következik, már na-
gyobb térfogattal bír. Ezeket egy e célra 
készült faoszlopra állítjuk be, de mindig úgy, 
hogy távlati rálátás ne legyen, hanem a gyer-
mekek csak oldalnézetben lássák és rajzol-
hassák. Ezen csoporthoz tartozó alkalmas tár-
gyak, pl. egy olló, (fából készítve, jó nagy 
arányokban és a természetesnek megfelelően 
színezve.) Egy pojáca (nagy arányokban készítve, 
igen egyszerűen színezve), egy puska, egy kasza, 
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egy hal, cukorsüveg, mozsái» vasaló, öntöző-
kanna, kávédaráló, egy férfikalap, egy trom-
bita, egy cipő, egy faló, csizma stb. stb. 
Mikor mái" a gyermekek ezek rajzolásában 
elég jártasak, csak akkor térhetünk át a göm-
bölyű, nagyobb térfogattal bíró tárgyakra, mint 
labda, dinnye, alma, körte, különböző agyag-
edények, üvegek rajzoltatására. Miután ezek 
körvonalainak megfigyelése már nehezebb, a 
harmadik osztályra hagyjuk ezeket, ahol az 
első félévben még mindig úgy állítjuk be a 
tárgyakat, hogy a gyermekek csakis oldal-
nézetből rajzolhassák. A második félévben már 
megnehezítjük a beállításokat olyanformán, 
hogy visszatérve a különböző vegyes vonal-
menetekből álló tárgyakra, azokat úgy helyez-
zük a gyermekek elé, hogy már távlati hatásuk 
legyen, vagyis, hogy a tárgy vastagságát is 
láthassák. A megfigyeltetésnél most már erre 
is kiterjeszkedünk, csakhogy még nem beszé-
lünk távlatról, hanem a gyermekek értelmi 
fölfogásához mért kifejezésekkel iparkodunk 
azt velük megértetni és rajzoltatni. A meg-
figyeltetésnél itt a harmadik osztályban már 
ki kell terjeszkedni a színekre és árnyékokra 
is. Nem fogunk ugyan velük árnyékoltatni, 
mert még korai volna, de tanulják már észre-
venni, megfigyelni, a megvilágított részeket a 
sötétektől megkülönböztetni, hogy mire a fel-
sőbb osztályokban erre kerül a sor, járatosak 
legyenek már az árnyékok és színek fölismeré-
sében. A formaemlékezetet itt is tovább fej-
lesztjük olyanfonnán, hogy minden harmadik 
rajzórán emlékezet után rajzoltatjuk meg velük 
azt, amit az előző két órán át természet után 
rajzoltak. Az emlékezet utáni rajzoknál termé-
szetesen nem szabad túlkövetelőknek lennünk; 
gyermekeknél még az eredetiek sem lehetnek 
egész jók, az emlékezet után rajzoltaknál tehát 
meg kell elégednünk, ha csak annyira meg-
közelítik az eredetit, hogy fölismerhetjük ben-
nük a tárgyat. 

Ha formaemlékezetüket és érzéküket mái-
ennyire fejlesztettük, a negyedik osztályban 
áttérünk a díszítményes rajzolásra és megvetjük 
alapját az iparművészeti rajztervezeteknek. 
Hogy ezt, követve a népek művészetének 
természetes fejlődését, nem mindjárt az első és 
második, hanem csak a negyedik osztályban 
vesszük elő, annak oka a gyermekek testi és 
lelki fejletlensége. A legkezdetlegesebb művelt-
ségű népek edényeit, fegyvereit, házieszközeit 
a maguk egyszerűségében és kezdetlegességé-
ben is nem gyermekek, hanem felnőttek díszí-
tették. A díszítménvek legegyszerűbb alakja is 
bizonyos fokon testi és lelki erőt, bizonyos 
mennyiségű képzetet és élettapasztalatot követel 
a terrező részéről. A hat-, hét- és nyolcéves 

gyermek még nem bír ezekkel, de már a 
9—11 éves, habár testileg nincs is teljesen 
kifejlődve, három évi előképzettsége, tanul-
mányai, az életben való körültekintése alapján 
bír annyi képzetmennyiséggel és tájékozott-
sággal, hogy a legkezdetlegesebb díszítmények 
alkotását remélhetjük tőle. 

A díszítményes művészet alapmegvetésénél 
szintén óvatosan, fokról-fokra kell haladnunk! 
Először a gyermekeket a díszítmény fogalmá-
val és elnevezésével kell megismertetni. A mai 
tanítási módszer mellett rajzolnak kizárólago-
san díszítményeket, de fogalmuk sincs róla, 
hogy mit rajzolnak, hogy mire lehet azokat 
fölhasználni, mi különbség van a díszítményes 
és egyéb, természet utáni rajzok között, arról 
pedig épen mitsem sejtenek, hogy, ha meg-
próbálnák, talán ők is tudnának önállóan 
valami hozzá hasonlót alkotni. Hogy tehát az 
alapfogalmakat velük megértethessük, külön-
böző, amennyire lehetséges, általuk jól ismert 
egyszerű, könnyű, népies modorban díszített 
tárgyat viszünk az első előadásra, pl. kicifrá-
zott botot, ostornyelet, kulacsot, díszített hús-
véti tojást, díszes, mázolt agyagedényeket, népies 
ruhadarabokat stb. Ezeket úgy kell megválasz-
tani, hogy körülbelül olyan vonalmenetekből 
álló díszítmények legyenek rajtuk, aminőket a 
gyermekekkel akarunk csináltatni, nehogy más, 
már nehezebb elemekből álló díszek zavarólag 
hassanak még érintetlen képzeletükre. Ezeket 
a tárgyakat bemutatjuk nekik és megértetjük 
velük, hogy mi hát tulajdonképen a díszít-
mény, anélkül, hogy mélyebben belebocsát-
koznánk a részletes magyarázatokba, azután 
rátérünk arra a fontosabb dologra és annak 
a megértetésére, hogy ilyen díszítményt min-
denki tudhat saját maga is kigondolni. Hogy 
ezt a tanító példával is beigazolja, mindjárt 
fel is rajzol a táblára egy pár ilyen kis díszít-
ményt olyan nehézségi fokozatban, amint azt 
a gyermekektől akarja megvárni és megérteti 
velük, hogy azt most ő, saját maga gondolta 
ki. Tovább menve, rávezeti őket, hogy, ha meg-
próbálják, ők is fognak tudni ilyen kis szegé-
lyeket alkotni egyenes vonalak és pontokból. 
Az egyenes vonalelemekből először csak a 
függőleges és vízszintes vonalakból iparkodunk 
velük kis tervezeteket készíttetni, hozzáadva 
még a pontot is, de ha azt látjuk, hogy így 
a képzeletük hamar kifogy a formákból — 
szóval, nehezen megy — mindjárt hozzávesz-
szük a ferde vonalakat is. Nagyon természetes, 
hogy nem szabad várni még tőlük kifogás-
talan ízlésű és elrendezésű munkákat, tüne-
ményszerű gondolatokat. Az ornamentális ter-
vezet rendesen hü tükre szokott lenni a tervező 
egyéniségének, erejének és lelkének. A gyer-
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mek testileg és lelkileg még fejletlen, tehát 
kis tervezetei is hasonlók lesznek hozzá, de 
már fogalmat nyer a vonalak rithmikus ismétlő-
déséről és elrendezéséről, látja, hogy ő azokból 
alkothat, teremthet valamit, ami szép, ami 
lelkét gyönyörködteti, ami emellett hasznos is, 
mert föl lehet használni valami tárgy díszí-
téséhez. Önkénytelenül is érzi, hogy amit raj-
zolt : az ő alkotása, hogy olyan senkinek sincs, 
és ez lelkét érdeklődéssel és büszkeséggel tölti 
el, ami a kis tanulók önérzetét és munkaked-
vét nagyban fejleszti. A tanító természetesen 
közöttük jár, figyelmezteti őket, ha a díszít-
ményelemek ismétlődésénél szabálytalanságokat 
lát, érdem szerint biztatgat és osztja a dicsé-
reteket. 

Az egyenes vonalakat követi a körök fel-
használása. Ezeket előbb kisebb, nagyobb alak-
ban jól begyakoroltatjuk, azután felrajzolva, 
példaképen egynehány, körökből alkotott egy-
szerű díszítményt, miután megértették annak 
mikénti alkalmazhatóságát, tovább tervezte-
tünk, eleintén csak pusztán körökkel, későbben 
pedig az egyenes vonalakkal vegyesen. Mindig, 
mikor már egy-két kis tervezetet megcsináltak, 
azt átnéztük és helybenhagytuk, megrajzol-
tatjuk azokat rendes rajzlapon, rendes kivitel-
ben is, a tanító útbaigazítása és magyarázata 
alapján. A gyermekek így erejükhöz mért 
rajzokon megtanulják az arányos beosztást, a 
párhuzamos szabályos rajzolást, anélkül, hogy 
ezt lapmintákról kellene lenézniök. 

A második félévben áttérünk a gipsz után 
való rajzolásra. Ezt nagyméretű gipszminták-
ról (amelyek megfelelnének a mostani rajz 
falitábláknak), művészileg mintázott, termé-
szetes (nem stilizált) virágszirmok és növény-
leveleken eszközöljük. A tanítást a legegyszerűbb 
virágszirmon kell kezdeni és folyton az egyes 
virágszirmok, bimbók és nagyon egyszerű nö-
vényleveleken folytatni. A tanulóktól meg-
közelítőleg, legalább nagyobb arányokban jó 
rajzot követelünk, figyelmeztetve őket az eset-
leges hibákra és előző megfigyeltetésünkre. A 
megfigyeltetés és magyarázatoknál ki kell ter-
jeszkedni az árnyékok megfigyeltetésére is, bár 
árnyékolást nem kívánunk még tőlük, azután 
ha azt látjuk, hogy a rajzolás jól megy, az év 
vége felé beállíthatunk nekik már egész virá-
gokat is. A gipszmintáknak olyan nagymére-
tűeknek kell lenni, mint a mostani falitáblák 
festett rajzai, hogy egyet jó világítás mellett 
az iskolai táblára fölakasztva, azt a legnépe-
sebb osztályokban a hátul ülők is jól láthassák. 
Kis gyermekeknek külön-külön gipszmintát 
nem lehet adni, mert nem tudnak vele bánni, 
összetörik, azonkívül az egyöntetű tanítás miatt 
is szükséges, hogy egy minta után dolgozzanak. 

A nagyméretű gipszminták után váló rajzo-
lása a virágelemeknek, alapját képezi a későbbi 
virág- és gyümölcsfestésnek, nemkülönben a nehe-
zebb gipszornamentek rajzolásának. 

Az ötödik osztályban arra kell már a figyel-
münknek kiterjedni, hogy a gyermekek a le-
rajzolt tárgyakat ne csak körvonalozni, de 
kidomborítani is megpróbálják. Ecélból árnyé-
kolni tanítjuk őket és a tanítást árnyékolási 
gyakorlatokkal kezdjük, amelynek itt még az 
árnyékolás legegyszerűbb és legszükségesebb 
alakjára és legfontosabb árnyalatára szabad 
csak kiterjedni. Azután az első félévben foly-
tatjuk a harmadik osztályban félbenmaradt 
természet utáni egyszerű tárgyak rajzoltatását 
távlati rálátással és már nagyozott árnyékolás-
sal. A második félévben nagyméretű gipsz-
minták után folytatjuk a tanítást, de már kissé 
nehezebb és összetettebb virág- és növény-
leveleket rajzoltatunk és megkívánjuk, hogy 
azokat nagyjából, a legfőbb árnyékokat véve 
csak figyelembe, ki is árnyékolják. A forma-
emlékezet fejlesztésére itt is kiterjeszkedünk 
olyanformán, hogy a növendékek a már meg-
rajzolt tárgyak és virágelemeket minden har-
madik órán emlékezet után rajzolják meg. 

A hatodik osztályban a tanítást az ecset-
kezelés, továbbá a festés legegyszerűbb alakjá-
val, a sima, foltnélküli festés tanításával kezd-
jük. Ecélból a rajzlapon tetszetősen elhelyezett 
három- és négyszögű idomokat rajzoltatunk, 
amelyekben a növendékek festési gyakorlatokat 
végeznek a tanító útmutatása, magyarázata és 
színmeghatározása alapján. Azután folytatjuk 
a negyedik osztályban félbenhagyott terve-
zéseket, folyton csak a geometrikus vonal-
menetek és köröknél maradva, de már ezeket 
vegyesen alkalmaztatjuk, szélesebb, fejlettebb és 
összetettebb tervezeteket kívánunk tőlük, eset-
leg a jobbaktól egész kitöltéseket. A terve-
zeteket a tanító átnézi, a szabálytalanságokat 
kiigazíttatja, ugyancsak az ő magyarázata és 
utasításai nyomán a tanulók megrajzolják, 
kihúzzák és kiszínezik. A színezés egy-két, 
esetleg három színre terjedhet csak ki. A 
második félévben különböző szárított virág és 
növényleveleket osztunk közöttük ki, amelyeket 
először természet után laposan rajzolnak meg 
három-négy példányban, azután az elsőt a 
természetes színnek megfelelően, a többit pedig 
saját fölfogásuk és ízlésük szerint színezik. 
Ezt folytatjuk mindig más-más virág- és növény-
levelekkel, azokat emlékezet után is megraj-
zoltatjuk, míg végre az emlékezet alapján a 
stilizálás szabályainak megfelelően átalakíttatni 
törekszünk velük. Ecélból a tanító erre való 
magyarázatokat és utasításokat ad, azután a 
gvermekek fantáziájának a termékeit mesfraj-

x * ^ s 
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zoltatja velük rendes rajzlapon, helyes arányok-
ban és formákban is, és a saját utasításai 
alapján színezteti. 

(Budapest.) Tattay Margit. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

— Hozzászólások. — 
VI. 

Elvezettel olvastam Schön József tanulmá-
nyát a nyelvtanításról és nyelvtantanításról. 
Nagyon szeretném, ha minden tanító elolvasná. 

Azok közé tartozom én is, akik a nyelvtant, 
az ű. n. gramatizálást az elemi iskola négy 
alsó osztályából teljesen kiküszöbölendőnek tart-
ják. Annál is inkább, mert csakugyan, úgy 
megy a nyelvtanítás széltében-hosszában, ahogy 
Schön József megírta. Vagyis : szabályokat 
tanultatnak és elemeznek. Ez pedig csakugyan 
haszontalan, céltalan időpazarlás és lélekölő is e 
fokon. Mondjuk : korai dolog. De sőt elemi 
iskolába nem is való az olyan tudományoskodó 
értelmezés, fejtegetés, bölcselkedés ; jobban 
mondva : logikai előtan. 

Mi való tehát az elemi iskolába ? A helyes-
írási gyakorlatok és a fogalmazási gyakor-
latok. 

Fogalmazunk már az I-ső osztályban is, 
amidőn a gyermeket helyes gondolkozásra és 
helyes beszédre vezetjük és szoktatjuk. Vagyis : 
ekkor nyelvet tanítunk, ismereteket nyujtunk, 
fogalmat alkottatunk és rakatunk egymás-
utánba a beszéd- és értelemgyakorlatok, olva-
sás és számolás keretében. Ez már a fogalma-
zás kezdete. 

A betűk szépírási alakítása, az írás ú. n. 
technikája nem tartozik ide. De amikor a be-
tűkkel szavakat képeztetünk a táblán vagy az 
írófüzetben, akkor meg már benne vagyunk 
a helyesírásban. 

Minden tudományos értelmezés, meghatáro-
zás, gramatizálás nélkül is írhat bárki le helye-
sen szavakat és mondatokat. Hisz, a tanév 
vége felé már az I. osztálybeli gyermek is tud 
írni rövid mondatokat, anélkül, hogy tudná 
róla, hogy az „mondat" ; vagy hogy tudna az 
„alany"- és „állítmány"-ról. Minden szót is 
leír, anélkül, hogy tudná róla, hogy az f^név, 
melléknév, ige stb. stb. Leírja pedig annak az 
általános törvénynek alapján, hogy minden 
szót külön írunk. 

Avagy hát talán azok, akik írogatni szoktak 
újságba, elemezik talán-talán gondolataikat 
szótanilag vagy mondattanilag, amikor írnak ? 
Dehogy! írnak csak. A gondolataik helyessé-
gével, helyes rendjével törődnek. A szavaknak 

papírra vetése ezeknél is amaz általános nyelv-
törvény szerint megy, hogy minden szót külön 
írunk. 

Nos hát kérem : ha sem az I-ső osztályú 
tanulónak, sem az iskolázott embernek nincs 
szüksége — a szavak és mondatok helyes le-
írásának támogatására — a gramatikai meg-
határozásokra : mi szükség akkor ilyesmivel 
gyötörni elemi iskolai tanulókat? 

Én azt mondom tehát: ki a mostani nyelv-
tanokkal és mindenféle nyelvtanozással az elemi 
iskolából ! 

Tanítsunk helyesírást és fogaim azáit helyette ! 
Ez mindkettő gyakorlati cél. De a nyelvtan, 
az ú. n. gramatizálás nem cél ; de sőt az alsó-
és középfokon még mint segítő, támogató esz-
közre sincs szüksége sem a helyesírásnak, sem 
a fogalmazásnak. De ellehet nála nélkül az V. 
és VI. osztály is. 

Mi szükség is van a nyelvtanra a II. osz-
tályban ? 

Micsoda szükség van rá a III. osztályban? 
Mi szükség itt szótant, mondattant tanítani? 
Mi szükség tudni itt azt, hogy valamely szó a 
mondatban helyhatározó, vagy valamely szó-
tagról, hogy az helyhatározói rag? Mi szük-
ség az írásbeli munkához itt e fokon tudni az 
idő-, mód-, ok-, cél- vagy eszközhatározókról 
stb. stb. 

Hogy a tanuló helyesen gondolkodjék, helye-
sen beszéljen vagy gondolatait helyesen leírja : 
mindezekre a definíciókra a III. osztályú ta-
nulónak sincs szüksége. De mondani merem, 
hogy Schön Józsefnek sem volt szüksége 
ezekre az ő írásánál, és nekem sincs, ímhol, 
ez írásomnál. 

Hát akkor minek terheljük velük a gyerme-
kek emlékezetét ? Hisz, ezek tudása még annak 
sem biztosítéka, hogy a tanuló csakugyan hi-
bátlanul tudja leírni pl. az élő és élettelen 
tárgyak neveit. Hát akkor mi szükség van a 
III. osztályban mondattanra? 

Még ha szótan volna ! Pl. a közönséges és 
tulajdonfőnevek megismertetése a nagybetűs 
szók kedvéért. De mondattan! 

De végre is: ha sem a mondattan, sem a 
meghatározások, sem a bőséges szótan (a be-
szédrészek ismerete) nem biztosítékai annak, 
hogy egy szót vagy egy kis mondatot csak-
ugyan helyesen ír le a gyermek : akkor miért 
nyelvtanozunk mi még e fokon is ? 

Menjünk tovább ! Mi szükség a IV. osztályú 
tanulónak tudni azt : mi a származékszó ? Ta-
lán enélkül nem tudja leírni a halász, kertész, 
élénk, nyúlánk stb. szókat? Mi szükség van 
itt ígeképzőkre, jelzői, közbevetett, tárgyi, hely-
határozói, időhatározói stb. stb. mellékmondatok 
megismertetésére és meghatározásaira? Miszük-o o 
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ség a mondatcsoportra ? Azért talán, hogy itt 
e fokon és továbbra is most már ilyen mon-
datok keretében kötelesek kifejezni gondolatai-
kat ? Talán ezek nélkül sem beszélni, sem írni 
nem lehet ? 

Es mondatcsoporttal, körmondatokban nem 
beszél sem a kisiparos, sem a földmíves, sem 
a kiskereskedő ; pedig az elemi iskola az ő 
iskolájok. 

Fölösleges tehát a nyelvészkedés, bölcselkedés, 
gramatizálás. Hanem a nyelvtanra szánt időt 
a szavak, tőmondatok, az egyszerű, bővített 
mondatok helyes megszerkesztésének és leírásá-
nak gyakorlására kell fordítani. Semmi szótani 
és mondattani meghatározás. Szóírás, mondat-
írás kell, főképen minél több tollbamondás, 
únos-úntalan, az iskolázás kezdetétől végeztéig. 

Majd akkor, igenis, tudnak az elemi iskolá-
sok is helyesen írni. És annak dacára, hogy 
nyelvtant nem tanulnak, mégis nyelvtanilag 
helyesebben fognak írni, mint eddig, a nyelv-
tani kínlódásukkal. 

De hogy gondolod te ezt keresztülvihetőnek, 
elérhetőnek ? — kérdezi bizonyosan eddig mái-
olvasó felebarátom. 

A következőképen: 
A II. osztályban — a szépírási és nyelvtani 

órák keretében — a szavak hibátlan írásában 
gyakorolnám őket. Minden mássalhangzóra olyan 
szókat keresnék főképen, amelyekben az a más-
salhangzó kettőztetve fordul elő, pl. 

A i-re : abba, ebbe, abban, ebben, dobban, 
döbben, jobb, lobban ; a c- és cs-re : ruccan, 
koccan, feccsen, loecsan; a d-re: addig, eddig, 
kedd, kedden, fed, fedd, meddő ; az f-re : afféle, 
pöffeszkedő, röffen, puffad ; a g- re : faggat, 
aggat, aggastyán, higgad, reggel, guggol; 
a gy-re: faggyú, buggyan, meggy, meggyel, 
ággyal, faggyal ; a j-re : éjjel, ujj, ujjal, vaj — 
vajjal, tej — tejjel, íj — íjjal stb. stb. 

De egy cikk keretében nem mehetek végig 
minden mássalhangzón. A nagybetűkhöz érve, 
már rövid mondatokat — talán mondásokat — 
íratok. Néhány példa jobban megvilágítja eljá-
rásomat. Például a nagy Ö-nél, O-nál : Ödön 
itt evett. Ottó itt ivott. _E-nél: Erzsébet tollal 
ír. Ernő ollóval vág. K-ra : Károly, tedd helyre 
a tollat ! P-re : Paulina babáját papája vette. 
Stb. stb. 

Mi ez tulajdonképen ? Helyesírási élőgya-
korlat. 

A II. oszt.-ban fogalmazási előgyakorlatul 
a beszéd- és értelemgyakorlatok anyaga alap-
ján .vehetnők : az iskolai tárgyak neveit, a házi 
bútorok neveit, konyhaeszközök, háziállatok 
(emlősök, madarak), gyümölcsök, virágok neveit. 
Fiú- és leányneveket. A tanulók neveit. (Pl.: 
kik vannak ma jelen az iskolában ?) Szülők és 

testvérek nevei. Falu-, város-, folyóvíz-nevek 
stb. stb. Közben már gyakorolják azt is: ho-
gyan választatnak el a szavak ? De csak nyelv-
érzéki alapon. Semmi szabály. 

A III. osztályban tovább folytatjuk (ismétlés 
után) a szavak helyes leírásának gyakorlását. 
Aztán rövid kis mondatokat íratunk. Olyanokat 
főképp, amelyek naponként előkerülnek, pl. : 
Jó reggelt ! Jó reggelt kívánok. Adjon Isten 
jó napot! Fogadj Isten! Dicsértessék a Jézus 
Krisztus ! 

I t t mindjárt meg is mondjuk megint, hogy 
„Isten"-t, „Jézus"-t, „Krisztus"-t miért kell 
nagybetűvel kezdeni. Megmondjuk pedig így 
s jegyezzék meg a gyerekek örök időre, hogy : 
amiből csak egyetlen-egy van a világon, annak 
a neve nagybetűvel írandó. Amiből több van, 
azé kisbetűvel ; hacsak azzal nem kezdjük az 
írást. 

Fogalmazási élőgyakorlatul itt is a beszéd-
és értelemgyakorlatok anyagát vehetjük alapul. 
Pl. itt már mondjanak valamit egyenként az 
iskolai, szobai bútorokról ; egyenként a házi 
emlősökről, madarakról; a gyümölcsfákról 
egyenként almafáról, körtefáról stb. Mondjanak, 
írjanak valamit Antalról, Árpádról. Apjukról, 
anyjukról stb. Nevezzék meg a szoba, a ház, 
az emberi test, a fa, az állati test részeit. És 
írják le ! Mert még itt sem főcél a fogalma-
zás, hanem csak a helyesírás. Mondjuk tollba, 
közben eggyel írassunk a nagy táblára, kelet-
keztessük ott a szemük előtt is. Mindent, csak 
az iskolában, otthonra semmit ne adjunk. És ott 
nyomban a leírás után, javíttassuk is ki velük 
a hibákat, a táblán már kiigazított minta sze-
rint. És csak keveset vegyünk, mindig, de azt 
igazán rágjuk meg. 

És mi lesz a IY. osztályban ? Itt már, igenis, 
tanítanék egy kis igeragozást. A cselekvésszók 
három főidejét és módjait gyakorolnám velük, 
de csak a helyesírás kedvéért ! Amint az „egy-
szeregyet" is betanítjuk a gyorsabb számolás 
kedvéért. Helyesírás, még ez osztályban is fő-
cél csak a helyesírás. 

Fogalmazni is kell ? Nos hát írják le emlé-
kezetből a „Miatyánk"-ot; vagy valami imád-
ságot, verset, mesét írjanak le emlékezetből. 
Fogalmazási élő gyakorlatnak untig elég. Mert 
hiszen nem is itt fogalmazunk, hanem az V. 
és YI. osztályban. 

A IY. osztályban csak a helyesírási tapasz-
talatokat erősítjük és bővítjük. Még pedig ren-
des terv szerint. 

Gyakoroljuk őket az összetett főnevek ki-
írásában és a sor végén történő elválasztásban. 
Pl. tollba mondjuk : van toronyóra, hengeróra, 
zsebóra, de legbiztosabb a napóra. A szépírás 
és helyesírás egyaránt szükséges. A réztől!, 
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rajzón, földgömb, földabrosz, rajzábrák mind 
taneszközök. Es így tovább. 

Aztán végigmegyünk ilyen mondatok ke-
retében a tulajdonfőnevek írásán, az ezektől 
származott mellékneveken, fokozott mellékneve-
ken, a szorzó számnevek -szor, -szer ragján; 
a -ság, -ség képzőn; a származott igék -szik 
képzőjén a t, g, k végzetű tőszókban ; a birtok-
rag j kezdőbetűjén; aztán a jelenidő egyes-
szám második személyének sz ragján a d, t, 
g, k végzetű igéknél^ az s, sz, z kettőzése a 
fölszólító módban. Es ez mind kiválogatott 
példamondatok diktálásával és szemléltetésével 
történik. Végigmegyünk a nyelvtani törvénye-
ken, nyelvi eseteken és sajátságokon, és pedig 
anélkül, hogy nyelvtant tanulnánk, gramatizál-
nánk. Szóval : helyesírástant tanítsunk, nem 
nyelvtant. 

„Helyesírási példatárt" kell szerkeszteni a 
tanító kezébe ; a gyerek kezébe nem kell semmi, 
csak toll és irka. Es legyen meg szétosztva 
benne a tananyag, hogy mit kell átgyakorolni 
a II., III. és IV. osztályban. 

Ha már kell nyelvtan, tegyék ezt át az V. 
és VI. osztályba. De én ide is fölöslegesnek 
tartom. Hiszen csak nem indokoltatja meg 
senki azt az elemistát, ha valami szót leír, 
hogy miért írta úgy? Elég, ha tudja. 

Egyébiránt erről a dologról könyvet lehet 
írni, egy-két cikk keretében nem lehet kifej-
teni. Irányt mutatni, azt lehet ; szándékom 
csakis ez volt. A többit rábízom az „új tan-
terv" készítőire, akik bizonyosan ki fogják 
dobni a nyelvtant az elemi iskolából. Adja 
Isten ! 

(Zalaegerszeg.) Nóvák Miliály. 

IRODALOM. 
Bűn és bűnhődés című műve K. Nagy Sán-

dornak, lapunk munkatársának, második ki-
adásban látott napvilágot. Ezelőtt 15 évvel 
jelent meg ennek a jó könyvnek első kiadása. 
Ez a könyv a Büntetőtörvénykönyv egyes, a 
mindennapi életben leggyakrabban előforduló 
rendelkezéseit megvilágítja rövid történetekben, 
példákban. Nem kigondolt mesék ezek, hanem 
valóságban megtörtént dolgok, bíróságok igaz 
ítéletével eldöntött események, az életből me-
rítve, csupán a nevek vannak elváltoztatva. 
Lapunk Szünóra rovatában mutatványul közöl-
jük a Tiszteljed apádat és anyádat címűt, a 
többi is mind, egytől egyig ilyen érdekesen 
előadott, az életből merített, tanulságos törté-
net. Ezt a derék munkát melegen ajánljuk 
olvasóközönségünk figyelmébe, mert sok tanul-
ságot vonhat le belőle az olvasó, és különösen 

a néptanítót azért is érdekelheti, mivel a nép-
pel foglalkozik és a nép lelkének nemesítése 
s a jó útra való térítése egyik célja e munká-
nak. Ara a vaskos kötetnek 2 K 40 f. Meg-
jelent a Franklin-Társidat kiadásában. 

A Föld és Népei. Rendkívül becses munka 
jelent meg a könyvpiacon. A Föld és Népei 
című hatalmas földrajzi és ethnografiai kézi-
könyvnek ötödik kötete : Magyarország. A most 
megjelent ötödik kötet, amely az idegen orszá-
gokkal és népekkel foglalkozó négy első kötet 
után hazánk földjét és népét ismerteti, Ma-
gyarországnak első, nagyméretű, népies nyel-
ven írt, illusztrált monográfiája. Úttörő munka 
tehát, s már céljánál fogva is megbecsülhetet-
len, hézagpótló kézikönyv. Huszonhat legkivá-
lóbb szakemberünk lelkiismeretes munkájának 
eredménye a negyvenöt íves, hatalmas kötet, 
amelynek szerkesztője: György Aladár, a négy 
első kötet érdemes írója, első sorban arra tö-
rekedett, hogy a nagy munka ne száraz ada-
tok, nevek és számok halmaza, hanem minden 
pontossága és megbízhatósága mellett is érde-
kes irodalmi olvasmány legyen. A szerkesztés 
nagy munkájában a szerkesztőt különösen dr. 
Erődi Béla, a kiváló földrajzi tudós, a magyar 
földrajzi társaság tiszteletbeli elnöke támogatta, 
aki ezenkívül maga írta meg a Horvát-Szlavon-
országról szóló fejezetet. Páratlanul pazar díszű 
ez a munka, s elismerés illeti érte a kiadó 
Franklin-Társulatot is, amely áldozatot nem 
kímélve, módot nyújtott a szerkesztőnek arra, 
hogy a nagy müvet minden tekintetben mél-
tóvá tehesse a nagy föladathoz. A kötet végén 
részletes, pontos tárgymutató könnyíti meg a 
kötet használhatóságát. A 716 lapra terjedő 
munka ára díszes vászonkötésben 15 korona. 
Ugyanannyi, mint az előbbi köteteké. Meg-
rendelhető minden hazai könyvkereskedés útján. 

Ezer gondolat a tanítás és nevelés köréből 
cím alatt a „Győrvidéki általános tanítóegye-
sület" alelnöke: Littomericzky János nagy 
szorgalommal és tudással a nevelés és tani-
tás köréből 1000 gondolatot gyűjtött össze 
s e gyűjtemény az egyesület költségén még 
június hónapban elhagyja a sajtót. Az esetleges 
jövedelem az Eötvös-alapra fordíttatik. A könyv 
körülbelül 7—8 ívnyi terjedelemben és ízléses 
formában fog megjelenni. A könyv ára, tekin-
tettel arra, hogy még a legszegényebb sorsú 
tanítók is megszerezhessék, csak 1 korona lesz. 
Az előfizetési pénzek az egyesület elnökéhez 
küldendők (Szent Benedek-r. székház). 

-
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Tiszteljed apádat és anyádat! 
Már János nagytermészetű ember volt mái-

fiatal korában s ez a hörcsögös természet ké-
sőbb esak növekedett benne. Emiatt aztán 
sokat kellett szenvednie tőle feleségének és 
gyermekeinek. Pedig már nőttek a gyermekek. 
Gábor betöltötte a 16-ik évet, Juliska a 12-ik 
évet. Mindkettő félt apjától ós annál inkább 
ragaszkodott anyjához, aki elmenekült velük' 
igen gyakran apjuk haragja elől a szomszédba 
s ott olyan félve húzódott meg, mint vihartól 
a kis madár. 

Igen, de az öreg Már András már ezt se 
tehette, mert vak is volt, nyomorék is s nem 
tudott fia elől elmenekülni. És bizony, több 
verést kapott fiától, Már Jánostól, mint kenye-
ret. Ilyenkor meg is kérdezte Gábor az any-
jától : 

— Idesanyám ! Hát sohse járt ez az én 
idesapám az iskolába? 

— Már hogyne járt volna ? 
— Vagy nem tanították még akkor a „ Tíz-

parancsolatot", mint most tanítják: „Tiszteljed 
apádat és anyádat, hogy hosszú idejű légy e 
földön, melyet a te Urad Istened ád tenéked." 

— Tanították biz' azt fiam, akkor is, d e . . . 
Az asszony nem mondta tovább, hanem el-

kezdett sírni. 
Másnap ismét olyan kutya mérge támadt 

Már Jánosnak, hogy szétzavarta a családját s 
mert emiatt dorgálni kezdte őt az apja, rá-
kiáltott nagy haraggal: 

— Fogja be kend a száját, mert agyon-
ütöm. 

— Agyonütsz ? Bár inkább agyonütnél 
már, minthogy olyan sokat kínozol. Tudod, 
mikor oltatlan meszet szórtál a szemembe ? 
Én azt hazudtam, hogy meszes kézzel kaptam 
hozzá, attól vakultam meg. Tudod, mikor el-
törted a lábamat? Akkor azt hazudtam, hogy 
félreléptem a lajtorján, leestem, attól lett a 
bajom. Tudod, mikor betörted a fejemet ? Azt 
hazudtam, hogy be voltam pálinkázva, meg-
tántorodtam s a disznóól szemöldökfájába vág-
tam ! Azért csak, hogy téged be ne zárjanak ! 
De ha te így bánsz velem és gyermekeid ezt 
látják: várhatsz-e te tőlük másféle sorsot?! 

Már Jánost felbőszítette bűneinek fölsorolása 
s a kezében volt villanyéllel végigvágott az 
apján : 

— így kell kiütni kendből a szót, hogy 
megfogja már a nyelvét. 

Az öreg Már András lehanyatlott a földre 
s elkezdett jajgatni: 

— J a j ! Te gyilkos ! Elütötted a karomat ! 
Épen akkor ment el két csendőr az utcán, 

meghallotta a keserves jajgatást s belépett a 
kapun : 

— Mi történik i t t? 
— Jaj , ez a gyilkos, most meg már a karo-

mat törte el! 
így került Már János az apja ellen elköve-

tett súlyos testi sértés miatt a bírósághoz, ahol 
elítélték két évi börtönre. Mert: 

„A fölmenő ágbeli rokonon elkövetett súlyos 
testi sértés bűntette : öt évig terjedhető bör-
tönnel, a súlyos testi sértés vétsége három, a 
könnyű testi sértés: két évig terjedhető fog-
házzal büntetendő." (302. § második bekezdése.) 

Már János mikor hazaszabadult, apja mái-
nem volt az élők között. Eltemették, anélkül, 
hogy bocsánatot kért volna tőle. Pedig lett 
volna reá oka, mert azt suttogták a faluban, 
hogy bizony csak a karja vitte az öreg Mái-
Andrást a földbe. 

Már János még ingerlékenyebb volt, mint 
rabsága előtt, amit részben az okozott, hogy 
a börtönben kapott nagy és fájdalmas guga 
miatt csak nehezen tudott hajladozni. Nem 
mult el nap, hogy békességben kelt vagy 
feküdt volna. Feleségét és már legénnyé fel-
növekedett fiát ütötte-verte, ahol érte. 

Pedig olyan szép, erős, egészséges, izmos 
fiú volt ez, mint egy fiatal tölgyfa ; jámbor-
ságáért, becsületes magaviseleteért szerette és 
büszke volt reá az egész falu. Csak az apja 
üldözte. És Gábor egy haragos szemet se vetett 
az apjára, mindaddig, míg egyszer ott, az ő 
szemeláttára, le nem ütötte az anyját. Akkor 
fölugrott Gábor az asztal mellől, ahol épen 
szalonnázott s odaugrott apja ós anyja közé: 

— Most már én mondom, hogy ne bántsa 
többet az én idesanyámat ! 

— Mit beszélsz, te kölyök ? — kiáltott rá 
az apja s ezzel úgy lökte mellbe, hogy Gábor 
az asztalnak esett, s amint meg akart kapasz-
kodni, az azon levő kés akadt a kezébe s mi-
kor látta, hogy apja vasvillát emel rá, két-
ségbeesetten kiáltott neki : 

— Ne jöjjön közelebb, apám! mert nem 
állok jót magamért. Látja, milyen mérges va-
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gyok. Pedig nem akarom megölni, mint kend 
az apját ! 

— Mindjárt kieresztlek én a mérgedből — 
ordította Már János arcából kikelve s neki-
szegezte a vasvilla két ágát a fia mellének. 

Gábor sem volt rest, alászaladt a villának, 
fölütötte azt s érthetetlen hangot adva, bele-
döfte a kést az apja mellébe. 

Már János fölordított s holtan terült el a 
földön. 

Gábor meredt szemekkel nézte egy darabig 
s azután egy szűrt kapva magára, kitántorgott 
a házból és ment egyenesen a városba, föl-
jelenteni magát a bíróságnál. 

Mikor aztán odaállították az ítélőbírák 
elé, olyan volt Gábor, mint egy derékban ketté-
tört szép, fiatal fa, melynek lehervadtak a 
lombjai ; míg megtette nehéz vallomását, a 
fájdalomtól reszkető hangon, homloka gyön-
gyözött és szép nagy fekete szemeiből könnyek 
gördültek végig halavány arcán. 

Mindent elmondott úgy, amint volt. Min-
denki megszánta, még a bírák is, akiknek 
pedig félszeme mindig a kiontott vért látja s 
csak a másik van nyitva a vádlott számára. 
De azért el kellett ítélni, mert nagy bűn az 
apagyilkos bűne és szigorúan sújtja a törvény : 

„ Életfogytig tartó fegyházzal büntettetik a 
szándékos emberölés, ha azt a tettes felmenő 
ágbeli törvényes rokonán (szülőin vagy nagy-
szülőin), házastársán, több emberen, törvény-
telen gyermek saját anyján vagy törvényesítés 
esetében természetes atyján követte el." (280. §.) 

Gábort csak 10 évi fegyházra ítélték el. 
Es mégis, mikor kihirdették előtte az ítéletet, 
ez a nagy, erős fiú összerogyott az ítélet súlya 
alatt. Nem is kis dolog az, mikor egy 19 éves 
fiút bedugnak a fegyházba, hogy ott töltse el 
életének legszebb tíz évét . . . 

Hat szomorú évet töltött el Gábor a fegy-
házban, folyton fogyó erővel, amikor meg-
kegyelmeztek neki és kibocsátották. Egy száraz 
kóró volt már, régen beleköltözött a halál 
csírája : a köhögés, amely elvette erejét, álmait, 
minden nyugodalmát. Sokszor föl is sóhajtott 
az utolsó napokban: 

— Csak még egyszer láthatnám meg az én 
ides jó anyámat és húgomat, hogy leboruljak 
előttük és azt mondjam nekik : én tettelek 
özveggyé, én tettelek árvává, bocsássatok meg ! 
Én is meglakoltam! 

Még ez a vágya sem teljesült be. 
Amint bevánszorgott falujába, az ismerősök 

kitértek az útjából s úgy sut togták: 
— Megverte az Isten, mert kezet emelt 

apjára ! 
Jó, hogy nem hallotta, már így is alig volt 

jártányi ereje. 

Mikor a templom elé ért, a szemközti isko-
lában nagy hangos szóval tanulták a gyerme-
kek: „Ötödik parancsolat. Tiszteljed apádat és 
anyádat !" 

Gábor a szívéhez kapott, lehanyatlott a 
templom küszöbére, hogy soha föl ne keljen 
többé. 

(Budapest.) K. Nayy Sándor. 

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

Köszönetét nyilvánította : Beszterczebánya 
szab. kir. város közönségének, a beszterczebányai 
takarékpénztárnak, a hermaneczi papírgyárnak, 
Schmidt József dr. orsz. képviselőnek, Szumrák 
Jenő áll. pénzügyi számvizsgálónak, akik a 
beszterczebányai áll. polg. fiúiskolái alumneum 
részére 200—200 koronát adományoztak és 
Stadler Tódor kir. tanácsosnak, ki ugyanezen 
célra 500 koronát adományozott. 

Kinevezte : Bertalan Mária el és felső nép-
s polg. isk. oki. tanítónőt a szakolczai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Nickel Béla, Garzsik 
János, Ligeti Irén és Pfisterer Vilma oki. 
tanítókat, ill. tanítónőket a rózsahegy-fonó-
gyári áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. taní-
tónőkké. 

Jelen minőségében áthelyezte: Wallner 
Ilona a m.-szigeti áll. el. isk.-hoz szolgálatté-
telre rendelt áll. el. isk. tanítónőt ugyanazon 
áll. el. isk.-hoz; Vörösmarthy Rózsa horgosi 
és Tóth Ilona dunabogdányi áll. el. isk. taní-
tónőket kölcsönösen ; Rozsonday Gizella hajdú-
bagosi áll. óvónőt a marosújvári áll. óvó-
hoz ; Thamó Anna apáczai áll. óvónőt a vág-
beszterczei áll. óvohoz; özv. Takács Imréné 
pirosi áll. óvónőt a szepesszombati áll. óvó-
hoz; Pap Jolán szepesszombati áll. óvónőt az 
apáczai áll. óvohoz ; Habel Lujza gyöngyösi 
áll. óvónőt a csobánkai áll. óvohoz; Horváth 
Mária gyöngyösi és Ubrich Anna szakolczai 
áll. el. isk. tanítónőket a kispesti áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Koics Viktória járkováczi közs. isk. tanítónőt. 

Nyugdíjat utalványozott : Telegdiné Simon 
Etel b.-hunyadi munkaképt. áll. el. isk. taní-
tónő részére évi 720 K-t; Kapitány Sándor 
sályi ev. ref. el. iskolai munkaképt. tanítónak 
évi 320 K - t ; Göhring Mihály miklósfalvi 
munkaképt. ág. hitv. ev. tanítónak évi 1500 K-t. 

Gyám-, ill* segélypénzt utalványozott: néh. 
Forberger Mihály hunfalvi ág. hitv. ev. el. 
isk. tanító özv., szül. Gábriel Ilonának évi 
604 K 40 f-t. 

Tanszerül engedélyezte és az engedélye-
zett tanszerek jegyzékébe fölvette : a Toldii 
Lajos budapesti könyvkereskedésében megjelent 
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Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közigazgatási 
és földmívelésügyi fali térképét a vármegye-
beli összes iskolák részére. 

Jóváhagyta: a Biharvármegyei Tanító-
egyesület módosított alapszabályait f. évi 
47.364. sz. a. kelt rendeletével. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
T. R. 2 éves gazd. tanfolyamok ez évben nem 

rendeztetnek. Ha jövőre lesznek, a pályázati föl-
tételeket lapunkban annak idején közzétesszük.— 
Sz. R. Ha július 1-én végleg eltávozik, bizony 
akkor nem illeti meg önt szeptember l-ig a 
tanítói fizetés, sőt ha szükség van reá augusz-
tusban és júliusban, akkor nem is fogják el-
ereszteni szeptember l-ig, az új iskolai évig. — 
Y. F. T-B. Igen, a nyugdíjas tanító özvegye 
is kap segélyt, férjének utolsó évi szolgálatához 
kötött fizetése arányában, törvényes mérték 
szerint. Nagyon természetes, hogy ezt a segélyt 
csak akkor kapja, ha nem nyugdíjas állapot-
ban volt az illető tanító, midőn megházasodott. — 
S. J. N. Eltöltött évek alapján, ha megfelelő 
szolgálata van, az illetők magasabb fizetési 
fokozatban kezdik a működésüket. A kérvényt 
a tanácshoz be kell adni, de annak 20-án ott 
kellett lennie. — Leendő kántor. Református 
énekek ügyében vagy Sárospatakra, az isk. 
könyvkereskedőségéhez, vagy Kókai Lajos buda-
pesti könyvkereskedőhöz forduljon. — V. F. P. 
Az iskolai rend ellen elkövetett kihágást az 
iskolaszék jelentse be a községi elöljáróságnak 
további intézkedés végett, esetleg a szolgabírói 
hivatalnak. Olyasmit nem szabad eltűrni, hogy 
egy idegen ember bemenjen az iskolába 
és ott másnak a gyermekét elverje. — 
R. M. Cs. A tanító özvegyét a férj utolsó 
beszámítható fizetésének 50°/o-a illeti meg, 
600 kor.-tól 1200 kor.-ig. Az 1200 koronát 
meghaladó rész után pedig 20°/o-ot kap,s ebből 
nemcsak önmagát tartozik ellátni, hanem saját 
gyermekeit, úgyszintén férjének esetleg korábbi 
házasságából fönnmaradt gyermekeit is. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Lukács György vallás- és közok-

tatásügyi minisztert f. hó 20-án üdvözölte a 
kultuszminisztérium tisztviselői kara, melynek 
nevében Molnár Viktor min. tanácsos mondotta 
az üdvözlő beszédet. Az üdvözlésre a miniszter 
a következő beszéddel válaszolt: „Súlyos meg-
próbáltatások idejében veszem át a vallás- és 
közoktatásügyi magyar királyi minisztérium 
vezetését. Minden valószínűség szerint csak 

rövid ideig lesz szerencsém együttmunkálkodni 
önökkel nemzeti kultúránk kiépítésén. De a 
míg sorsom ideköt, lelkem egész odaadásával, 
magyar szívem minden hevületével, munka-
szeretetem osztatlanságával fogok ennek a 
magasztos célnak szolgálatába állni és arra 
fogok törekedni, hogy nemzeti közművelődésünk 
megszentelt berkeitől távol tartsam a napi 
politika forró, izgalmas légkörét. A kiváló 
erényekkel fölruházott, jellemben, tudományban, 
tettekben egyaránt kitűnő elődök helyére lépve, 
hatványozottan érzem föladatom nehézségeit, 
súlyosan érzem erőm elégtelenségét. Bíztatást 
csak az ad, hogy olyan hivatott harcosok kör-
nyékeznek, akik egész életüket jegyzették el 
a magyar nemzeti kultúra szolgálatába. Szentség 
a magyar nemzeti kultúra; emelkedett lélekkel 
kell áldoznunk oltára előtt. Idebenn nem szabad 
foglalkoznunk, nem szabad törődnünk semmi 
mással, csupán csak azokkal a magasztos, nagy 
nemzeti érdekekkel, amelyek gondozása a mi 
kezeinkbe van letéve. Nagy föladatokat csak 
művelt és gazdag nemzet oldhat meg. A mű-
veltségnek kincseit beleoltani minden magyar 
lélekbe : a mi föladatunk. Nincs dicsőbb föladat, 
nincs magasztosabb hivatás. A felelős miniszter 
űrállomására helyeztetvén, kérem önöket, kedves 
munkatársaimat, hogy ameddig az önök köré-
ben munkálkodnom adatik, támogassanak engem 
kipróbált szakértelmükkel, a magyar nemzeti 
kultúráért lángoló lelkesedésükkel". 

— Ünneplés. A fővárosi Wesselényi-utcai 
közs. el. iskola tanítótestülete nyugalomba vo-
nult érdemes igazgatójának : Schmidt Albinnak 
az arcképét megfestetve, a múlt héten sikerült 
ünnep keretében leplezte le azt az iskola tanács-
kozó termében. Az ünnepelt igazgató, aki 
jelenleg Vecsésen lakik, nem voltjelen az ünnep-
lésen. Schmidt Albinnak, aki az Eötvös-alapnak 
éveken át pénztárosa volt, orsz. segélyegye-
sületünk föllendítése körül is nagy érdemei 
vannak. 

— Fölhívás a magyar népnyelv tanulmá-
nyozása ügyében. A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság a maga kebelében állandó népnyelvi 
bizottságot létesített, melynek célja : a magyar 
nyelvjárások tanulmányozásának s a népnyelvi 
anyag gyűjtésének az egész magyar nyelv-
területen egységes szervezése, vezetése és irá-
nyítása. E célját a társaság csak úgy érheti 
ei, ha az ország különböző részeiben mindazok, 
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akik a népnyelvi gyűjtéssel eddig is foglalkoztak 
vagy a nép nyelve iránt érdeklődnek, részt 
vesznek a gyűjtés munkájában s így mindenki 
hozzájárul a maga erejével és tudásával a 
közös cél eléréséhez. E közös munkában részt 
vehet mindenki, akiben megvan a lelkesedés 
és a komoly törekvés, hogy a nép nyelvével 
foglalkozzék s akinek állásánál, társadalmi 
helyzeténél fogva alkalma is van a magyar 
néppel érintkezni. A M. Ny. T. nevében azzal 
a kéréssel fordulunk tehát a néppel érintkező 
művelt magyarokhoz, hogy mennél többen 
vállalkozzanak a népnyelvi gyűjtés munkájára 
s álljanak be a társaság gyűjtői sorába. A 
társaság a gyűjtők számára részletes utasítást 
dolgoztat ki s ezt minden érdeklődőnek az 
ősz folyamán meg fogja küldeni. Aki a gyűjtés 
munkájában tényleg részt vesz s a gyűjtött 
anyagot a társaságnak megküldi, fáradságáért 
a beküldött anyag értékének megfelelő díjazás-
ban fog részesülni. Aki hajlandó a társaság 
gyűjtői sorába állani, szíveskedjék a társaság 
titkárát, Zolnai Gyulát (Budapest, V., Akadémia-
utca 2.) értesíteni, megjelölvén egyúttal azt 
a vidéket, ahol lakik s esetleg a munkakört 
is, melyre első sorban vállalkozik. A gyűjtők 
további utasítást a népnyelvi bizottságtól fognak 
kapni. Budapest, 1905 június 20-án. Szily 
Kálmán, elnök. Zolnai Gyula, titkár. 

— Sírkő-fölavatás. A mult évben halt 
meg Böszörményi Mihály, volt kecskeméti közs. 
tanító. Böszörményi M. nevét ismerik az egész 
országban, mint kiváló, jeles tanítóét, aki nem-
csak a megyei, de az országos tanítói gyűléseken 
is többször szerepelt; jelesen ő volt 1870-ben 
az első egyetemes országos tanítói gyűlésnek 
is a korelnöke. Nem kevesebb, mint 53 évig 
tanított és vagy 5000 gyermek szívébe, lel-
kébe csepegtette a jónak, szépnek, igaznak s 
a hazaszeretetnek szent érzéseit. A szegényül 
elhalt kedves iskolamesternek volt hálás tanít-
ványai közadakozásból a mult héten szép sír-
emléket emeltettek és azt díszes ünnepséggel 
fölavatták. Gyászdalokat énekelt bevezetésül 
és befejezésül az ev. ref. főgimnáziumi nagy 
kántus, Mikó L. karnagy vezetése mellett ; 
Szabó József kir. anyakönyvvezető, iskolaszéki 
elnök a volt tanítványok nevében, Tormássy 
S. közs. tanító a volt kartársak nevében tar-
tottak a nagyszámú közönség előtt fölavató be-
szédeket. A szép sírkő fölállításában leginkább 
buzgólkodtak a volt tanítványok közül: dr. 
Sseless József, volt orsz. képviselő és Fazelcas 
Ferenc, ev. ref. főgimnáziumi tanár. A család 
nevében, a könnyező s zokogó özvegy helyett 
T. S. mondott szíves köszönetet az eszme meg-
pendítőinek és létrehozóinak s mindazoknak, akik 
ez igazán szép tényhez bármiképen hozzájárul-

tak. Az a sírkő nemcsak egy jó tanító, igaz 
nevelő emlékét fogja hirdetni, hanem záloga 
egyúttal annak is, hogy a társadalom immár 
a tanító nemzetnevelő, alapvető munkásságát 
nemcsak elismeri, de hova-tovább kellőképen 
méltányolni is fogja. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A tiszai ág. 
hitv. evang. egyházkerületi eperjesi koll. tanító-
képző-intézet I. osztályába az 1905—906. tan-
évre fölvételért folyamodhatnak oly éptestű, 
egészséges tanulók, kik életük 14. évét már 
betöltötték, 18-évesnél nem idősebbek és a 
gimnázium, reáliskola vagy polgári iskola négy 
alsó osztályát legalább elégséges eredménnyel 
elvégezték. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület-
beliek tandíjmentességet élveznek. Ag. hitv. ev. 
más egyházkerületbeliek fizetnek tandíjat 10 K-t, 
más vallásúak 20 K-t. A kollégiumi konviktusi 
ellátásban (ebéd, vacsora) minden tanuló része-
sülhet. Ág. hitv. ev. növendékek részesülhetnek 
internátusi lakbér és konviktusi díj részben 
vagy teljes elengedésében. Minden tanuló 
kivétel nélkül iskolai díj címén évi 14 K-t 
tartozik fizetni. Fölvételért és segélyezésért 
folyamodni kell. A tiszai ág. hitv. ev. egyház-
kerület mélt. és főtiszt, püspökéhez intézett 
kérvények folyó évi jidius 3í-ikéig az intézet 
igazgatóságánál nyújtandók be. A folyamodvá-
nyokhoz a következő okmányok csatolandók: 
a) Születési bizonyítvány, b) Tiszti - orvosi, 
illetve intézeti orvosi bizonyítvány, e) Ujra-
oltási bizonyítvány, d) Iskolai bizonyítvány a 
gimnázium vagy reáliskola, vagy polgári 
iskola negyedik osztályának sikeres elvégzésé-
ről. e) Községi bizonyítvány a szülők vagyoni 
állapotáról és a családtagok számáról. 

— Gyűlések. A ,Békés-bánáti ev. reform, 
egyházmegyei tanítóegyesület" július 6-án d. e. 
10 órakor Szentesen, az ev. ref. központi fiú-
iskola emeletén levő egyháztanács termében évi 
III-ik rendes közgyűlését tartja. A „Bars-
megyei népnevelők egyesülete" f. évi július hó 
3. és 4. napján Körmöczbányán, a polg. leány-
iskola dísztermében közgyűlést tart. 

— Halálozás. Inhoff Józsefné, szül. Kam-
merer Margit tanítónő életének 32-ik és tanító-
női működésének 14v évében, folyó hó 19-én 
Katymáron elhunyt. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Leányaink neveléséről. Hevesi Mór. — 
Idegesség. Gáspár Frigyes. — A természet után való 
rajztanítás a népiskolában. Tattay Margit. — A ma-
gyar nyelv tanítása magyar tannyelvű népiskolákban. 
VI. Nóvák Mihály. — Irodalom. — Szünóra : Tisz-
teljed apádat és anyádat. K. Nagy Sándor. — Hivata-
los rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Kéz iratokat nem advuilt vissza. 

Idiilt szociális bajok. 
A gyermek-koldusokról cikkezve, írja 

Kelemen Gizella: „Ha a beiskolázás 
szigorúan keresztülvitetik, már egy rész-
ben megakadályozhatjuk a gyermek-
koldulást." (iSTépt. Lapja, 10. sz.) Dezső 
Lipót: „A társadalom a maga ember-
telen közönyével, önzésével önmaga ne-
veli a bűnösök mindinkább szaporodó 
nagy számát." (Népt. Lapja, 14. sz.) 
Hevesi Mór : „ A szegénységet kell kiirtani, 
amennyire lehet, erre kell törekedniök 
az emberbarátoknak." (Népt. Lapja, 
24. sz.) 

Ezekhez a fejtegetésekhez hadd kap-
csoljak ón is egy láncszemet. Tehetem 
ezt, mert nevelői pályámon a t. cikkező 
kartársak által fölvetett eszmék gya-
korlati megvalósításán «okát fáradoztam. 

Én idült szociális bajnak nevezem a 
gyermek-koldulást. Egy eset alkalmából 
pedig röpívet is adtam ki a társada-
lomhoz. Az eset pedig ez volt. A szom-
széd községből a piac és jártabb utcák 
mindennapi látogatója volt egy gyer-
mek. Alamizsnával elkényeztették a 
kegyesszívűek. Dologtalanul nőt t föl. 
Kamasz korában megölt egy krrtész-
párt. A társadalom tehát rosss tan-
folyam. 0 neveli a gazembereket. 

Az 1899. óv januárjában lakóhelye-
men, a Lajos-utcában egy pár szegény 
család viskójába tér tem be, mikor meg-

tudtam. hogy a család egyik-másik 
gyermektagja az utcák mozgalmasabb 
helyein a járók, kelők után alamizsnáért 
futkos. 

Színről színre akartam látni, milyen 
az a fészek, ahonnan ezek a fiókák ki-
repülnek és így korán megtanulják a 
könnyű, gondnélküli, henye életet, meg-
szokják a munkátlanságot, akikből, mi-
korra elérik a suhanckort : már kész 
gazemberek válnak társadalmi életünk, 
szégyenére és kimondhatatlan kárára. 

Az első ház, ahova betértem, egy 
sötét, alacsony, udvari putri volt. Két 
családnak adott szállást. E helyre kísért 
be öt utcai gyermek, kikkel gyakran 
lehetett találkozni a mozgalmasabb he-
lyeken. 

Az egy szűk szobából álló házban 
egy fiatal anya volt és mellette egy 
pufókképű kisgyermek lógatta le lábait, 
amint az ágy szólén ült, mögöttük kendő 
takar ta le a pólyásbabát. Épen nyö-
szörögni kezdett, majd sírásra fakadt. 
Az édesanyja ölébe veszi. Enni ad neki, 
mire elhallgat, ismét elszunnyad s az 
anyatej mellé beszívja a szoba éleny-
telen levegőjét, hogy ami erőt ad az 
anyatej, elrontsa azt a szennyes levegő, 
mely kis tüdejét fertőzi meg. Akit ke-
restem, nem volt otthon. Favágó apjá-
val volt fát rakosgálni. Ezzel mentet te 
nénje. 
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A kis szobában mostanra már sokan 
voltunk. Megérkezett a fiú anyja is. El-
beszéli, bogy bizony szegények ők, de 
a fiát mégsem engedi, hogy az utcán 
csatangoljon ; küldi is iskolába, mert 
tudja, hogy nagykorában iskola nélkül 
még bakternek sem fogadják föl. Igaz, 
mondta tovább az anya, a fia rossz 
társaságba került, de még nem kolduló. 
A szó folyt az asszony szájából, de 
engem nem győzött meg arról, hogy 
minden szegénysége dacára ne őt okoz-
nám fia rosszaságáért; mert ő küldte 
a fiút koldulni s a többit végezte a tár-
sadalom. 

A társadalom az ő szánakozó lelké-
vel rossz iskola. Nevel dologtalanságra: 
akit eltartanak kegyelemből, az dolgos 
emberré soha nem lesz. Oda adnak 
gyámolítást, ahol az méreggé válik. 
Megtagadnak minden érdeklődést, segít-
séget attól, ahonnan a lelki betegség 
gyógyítását remélhetjük. 

A gyermek azzal az erővel, mellyel 
a rosszat teszi, teheti a jót is. A munka 
ösztönétől űzött, hajtott , kergetett gyer-
meki lélek, mikor arra gondol: szegény 
vagyok, nincs kenyerem, nincs ruhám, 
tehát tartsanak az emberek, közéjük 
megyek adjanak, — gondolhat így 
is: szegény vagyok, nincs kenyerem, 
nincs ruházatom, tehát megyek az iskola 
védőszárnyai alá, hogy ne nőjek föl az 
emberek terhére. Az a kéz, amely kö-
vet emel föl és affelé dobja, aki több 
alamizsnát kapott, mint ő, fölemelheti 
a munkaeszközt is, melyre láthatatlan 
betűkkel írva van: „félem és imádom 
Istent, teremtőmet ' ' . Azt a teremtőt, 
aki a gyermeknevelést a szülei gondok 
legelsőjévé tette. 

Visszatérek a képhez, mely a ház 
küszöbén belül tárul elénk. Az öt, kör-
nyező durvalelkű fiú közül legvásottabb 
az, aki világtalan anyját vezetgeti. Ki-
rívó viseletű. Bő ismeretet árult el a 
koldusok köztársaságában. Ez a fiú meg 
fogja rendszabályozni a szomszéd köz-

ségekből betolakodó naplopókat, ki-
taní t ja ezeket, hogy melyik kapun me-
hetnek be és melyik utcaszögleten áll-
hatnak meg alamizsnára váró lesben. 

Kisebb-nagyobb fokú hasonlóság tá-
rult elém a többi meglátogatott ronda 
helyeken is. A szerzett tapasztalat meg-
erősítette lelkemben azt a mindig val-
lott hitet: a társadalom, ha szép rendet 
akar formálni, iskola nélkül nem boldo-
gulhat. Oltalom, védelem mind a jó 
népiskolában szövődnek egybe. 

Kant, a nagy bölcselő állította föl 
ezt a nagy elvet: „Az ember cseleke-
deteinek végcélja a kötelességnek er-
kölcsös teljesítése." Vájjon, aki úgy nő 
föl szabadjára, mint akikről említést 
tet tek kartársaim is: azoknál fejlődhe-
tik-e ki kötelességérzés? Hiszen köte-
lességérzet csak ot t fakadhat, ahol van 
kötelesség. Kétségbe vonom, hogy tár-
sadalmi életünkben valaha dogmává 
lenne: „a koldulás a kötelességnek er-
kölcsös teljesítése". 

Tekintsünk be a pedagógia széles 
mezejére. Nézzük elődeink munkáit, kik 
előttünk szántogattak azon a téren, 
melyen mi gyarló erővel dolgozgatunk. 
Látni fogjuk, hogy a jó cselekedetek 
szálai mind a nevelés szentélyéhez fű-
ződnek. 

Már a piaristák fölvették az árva-
gyermekek sorsát és megkezdték a nép-
nevelés általánosítását, a philantropok 
pedig a földi életben való boldogulásra 
igyekeztek segíteni a népet. I t t a pia-
risták rendje, melynek alapítója Róma 
utcáiról szedte föl a gyermekeket, maga 
köré gyűjtvén: visszaadta őket jobb 
sorsuknak. Es a rend alapítója: Cala-
zanti József megmaradt mindvégig ke-
gyes oktatónak, nem kellett neki sem 
a spanyol király által ígért püspökség, 
sem a római pápa által kínált bíbor-
noki méltóság. Ezek mellőzésével eltűrt 
sok méltatlanságot, tömérdek gúnyt. 
Elve, hite mellett mindvégig erősen ki-
tar tot t . Vagy ot t vannak a Pestalozzis-
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ták, akik az iskolai életet a gyermekre 
nézve könnyűvé, gyönyörűségessé akar-
ják tenni, hogy az iskola ne réme, ha-
nem védője, egyben lelki épségének fo-
kozatos erősbítője legyen. 

Hat esztendővel ezelőtt a vezetésem 
alatt álló iskola tanítótestületének ta-
nácskozó ülésén a következő pontjaimat 
te t te magáévá a testület: 

á) Minthogy a szegény gyermekeket 
a tankötelezettség alól a törvény nem 
menti föl: a községek tartozzanak azo-
kat az iskolába járásra kényszeríteni. 

b) Ezek ingyeniskoláztatásban része-
sítendők. 

c) A község a maga háztartásában 
különben is vesz föl pénzt a szegények 
segélyezésére, ezt a segélyt a gyerme-
kek neveltetésével hozza kapcsolatba. 

cl) Ahol a társadalom a szegény ta-
nulók segélyezésére egyesületet tart 
fönn: ezek az egyesületek elsősorban a 
község gyámolítása alatt álló gyerme-
keknek juttassanak ruhát. 

e) Nyolc-tízes csoportokban ezek a 
szegény gyermekek egyes iskolaszolgák-
nál, vagy más helyen, déli ebédet kap-
janak, ennek költségeit fedezze a község. 

f ) A tizenegyéves kor betöltése után 
maga a község helyezze el ipari, keres-
kedelmi vagy gazdasági, illetőleg hajla-
mának megfelelő pályára az ilyen szülői 
gondos nevelésben nem részesülő gyer-
mekeket. 

Az utcai alaniizsnálkodást pedig min-
denkorra szüntessük be, mert ezzel többet 
ártunk, mint használunk. A szegényügy-
nek humánus rendezését minden község 
a saját hatáskörében keresztülviheti. 

És ha az iskola a maga neveltjét 
nem bírta a teljes boldogság fokára 
segíteni, az ilyen boldog emlékezetű 
Erzsébet királynénk szavaival vigaszta-
lódjék: „Ha az ember nem lehet úgy 
boldog, ahogyan szeretné, akkor nem 
marad neki más, minthogy megszeresse 
a fájdalmat". 

(Márcvmarossziget.) Bökényi Dániel. 

A földmívelő-nép gyermekeinek 
pályaválasztása. 

Talán megütközik néhány t. kartársam, 
hogy miről is akarok én itt írni? 

Hát már a földmívelő-népnek is kell, hogy 
gondot okozzon gyermekeinek pályaválasztása ? 
Maradjon ő csak a föld mellett, nincsen reá 
szüksége sem az iparnak, sem a tudományos 
pályák egyikének sem, hisz' túltermelés van 
mind a kettőben, a földmívelő munkás-kezek-
ben pedig a ' nagymérvű kivándorlás miatt 
úgyis hiány van. 

Aki így gondolkodik, az téved. 
Nem azt akarom cikkemmel elérni, hogy 

igyekezzünk a népet rábírni, hogy gyermekeit 
a tudományos pályákra adja, — nem azért, 
mintha alkalmatlanok volnának azok arra, 
mert hisz' Arany János, Csucsor Gergely is 
a nép gyermekei közül valók voltak — külön-
ben is ezt csak a gazdagabbak tehetnék, 
hanem igenis azt, hogy a nép az ipari pá-
lyákra is adja gyermekeit. 

Szüksége van az iparnak a nép gyermekeire 
s viszont a népnek is szükséges, hogy gyer-
mekét az ipari pályára adja. 

A közelmúltban jelent meg a belügy-
miniszter úrnak egy rendelete, melyben föl-
hívja az árvaszékeket, hogy az árván maradt 
gyermekek gyámjait figyelmeztessék, miszerint 
gyámoltjaikat kisiparosoknál tanoncokul helyez-
zék el. A rendelet kibocsátására okul az a 
kürülmény szolgált, hogy az iparosok újabb 
időben mindinkább panaszkodnak, hogy nem 
tudnak iparostanoncokat kapni. A kereskede-
lemügyi miniszter úr minden oly kisiparosnál, 
akinek gépet adományoz, iparfejlesztési szem-
pontból ki szokta kötni, hogy bizonyos számú 
tanoncot tartozik alkalmazni műhelyében. A 
legtöbben azonban nem tudnak ennek a kikö-
tésnek eleget tenni. 

Hogy iparostanoncokra szükség van, az e 
rendeletből világosan kitűnik. 

Ma úgy vagyunk, hogy minden családapa 
nagyobb úrnak akarja nevelni gyermekét, mint 
amilyen ő, vagyis tekintélyesebb, jövedelme-
zőbb pályára szánja gyermekét, mint amilye-
nen ő van. 

Nagyon kevés iparos és kereskedő neveli 
gyermekét iparosnak, kereskedőnek. És ez az 
oka azután, hogy a tudományos, az értelmi 
pályákon oly nehéz az érvényesülés, oly nagy 
a kenyéririgység s oly sok az érettségivel, a 
joggal bírók állás- és munkanélkülisége. S 
ezért nem lehet az államot okolni, — mint 
ahogy sokan teszik, — mert ő figyelmezteti erre 
a szülőket s ő hivatalaiban nem adhat minden 
embernek alkalmazást. 

2 6 * 
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Ez az oka az iparostanonc-hiánynak, amely-
nek elejét vehetjük azáltal, ha a földmívelő-
népet rábírjuk, hogy gyermekeit az ipari pá -
lyákra adja. 

Szükségünk van különösen most iparos-
tanoncokra, mikor iparunk fejlesztésére komo-
lyan kell gondolnunk. 

Politikai viszonyaink alakulásából láthatjuk, 
hogy az önálló vámterület fölállítása csak rövid 
idő kérdése. Annak pedig nem volna szabad 
megtörténni, hogy az váratlanul érjen bennün-
ket. Iparunk fejlesztéséről már most kell 
gondoskodnunk, hogy az ország kára nélkül 
álljon be a fordulat. 

Miért szükséges a földmívelő-népnek ipari 
pályára adni gyermekeit ? 

Ha a kivándorlás statisztikáját olvassuk, 
azt láthatjuk, hogy a földmívelő-nép hagyja 
itt hazánkat legnagyobb számban. Miért ? 
Talán nem tud az anyaföld jövedelméből meg-
élni? 

Hál' Isten, jól jövedelmeznek földjeink, csak 
az a baj, hogy nem elég föld áll rendelkezé-
sére a népnek. Szétdarabolódnak azok a nép 
kezében. 

Vegyünk példának egy 80 holdas gazdát, 
kinek négy gyermeke van. Amint a gyermekek 
nagyok, ezt néki négy részre kell szétosztani. 
Jut mindegyiknek 20 hold. Szorgalmas munká-
val vagy házassággal egyik-másik szerez hozzá 
mondjuk 20 holdat. De mi lesz ebből a 40 
holdból, ha ezt neki ismét három gyermek 
között kell fölosztani? 

A földmívelő-nép földjének ilyetén való szét-
darabolását belátta s azért dívik náluk annyira 
az egygyermek - rendszer, amely által képes 
földjét egy tagban megtartani. Az egygyermek-
rendszer által pedig az ország épen annyit 
veszít, mint a kivándorlás által. 

A földnek szétdarabolása, az egygyermek-
rendszer, sőt a földmívelő-népnek nagymérvű 
kivándorlása legalább némileg csökkenne, ha a 
földmívelő-néppel igyekeznők megszerettetni az 
ipari pályát, ha megértetnők vele, hogy ha 
gyermekét az iparos-pályára adja, ebből saját 
magának is nagy haszna lesz, de a hazának 
is szolgálatot tesz. 

Kedvet pedig úgy kapna a nép az ipari 
pályákra, ha már az elemi iskolai olvasó-
könyvekben ipari munkákról szóló olvasmányo-
kat olvasna, megismerné az ipar egyes ágait 
s akkor kis figyelmeztetés is elég volna, hogy 
iparosnak adja gyermekét. 

Dolgos, munkás iparosok válnának a nép 
gyermekeiből, akik mint iparosok is ragaszkod-
nának vallásukhoz s a szocializmus csak 
nehezen tudna hozzájuk férni. 

Most, midőn az iskolai vizsgálatok már be-

fejeződtek, igen nagy szolgálatot tennénk az 
által, t. kartársaim, ha fölhívnék figyelmét a 
földmívelő-népnek az ipari pályákra; s ha mind-
egyikünknek csak egy gyermeket is sikerült a 
nép közül iparosnak megnyernünk, közelebb 
jutottunk halhatatlan koszorús költőnk ama 
mondásához: „Magyarországot még egyszer 
meg kell hódítanunk a magyar nemzet számára, 
s ez a hadviselés a néptanítókra vár". 

(Budapest.) Moravitz Lajos. 

Modem gyermekmesék. 
Sok a pro- és kontra a mese mellett is, 

ellen is. Csak a minap is olvastam egy cikket, 
mely a leghíresebb meseírókkal, Andersen s 
Jules Verne-nel foglalkozott. Andersent, kinek 
születése 100-ik évfordulóját mostanában álta-
lánosan ünnepelték, teljesen elítéli a cikkíró, 
mert meséiben valótlanságokat, képtelenségeket 
állít, t . i. repülő bőröndről, bdszélő virágokról, 
táncoló cipőkről szól. Fizikai abszurdumnak 
nevezi azt, hogy Andersen meséiben a király 
maga nyit ajtót a hajléktalan királyleánynak, 
míg a királyné sajátkezüleg vet neki ágyat. 
A gyermek s az alacsony fejlettségű nép saját-
sága a naivitás, az tehát meg sem ütközik 
ily természetellenes dolgokon, nem fogadja azt 
szörnyüködéssel s nem utasítja ridegen vissza. 
A cikkíró szerint a gyermekszobából tökélete-
sen kiküszöbölendő a mese, mert az csak 
butító szer, mely a lélek fejlődését is hátrál-
tat ja . Szerinte a gyermek előtt semmiféle jog-
címen hazugság el ne hangozzék, a mesék 
pedig csak úgy hemzsegnek a valótlanságok-
tól, miéit is tökéletesen elítélendők, eltiltandók, 
akár csak a népnek a pálinka. Mert hisz mi más 
a mese, legyen az a legmüvésziebb értékű s 
kivitelű is, mint a szellemi pálinka finom 
gyártmánya. Sőt még erkölcsi hasznot sem 
tulajdonít a cikkíró a mesének. Azt állítja, 
hogy a róka, holló és a sajt története nem 
csökkenti a gyermek hiúságát, viszont azonban 
kétségtelenül bizonyos, hogy az ilyen beszél-
gető, emberi lélekkel bíró állatok nem engedik 
elméjében kialakulni az ember s állat közti 
fundamentális különbségek megismerését. Jules 
Vernenek annyiban kegyelmez cikkíró, hogy 
fantáziája nem jár ja be a lehetetlenségek ős-
erdejét, mert hisz Nautilosz, a tenger alat t 
járó hajó meséje ma már nem az, mióta föl-
találták a víz alatt járó, halált ontó torpedókat. 

A holdba repülő ágyú képtelenség még 
ezideig, de vannak tudósok, akik nem mondják 
lehetetlennek a bolygókkal való közlekedést. 
Jules Verne fejleszti az elmét a ma ugyan 
még el nem ért, de azért talán még sem lehe-
tetlen valótlanságok leírásával. Végül azzal 
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fejezi be cikkíró sorait, bogy a mai nevelési 
rendszer, amint az iskola jellege s tanrendje 
mutatja, nem törekszik arra, hogy a gyermek 
elméjét a lehető legrövidebb úton az általa 
elérhető legtöbb belátáshoz s fölvilágosodottság-
hoz juttassa. Ellenkezőleg, az erkölcs, szív s 
jellem nevelésének ürügye alatt ezt a törekvést 
minden eszközzel megrövidíteni igyekszik, A 
mese is ily eszköz. A reakció szerszáma a 
gyermekszobában s iskolában. A haladás föl-
adata volna tehát azt mindenünnen kiirtani. 

Az iskolákra vonatkozó kijelentésével a cikk-
ífó ugyan elvetette egy kissé a sulykot, mert 
a mese tudtommal semmiféle tantervben nem 
szerepel, sőt még az I-ső osztályban sem alkal-
mazzák, holott pedig az apróságoknál egy kis 
szépítése, tetszetősebb alakban való bemuta-
tása a sivár valónak nem volna épen helytelen. 
Ott a gyermek érdeklődését a növény- s állat-
világ iránt az életből vett konkrét, apró tör-
ténetkékkel tartjuk ébren. 

Különben az iskoláról való téves nézeteit a 
cikkíró csikhamar megváltoztatná, ha betekin-
tést nyerne iskoláink beléletebe. Jelen soraim 
célja: sorompóba lépni a mese érdi kében, de 
az igaz mese érdekében. Igaz dolgokat, való-
ban megtörtént s a megemlékezésre érdemes 
eseményeket burkoljunk a mese hímes öltözé-
kébe s úgy tárjuk azt az ébredező gyermek-
lélek, annak kíváncsiskodó s kutató elméje elé. 
Elérkezik csakhamar az az idő i-, midőn az a 
kis csillogó zománc, mellyel az élet sivár való-
ját megaranyoztuk, lepattog s a gyermek 
megismeri azt, a maga rideg voltában. Főtörek-
vésünk csak az legyen, hogy az, amit a gyer-
meknek szellemi táplálék címén nvujtunk, 
mindenkor értékes, tanulságos, hasznavehető 
legyen. Határozottan elítélendők tehát a 
boszorkány-, hazajáró lelkekről szóló mesék, 
melyek értéktelen béltartalmuk s hasznavehe-
tetlen voltuk mellett még káros befolyásúak 
is, amennyiben oktalan félelmet s néha a test 
egészségének rovására járó iszonyatot keltenek 
a gyermeklélekben. Úgyszintén elítélendők a 
népies jargont hajhászó mesék is, melyekben 
néha oly erős, illetlen kifejezések, sőt átkozó-
dások vannak, hogy valóságos lelki depressziót 
érezünk azok hallatára. A gyermekben igen 
nagy az utánzóképesség s ily sohasem hallott 
kifejezések igen lekötik figyelmét, fölhasználja 
tehát a legelső alkalmat, hogy azokat reprodu-
kálhassa a szülők, nevelők legnagyobb meg-
ütközésére. 

A virágok s állatokról szóló mesék azonban 
nézetem szerint egészen helyénvalók, sőt 
erkölcsjavítást célzók. A zsenge korban levő 
gyermek elméjét jobban lekötöm azzal a figyel-
meztetéssel, hogy íme, a virág könnyez, mert 

vadul leszaggatta, avagy meghal, mert étlen, 
szomjan hagyta, mintha természetrajzi fejtege-
tésekbe bocsátkozom. Az ő kis szíve jobban 
hajlik majd állathoz, virághoz, ha vele egy 
sorba állítom, oly élő lényeknek mondom, mint 
ő maga. Ha valaki őt durván ellöki, megüti, 
az fáj, viszont az állatnak, virágnak is fáj a 
részéről szenvedett bántalom. Ha örömöt 
okozunk neki, ő örvend, mosolyog, ugrándozik, 
époly hálás a virág, állat is az érzett jóért, 
t. i. ha a virágot megöntözzük, az őt fojtó 
gyomtól megszabadítjuk, kötözzük stb., avagy 
az állatokat etetjük, itatjuk, tisztán tartjuk. A 
virág háláját illatjával, színpompájával rójja 
le irántunk, az állat is a maga módja szerint 
hol azáltal, hogy jobb s több táplálékot nyújt 
nekünk, avagy nagyobb hűséggel s odaadással 
ragaszkodik hozzánk stb. Szóval, ezerféle módja 
van a természetrajzi lények s tények megis-
mertetésének egy kis mese köntösében. 

S hogy teljesen az igazság mesgyéjén halad-
hassunk, fűzzük az efajta mesékhez azt a 
kommentárt, hogyha az állatok, a természet 
e lényei valóban a beszélőképességgel lennének 
megáldva, az általunk előadott módon beszél-
getnének. Ezt a gyermek egészen természetes-
nek fogja tartani, hisz a külsőről ítélve követ-
keztetünk a belsőre. Hányszor találjuk ki a 
gyermek gondolatmenetét egy-egy tekintetéből, 
mozdulatából. Képtelenségnek tehát nem mond-
hatjuk az állat-, növénymesét, mert ki bizto-
síthat minket arról, hogy a növény, állat nem 
gondolkozik-e ? Hogy egymással megérte-
tik magukat a saját módjuk szerint, az mái-
több, mint bizonyos. A napokban olvastam egy 
kis értekezést, mély az állatok beszédjéről 
szól. Többek közt arról is tétetett említés, 
hogy két hangya, ha egymással beszélget, 
mulat, fejjel egymással szemben áll s tapoga-
tódzó-szerveivel érteti meg magát. Ha egy 
hangya veszedelmet sejt, gyanús dolgot észlel, 
visszafordul s szembejövő társait figyelmezteti 
a veszélyre. A méh, ha veszély éri, hajszál-
vékony hangon tütül. A kakas is jelzi a veszély 
közeledtét a tyúkoknak, szóval, nem tartozik 
az abszolút lehetetlenségekhez az állatok be-
szédje. 

A növényekről meg azt állítják a tudósok, 
hogy vannak síró növények, t. i. melyek síró 
hangot hallatnak, ha leszakítják ; húsevők, 
melyek bódító illatukkal magukhoz csábítják 
a zsákmányt s mihelyt a kelyhükben megfo-
gódzott, leveleiket koporsóként reáborítják. 
Vannak oly érzékeny növények, mint a madár-
sósdi (o. sensitiva), mely a legkisebb érintésnél 
összezsugorodik, mozgó virágok, mint a paizs-
lóhere (H. gyrans), melynek oldalhajtásai 
folyton mozognak, míg csak a nap süt ; alvó 
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virágok, mint a kutyatej (a cotula), mely esti 
6 órától reggeli 6 óráig alszik s azután lassan-
ként fölemelkedik, míg végre 9 óra felé 
szembenéz a nappal. Igen érdekes virág lehet 
az éj királynője is (cereus grandiflorus), mely-
nek virága esténként az emberi szem lát tára 
kinyílik, minden levele, s van körülbelül 90, 
halk rezgéssel bontakozik s aránylag rövid idő 
alatt a legszebb fehér avagy narancssárga 
színben pompázik előttünk. Ezerféle titka van 
a természetnek, melyet az emberi elme csak 
hosszas kutatás után derít majd föl, ha ugyan 
egyáltalában földerít. Szép anyagot szolgáltat 
az nekünk a mesemondásra és sok igaz dolgot 
szőhetünk a mese tarka szálai közé, mellyel a 
gyermek tudását növeljük, anélkül, hogy elmé-
jét fárasztanék. 

Mindenesetre igen meg kell rostálnunk azt 
a szellemi értéket, melyet a gyermeknek adunk, 
mert csak úgy lesz erkölcsi haszna is, ha ment 
minden selejtes lim-lomtól. Kiváló nevelési 
eszközül használhatják föl történetünk egyes 
mozzanatait is mesealakban. PL a hún- s Attila-
mondakört, Ildikót, vérszerződést, Alpár-mezei 
ütközetet, a fehér ló mondáját, a pusztaszeri 
országgyűlést, Lehel mondáját stb. Lehel kürt-
jének mondájában kiszínezve leírhatnék az 
Augsburg mellett végbement ütközetet, s ha 
talán nem is felelne meg tökéletesen a valóság-
nak, azt a jelenetet, midőn a város előtt elter-
jedő mezőségen táborozik a sereg. Miként ül 
össze a bíróság Ottó császárral élén, hogy el-
ítéljék a magyar foglyokat, Lehel vezérrel 
egyetemben. Miként hurcolják a foglyokat a 
vesztőhelyre s mily kérdést intéz Ottó Lehel-
hez, midőn a herold már kihirdette a halálos 
ítéletét, t . i. mi az utolsó kívánsága stb. A 
gyermekek érdeklődését a melléktények kiszíne-
zésével csak fokozzuk s figyelmüket mindjob-
ban reátereljük a főmomentumra, melyet ki 
akarunk domborítani, t. i. azt, hogy Lehel 
utolsó kívánsága: kürtjét még egyszer ajkai-
hoz szoríthatni. Szinte elmosolyodnak e naiv, 
gyermekies vágyon a harcosok, a császár int 
s már hozzák a csatlósok a kürtöt, melyet 
alig bírnak el ketten, míg Lehel egy kézzel is 
könnyen emeli, s most jön a mese gyúpontja, 
t. i. hogy Lehel, még mielőtt a vitézek az 
ereje fölötti álmélkodásukból magukhoz térnének, 
hirtelen lecsap a nehéz kürttel az előtte álló 
császár fejére, e szavakat kiáltva: „Légy szol-
gám a másvilágon." E szavakhoz hozzáfűzhet-
jük azt a magyarázatot, hogy a régi magyarok 
még pogányok voltak s azt hitték, hogy ahány 
ellenséget ölnek meg a csatában, annyi szol-
gájuk leend a másvilágon. Ily módon igen sok 
érdekes eseményt adhatunk elő a gyermekek-
nek s már a legalsóbb osztályokban kezdhetjük 

beszéd- s ért.-gyakorlat-kísérőül az ily törté-
nelmi tárgyú mondák, mesék elbeszélését s foly-
tathatjuk azt, mindig nehezebb tárgyúakkal 
kiegészítve, egészen a IV-ik osztályig, ahol már 
a tulajdonképeni történelem tanítása veszi 
kezdetét. Egész ciklust alkothatnánk az elbeszé-
lendő történeti tárgyú moudákból s nagyban 
egyengetnők azzal az útját a történettanítás-
nak, szeretetet, érdeklődést plántálva a gyermek-
iélekbe, édes hazánk megtörtént eseményei 
iránt. 

(Kispest.) Vörösváry Béláné. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

(Hozzászólások.) 
VII. 

A népiskolai tanítás anyagának legfonto-
sabbika : a nyelvtanulás. A nyelv tudása teszi 
lehetővé, hogy a tanuló az életre szükséges 
ismereteket megértse, elsajátítsa. A nyelv tudá-
sának mértéke : az élőbeszéd és a helyesírás. 
Ezt a népiskolában kell a gyermeknek meg-
tanulnia, mert enélkül nem érte el a célt, 
melyet maga elé tűzött. A nyelv tudása képe-
sít arra, hogy más beszédét akképen értsük, 
mint magát megértetni akarta s viszont. 

A nyelv tudása segít arra, hogy írásban is 
úgy értessük meg magunkat, mint élőszóval ; 
hogy azt értsük meg az olvasásból, amit annak 
írója megértetni akar. 

Az élőbeszéd megtanulására, elsajátítására 
legjobb eszköz maga a beszélgetés. A helyes-
írást csakis írással lehet elsajátítani. Előbbi a 
könnyebb. Másiknak megtanulása már nehe-
zebb. Hogy melyik a fontosabbik? Mindkettő 
egyformán, mert magában egyik is, másik is 
csak fél, pedig két fél tesz ki egy egészet. S mit 
tapasztalunk mégis ? Míg a helyes beszédet 
többé-kevésbé eredménnyel tanítja az iskola, 
addig a helyesírás alig mutat föl némi ered-
ményt. A helyesírás elsajátítására kevés időt 
fordítunk. Keveset pedig azért, mert a nép-
iskola annyira túl van tömve tananyaggal, 
hogy — különösen osztatlan iskolákban — az 
időt annyira el kell darabolnunk, hogy nem 
elegendő a földolgozásra. 

Számot kell tehát vetnünk: mennyit taní t -
hatunk az iskolában? Mert annyit, mint 
amennyit a tanterv kiszab, nem lehet. Vegyük 
föl a legfontosabbakat ezek közül s a többit, 
bármilyen szükség volna is rá, ki kell hagyni, 
mert aki sokat markol, keveset fog. Tanítsunk 
inkább kevesebbet jól, mint sokat tökéletlenül. 

A magyar nyelvtanításban nem érjük el azt 
a célt, melyet a népiskola maga elé tűz. A 
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föntebbieken kívül önkénytelenül fölmerül az 
a kérdés is, vájjon magában a tárgyban azt 
tanítottuk-e, amire a nyelvtudásnál föltétlenül 
szükség van ? 

Nem tudom megérteni, mi szüksége van 
arra akár a helyes beszédnek, akár a helyes-
írásnak, hogy a gyermek elmondja : mi az 
időhatározó, ok-, cél-, eredmény- eredet-, mód-, 
helyhatározó ? Hát az összetett mondatok 
különféle fajaira? Szegény gyermek töri rajta 
a fejét, teljes lelkével csügg a magyarázaton, 
izzad a megtanulásában s mégis azt kell tapasz-
talnia, — midőn már hiszi, hogy teljesen érti 
— semmit sem tud belőle. Megvan a képzet, 
de nincs meg a fogalom. 

Yan azonban szabály, melyet a gyermeknek 
meg kell értenie, melyet a helyesírásnál nem 
nélkülözhet. Ezt a szabályt azonban a gyer-
meknek magának kell elvonnia. A gyermek 
ítélőképességének kell azt létrehoznia, folytonos 
szemlélés után. Ilyenek : az írásjelek alkalma-
zása és a nagybetűk használata. Tisztában 
kell lennie a gyermeknek a ragozással és a 
képzéssel. Ez szükséges, a többi fölösleges 
mind. 

Hogy a gyermek helyesen tudjon beszélni 
és írni, tisztában kell lennie a hangzókkal. 
Szemléltetés a tanítás lelke ; a nyelvtanításé 
az elemzés és az írás. 

Elemez a gyermek már az első osztályban, 
midőn a hangokat fölfogja s a szükségest a 
szóból kikeresi. Elemez, midőn a betűknek 
egyes részeit szemléli. Ez az elemzés képesíti 
arra, hogy azt le tudja írni. Elemez, midőn a 
hangokból szót képez és azt leírja. Az elem-
zés által lesz az a betű az ő lelkében foga-
lommá. S a szómagyarázat is elemzés. Ezzel 
magyarázom meg a gyermeknek a mondatot 
is. Már az első osztályban látja a gyermek, 
midőn olvassa „úr, ír," bogy az jellel van 
elválasztva az utána következő hangoktól. Azt 
a jelet mindig látja a gyermek. Látja, midőn 
olvassa s képzeletben ismét látja, midőn meg-
kérdezem tőle, hogy mit olvasott, s ha a táb-
lára leíratom vele, utána teszi a jelet is. Ön-
tudatlanul használja helyesen és rosszul. 

Év vége felé már megmondom neki, mikor 
a táblára íratok, hová tegyen vesszőt és hová 
pontot. Azt is látja és kérdéssel figyelmezte-
tem is rá, hogy pont után nagy betűt írunk. 
A második osztályban folytatom a szavaknak 
hangokra való bontását s „nyelvtani" órán 
iratok vele előttem a nagy táblán, míg a többi 
figyel. Ha nem megfelelő hangzók jegyeit alkal-
mazta, boncoltatom a szót. Leíratom vele az 
iskolában levő tárgyakat. 

Következik a szótagolás. Leírja : tanul. Ki-
mondja. Elmondatom megszakítással, kétszerre. 

Ha helyesen szakította meg, a közepén vonás-
sal választja el. Ha hibásan szakította meg, 
másikat kérdezek s azzal íratom le( amelyik 
helyesen mondta ki s figyelmeztetem, hogy ez 
a helyes és a másik a nem helyes. Gyakorlás 
útján a gyermek elsajátítja a megszakítást s 
akkor megmondom, hogy sor végén is így kell 
a szót megszakítani. Megmondom, hogy a hang-
zókat a sor végén nem szabad külön írni. 

A gyermek figyelme föl van ébresztve és 
gondolkozik, hogy ez hát micsoda ? Szó. Követ-
kezik a hangzók neme. Ha tisztába jöttek, 
következik a mondat. Olvastatok a könyvben. 
Ha ponthoz értünk, leíratom. Mit írtál ? A 
tábla fekete. Mondd ki N. Mondd meg, milyen 
a fal? Mondj valamit az asztalról. írd le. Mit 
teszünk utána ? Pontot. így folytatom ezt 
több órán keresztül. Leíratom az ismert tár-
gyak színeit. írásban, szóban feleletet kérek 
erre: mit csinált? A mondás után mit kell 
tenni, ha leírtuk? Pontot. Miről í r tad: fehér? 
Mi fehér? Melyik tárgyról beszéltünk? Mit 
mondtál róla? Most már megmondom: írjatok 
mondatokat ezekre a kérdésekre : Milyen a fal 
stb. Mit csinál a gyermek stb. Azután olvas-
tatok megint. A pontnál megkérdezem : Mi 
után teszünk pontot ? Mi ez, amit olvastál ? 

Ezekután következik a mondatok különféle 
alakja. Megértetés után, mint az írásjelek 
használatára szükséges szabályt, a gyermekkel 
elvonatom s leíratom a füzetbe. Az egész 
nyelvtanítási óra alatt elemeztessünk, írassunk. 
Nyelvtani szabályokat s rá példát mondani : 
időrablás. 

Elmondottam fönnebb főbb vonásokban, a 
nyelvtanból, mint nyelvmagyarázóból, mit tar-
tok célszerűnek és szükségesnek a tanításra. 
Eszközei ennek : a helyesírás és ismét ennek 
az elemzés, nem pedig a nyelv szabályainak 
akadémikus fejtegetése. Amit Schön kartárs 
a gramatizálás megszüntetéséről mond, adja 
Isten, hogy minél előbb megvalósuljon. Ezen 
a ponton az iskola semmibe sem veszi az 
életet, s az élet kigúnyolja az iskolát. Első 
sorban nem a középiskoláknak, hanem az 
életnek tanítjuk a gyermeket. 

Nyelvtanításunk rendje tehát a következő 
volna. 

Az I. osztályban a szavaknak hangokra 
való bontása és összerakása. Az írva-olvasás-
nál ezt tesszük ugyan, hanem nem szabad 
felednünk azt sem, hogy midőn a gyermek 
már összetudja olvasni a hangokat, akkor keveset 
törődünk a nyelvtanítás céljával : a helyesírás-
sal. Minden olvasott szót úgy értelmileg, mint 
nyelvtani szempontból meg kellene értetnünk 
a gyermekkel. Ámde a jelenlegi tanterv mellett 
ez szinte lehetetlen. Az Abc ugyanis nagyon 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 5 . SZAM. 

bő. Itt az olvasás megtanulása a főcél, de 
épen itt ugyanolyan fő célnak kellene lennie a 
nyelvtanításnak is. Tollbamondás után, hang-
boncolás alapján kellene leíratnunk minden 
szót. Igen. de akkor kevesebb szót kellene 
a könyvnek felölelnie s csak a kisbetűket 
tanítani. 

A II. osztályban folytatnék a szavak írását, 
tollbamondás után, a nagybetűk tanításával 
kapcsolatban s a szótagolást, a mássalhangzók 
kettőztetését kiejtés alapján. A beszéd és 
érteleingyakorlatokban előfordult szemléltetett 
-tárgyak neveinek önálló leírását. 

A ILL osztályban az előbbi anyagot átvennők, 
amennyiben szükség volna rá s a szavakat 
mondatokká kapcsoljuk. Anyaga lenne továbbá 
az egyszerű mondatok alakítása és azok alak-
jai, a szavak megszakít ása, több egynemű fő-
mondattag, az ige íő alakjai. Helyesírásul a 
második osztály beszéd- és értelemgyakorlata, 
melyet szemléltettünk. Tollbamondása rövid 
mondatoknak. Tulajdonnév, közösnév. 

IV. Igeragozás, névragozás, hol, hová, hon-
nan, miképen, hogyan, mi módon, miért, mikor? 
kérdésekre. Többes rag, fokrag. Általában a 
ragok használata. Helyesírás. Tollbamondás. 
Elemzett ég betanult olvasmánynak leírása. 
Számtani feladványok írásban való megfejtése 
úgy, mint élőszóval töVténik. Földrajznak írás-
ban való fölmondása. Házi állatok leírása, 
mint a II. tanulja, miért is a beszéd- és ért.-
gyakorlat alatt a IV. figyel. 

V. Szóképzés. Betanult olvasmányok leírása 
az idők megváltoztatásával. Tárgyalt olvas-
mánynak összevont leírása. Történet anyagá-
nak írásban fölmondása. Földrajz és számtan, 
írástan. Levelek. 

VI. Tárgyalt olvasmányok emlékezetből 
való leírása. Észlelt események leírása. Ügy-
iratok, írástan, felelés. Az összes anyag átis-
métlése. 

Eszköze ennek a gyakori elemzés. 
Háttérbe kell tehát szorítani a nyelvtant, 

hogy ezáltal kiemeljük magát a nyelvet. Tanít-
sunk az iskolában az életnek. 

(Dombhát.) Francsia János. 

VIII. 

Schön J. igazi gyakorlati tanító. Megerősít 
e föltevésemben különösen két értekezése. Ezek 
egyikét még 1903-ban A népiskolai magyar 
nyelvtan címen tette közzé a Magyar Nyelvőr 
áprilisi számában A másik a Néptanítók Lapja 
f. hó 1-i számában jelent meg s a címe ez: 
Nyelvtanítás a magyarajkú népiskolában. Mind 
a két értekezésében a magyar nyelvtanítás 
helyesebb módjának helyesebb alapozását sür-

geti és fejtegeti. Egyik a másikkal — külö-
nösen Schön J . nézőpontjából tekintve — 
kapcsolatos, egyik a másiknak kiegészítő része; 
én tehát előbb az elsővel foglalkozom. 

Schön J. a M. Ny. jelzett számában az új 
iskolai helyesírást méltatva, arra figyelmeztet, 
hogy a nyelvtani, különösen a népiskolai nyelv-
tani fogalmak elnevezését (vagy megnevezését) 
a magyar nyelv szelleme szerint kellene meg-
állapítani. 

Mert bizony mondom : a magyar nyelv 
tanításmódjának helyes megoldását, nemzeti 
életünkre való hatását tekintve, tartom legalább 
is oly fontosnak, mint akár a polgári házas-
ságot vagy bármely zászlókérdés csavargatását. 

Mert mit tapasztalunk ? Azt, hogy a nyelv-
tan a népiskola kötelező tantárgya; hogy a 
rátermettebb tanítók is idejük aránytalanul 
nagy részét erre pazarolják : és az elemi iskolá-
ból kikerült gyermek mégsem tud helyesen 
írni. Igen. Mert épen az édes hazai nyelv 
tanítása körül (pedig a hazai nyelvet és annak 
az ép nyelvérzékre visszavezethető törvényeit 
a magyar gyermek az anyatejjel szívja magába) 
találkozunk az absztrakt fogalmak olyan töme-
gével, melyeket sem logikailag, sem a gyermek 
ismeretkörének megfelelőleg nem lehet helyesen 
megmagyarázni. 

Ilyen mindjárt az alany elnevezés. Ennél • 
figyelemreméltónak tartom a Sch. J. ajánlotta 
mondat cselekvőjét; mert ennek a szónak a 
fogalma megmagyarázható. 

Nem értek azonban egyet Sch. J. t. kartár-
sammal a főnév elnevezésnek a Négyessy-féle 
nevező s^ó-val való fölcserélésében. És nem 
tartom elfogadhatónak a tárgy szóelnevezés 
helytelenítését, épen a fogalommagyarázat köz-
vetetlensége és könnyűségénél fogva. Hiszen a 
tárgy szóval, a beszéd-értelemgyakorlat kap-' 
csán, már a tanítás 3—4-ik hónapjában talál-
kozik az I. osztályos gyermek; és később is 
a tanítás minden ágában annyiszor útunkba 
akad, hogy szinte lehetetlen nem akceptálnunk 
és fogalmát meg nem magyaráznunk. (A kis 
gyermeknek ilyenformán magyarázom meg : 
— N. fiam, mi van a kezemben? — Kéz. 
— Hogy tudod? Miről i s m e r e d ? . . . Ugy-e, 
mert látod ? . . . Gyere ide, fogd meg te i s . . . 
Látod is, meg is foghatod . . . Amit meglát-
hatunk, megfoghatunk, az a holmi az valami : 
mind — tárgy. Természetesen ez csak sovány 
vázlat a gyermek lelkéhez leereszkedő fogalom-
magyarázatból.) A főnév elnevezés helyett én 
nem a Négyessy L. nevező szó-ját, hanem a 
világosan körülírt tárgyat jelentő szó, személyt 
jelentő szó elnevezéseket tartom helyesebbnek, 
így szeretném elnevezni a melléknevet : milyen-
séget jelentő szó-nak, az igét: cselekvést (vagy 
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csinálást) jelentő szó-nak. És határozott bátor-
sággal merem állítani, hogy e világosan egy-
szerű elnevezésekért hálára köteleznők még a 
középiskolák növendékeit is. Ha pedig a hely-
telennek tartott főnév helyett az ajánlottam 
körülíró elnevezést nem fogadnák el az ille-
tékes tényezők, abban az esetben én a puszta 
név szóelnevezést ajánlom : mert minden sze-
mélynek, minden tárgynak van neve, még az 
elvont tárgynak is ! . . . de azért is : mert a 
név szó fogalmából nagyon könnyen és köz-
vetetlenül meg lehet értetni a névelő, névmás 
(névpótló) és a névutó szók fogalmát. 

Itt legyen szabad megjegyeznem, hogy a 
névutó szóelnevezést, az én szerény véleményem 
szerint, nem lehet kihagyni a megokoló közép-
iskolai nyelvoktatásból (a népiskolaiban semmi 
ilyes meghatározásokra s elnevezésekre nincs 
szükség), sem a főnév mellett megféretni hatá-
rozó szó címén ; és pedig azért nem : mivel én 
a nyelvoktatás szabályhalmazának kevesbítése 
céljából, a határozó szó elnevezés fogalmába a 
mondat mellékrészeit óhajtanám egy kalap alá 
vonni. 

A magánhangzó és mássalhangzó elnevezé-
seket részemről helyeseknek tartom. Hanem a 
meghatározásuk (definíció) volt eddig szeren-
csétlen és homályos. Ilyen a M. Ny. hivat-
kozott számában Sch. J. Lindner Ernő-féle 
idézése is : „Ha csupán a szó etymológiáját 
nézzük, úgy a magánhangzó oly betű, mely 
önmagától (egymagában, magán) és másnak 
segítsége nélkül ad hallható hangot stb." Vagy 
ilyen több régi nyelvtannak ez a definíciója : 
„Magánhangzó az olyan betű, amelyet magában 
is ki lehet ejteni ; mássalhangzó az, amelyet 
magában nem lehet kiejteni." Ilyen meghatáro-
zások után nem csodálkozom, ha a gyermek 
nem érti meg a magán- és mássalhangzó fo-
galmát. Mert bizony a betű soha nem ad hall-
ható hangot, hanem — hangzik ; vagy a betűt 
(hangot) sohse ejtjük ki, hanem — hangoztatjuk. 

Én abc-tanító vagyok. Az olvasást az írással 
együtt tanítom, a hangoztató-módszer alapján. 
Amikor a gyermekeim az egytagú szók, illetve 
jelentmény nélkül való szótagok (2—3 hang 
összeszólítása) olvasásában teljes készséget tanú-
sítanak, előveszem a kéttagú szókat s ezeket 
előbb kizárólag a nyelvérzékre támaszkodva 
szótagoltatom; később, hogy az alapos tanítás 
nélkülözhetetlen miért-\ét itt is érvényesítsem: 10 
perc alatt egész osztályommal megértetem a 
magán és mássalhangzó fogalmát a következő 
meghatározással : Az í, i, á, a, é stb. magán-
hangzó, mert ezek mindegyikét magában is, 
tisztán, hangosan hi lehet kiáltani. Az r, s, 
t, v stb. mássalhangzók, mert ezeket magukban 
tisztán, hangosan nem lehet kikiáltani. Ennyit 

a különbség megvilágítására. Eljárásomat a 
következő cikkben szándékozom kifejteni. 

Végül egy merész kijelentést kockáztatok: 
A nyelvtani fogalmak világosabb (megértethető) 
meghatározását én a középiskolai alsó osz-
tályok nyelvoktatásának szánom. Mert én a 
helyesírás alapját képező népiskolai nyelv-
oktatásról azt tartom : hogy azt a hang (betű), 
szótag, szó, mondat és beszéd helyes fogalom-
magyarázatán teljesen föl lehet építeni. Ezt a 
kérdést már egyszer fölvetettem a Néptanítók 
Lapjában is. De állításom a pusztában kiáltó-
nak szavaiként hangzott el. Nem volt rá 
kíváncsi senki. Mert divattá vált, hogy a nép-
iskolai tanítás is napról napra távolodjék az 
elemiességtől és helyet adjon a nem mindig 
haladást jelentő akadémikus formáknak. 

(Eger.) HorsotU László. 

.. 
Özvegyi segélyezés. 

Az özvegy, ha férje legalább 10 beszámít-
ható évet szolgált és vele legkevesebb 1 évig 
élt házasságban, segélypénzt kap. 

A 10 beszámítható évet úgy kell érteni, 
hogy a tanító 10 évig bezárólag tagja volt-e 
az országos tanítói nyugdíjintézetnek. A 10 évet 
egészen ki kell tölteni. Ha a tanító 9 évig 
és néhány hónapig volt csak tagja a szóban 
lévő nyugdíjintézetnek, habár a tizedik évre 
be is fizette járulékait az adóhivatalba, mivel 
a 10 évet teljesen nem töltötte be, halála ese-
tén özvegye nem kapna semmit sem a nyugdíj-
alapból, sőt a befizetett járulékokat sem nyerné 
vissza. Szóval 10 évig, minden hiány nélkül, 
tagja kell hogy legyen a tanító a nyugdíj-
intézetnek, mert ellenkezőleg özvegye nem 
kaphat segélyt. Hiába folyamodja meg, bár-
hova fordul is segítségért, törvény ellenére 
nem tehetnek. 

Előfordul, hogy egy tanító például 40 éves 
korában hal el, van neki 20 évi szolgálata, de 
mivel nyugdíjintézetbe való fölvételét csakis 
későn kérte, s mivel 9 éve s néhány hónapja 
volt csak tagja a nyugdíjintézetnek, özvegye 
nem kap semmit sem a nyugdíjalapból, mert a 
10 beszámítható évig nem volt férje tagja a 
nyugdíjintézetnek. Nyugdíjintézetbe fölvétele 
előtt töltött szolgálati éveit nem számítják, 
mert saját hibájából nem lépett be idejében a 
nyugdíj intézetb e. 

Természetes, hogy a tanítók egynémelyike 
azért nem lép be a nyugdíjintézetbe, mert 
kevés javadalmából fél fizetni a járulékokat, 
úgyis alig tud megélni, hátha még levonnak 
fizetéséből nyugdíjra is. Csakhogy ezen csele-
kedete mégis elítélendő, mert első a jövő, kö-
telessége még áldozatok árán is saját és csa-

^ v p g p f a j 
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ládja jövőjét biztosítani. Mily szomorú és 
kellemetlen helyzetbe kerülhet egy oly tanító 
özvegye, ki nem kap segélypénzt ! Hova menjen, 
mit csináljon évi segélypénz nélkül ? Kénytelen 
szolgálatba állani, vagy valami díjnoki állást 
elfoglalni, - mely keserves keresményből esak 
tengetni fogja életét, s ha betegség éri, a többi 
szegényekkel együtt ő is kórházba kerül. 

Ezért első és szent kötelessége legyen min-
den tanítónak, mihelyt a törvényes kort elérte 
és a szükséges kellékekkel bír, hogy a nyugdíj-
intézet kötelékébe belépjen ; ezzel biztosítja maga 
és leendő családjának jövőjét, nyugodtan teheti 
akkor fejét nyugalomra, mert megtette köte-
lességét. Ne várjon fölhívást ezen ügyben, 
jeleiitkezzék magútól annak idején, mert más-
ként régebbi éveit elveszti és abból egykor 
keserves megbánás származhatik. 

Ismétlem, hogy 10 beszámítható év után az 
özvegy évi rendes segélypénzt kap. 

Meghal a tanító. Az özvegy magára van 
hagyatva, szegényen. Keresi tehát az okmányo-
kat, hogy kérvényét beterjeszthesse a kir. tan-
felügyelőséghez, az özvegyi segélypénz folyósí-
tásáért. Baj van azonban. Nincsenek rendben 
az okmányok, hiányoznak férjének szolgálati 
bizonyítványai. A tanító elmulasztotta azokat 
beszerezni, most az özvegynek kell utána jár-
kálni, írogatni, mi csakis késedelmet okoz. 
Ajánlatos azért, hogy a tanítók okmányaikat 
szerezzék be, bármikor kelljenek, kéznél talál-
tassanak. 

Most meg egy harmadik eset fordul elő. 
A tanító időközben jobb javadalmazású állásra 
választatott meg, avagy lépett elő, mint 
amilyenen működött akkor, amidőn a nyugdíj-
intézetbe fölvétetett. Nyugdíjigényét azonban 
részint hanyagságból, részint pedig az 50% 
befizetésétől való félelmében nem kérelmezte. 
Meghalt, az özvegy nem folyamodhatik segély-
pénzért, mert először férje nyugdíjigényét kell 
fölemeltetnie, s esak azután kérelmezni az öz-
vegyi segélypénz kiutalványozását, mert jobb 
a több után a segélypénz, mint a kevés 
összeg után. Kiróják tehát az 5 0 ° / o - o t és a 
2%-ot azon időtől kezdve, mióta fizetése föl-
emeltetett és ezt az összeget kell havi részle-
tekben a szegény özvegyasszonynak ^megfizetnie, 
mit segélypénzéből le is vonnak. Úgyis kevés 
a segélypénz, még ő fizessen járulékokat is 
férje hanyagsága miatt. Ajánlom tehát, hogy 
minden tanító idejében rendezze nyugdíjügyét, 
ne okozzon szegény özvegyének bajt, elég 
úgyis a szomorúság. Ezeket mint megtörtént 
dolgokat soroltam föl, okulásul. 

Az özvegyi segélyezésnél kétféle eset fordul-
hat elő : 

1. mikor nyugdíjas állapotban hal el a ta-

nító, és akkor kell özvegyi segélypénzért folya-
modni ; 

2. mikor tényleges működésben hal el a ta-
nító, és ily esetben kéri az özvegy segélypén-
zének kiutalványozását. 

Első esetben csakis a következő okmányok 
szükségesek : 

a) egykoronás bélyeggel ellátott kérvény a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
címezve ;, 

b) az elhalt tanító elhunytáról szóló anya-
könyvi kivonat ; 

e) a férj haláláig való együttélésről szóló 
községi bizonylat. Itt megjegyzem, hogy nem 
lelkészi, hanem községi bizonylat kell. A lel-
készit nem fogadják el, azt visszaküldik és így 
csak húzódik az ügy, az özvegy szenved hát-
rányt, segélypénzének kiutalásában ; 

d) ha esetleg volnának kiskorú árvák 16 
éven aluliak, akkor a törvényes gyámot iga-
zoló hatósági bizonylat, hogy tudniillik a gyámi 
teendők teljesítésével az özvegy édesanya bíza-
tott meg ; 

e) az árvákra teljes szegénységet igazoló bi-
zonyítvány ; végül 

f ) nyilatkozat, melyik kir. adóhivatalnál 
óhajtaná az özvegy a segély fölvételét. Ezt 
különben a kérvényében is megemlítheti. Min-
den magyar nyelven állítandó ki és eredetben 
csatolandó. A mellékletekre 30-30 filléres ok-
mánybélyeg teendő. A kérvényt a kir. tan-
felügyelőséghez kell beterjeszteni. Beküldheti 
hivatalból a lelkész, vagy a községi elöljáró-
ság is. 

A második esetben azonban a következők 
szükségesek : 

a) egykoronás bélyeggel ellátott kérvény a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr-
hoz címezve; 

b) az elhalt tanító elhunytáról szóló anya-
könyvi kivonat ; 

c) a tanító keresztlevele; 
d) az özvegy*és hátramaradt kiskorú (16 

éven aluli) árvák keresztlevele ; 
e) házassági — esketési — bizonylat; ezek, 

vagyis c), d) és e) alattiak legcélszerűbben 
családi értesítő alakjában csatolhatok. Ha nincs 
kiskorú árva, azt a folyamodásban meg kell 
említeni ; 

f ) a férj haláláig való együttélésről szóló 
községi bizonylat. Nem lelkészi, hanem köz-
ségi ; 

g) a tanítói szolgálatot megszakítás nélkül, 
megfelelő időrendben előtüntető — kívül szá-
mozott — bizonyítványok; 

h) hiteles díjlevél, melyben a netaláni föld-
haszonélvezet és terménybeli járandóságok pénz-
értéke 10 évi átlagos ár szerint kitüntetve 
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legyenek, és pedig oly módon, hogy a tisztán 
tanítói teendőkért járó javadalmak a kántori 
fizetéstől külön kimutatva legyenek. A díjlevél 
az egyházmegyei főhatóság által aláírva kell 
hogy legyen. A korpótlékok és a gazdasági 
ismétlőért járó díjakat rá kell záradékképp 
vezettetni és azt is a főhatóság által aláíratni. 
Az időt is rá kell vezettetni, hogy a korpót-
lékot mitől kezdve és kitől (államtól-e, vagy 
az iskola fönntartójától) kapja-e ; 

i) írásbeli nyilatkozat, illetve bizonyítvány, 
miszerint az özvegy, esetleg az árvák, az elhalt 
tanító javadalmazásainak élvezetében az 1868. 
évi 38. törvénycikk 140. §-a rendelkezése 
értelmében félévig meghagyattak-e vagy sem. 
Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 140. §-a^ szerint 
ugyanis a tanító halála esetén özvegye és árvái 
a halálozás napjától számítandó félévig az 
egész fizetést és lakást élvezik. Fizetést persze 
csakis a tanítóit. A segédet tehát az iskola-
fönntartó tartozik fizetni és nem az özvegy. 
A kántori javadalom azonban az özvegyet nem 
illeti. A tanítói állomást a fönntartónak ilyen-
kor is be kell töltenie, a tanítás nem szüntelhet. 
Több helyen úgy tesznek, hogy ilyenkor fél-
évig szünetel a tanítás, hogy ne kelljen külön 
még valakit fizetni ; azt "állítják, hogy kétfelé 
nem fizethetnek. Ez törvényellenes és a tanügy 
kárára válnék, miért is ilyent tenni nem szabad ; 

j) árvákra nézve a törvényes gyámot iga-
zoló hatósági bizonylat, hogy tudniillik a gyámi 
teendők teljesítésével az özvegy édesanya bíza-
tott meg ; 

k) az árvákra teljes szegénységet igazoló 
bizonyítvány ; 

l) a nyugdíjilleték befizetéséről szóló nyug-
ták vagy igazoló ív, illetve könyvecske ; 

m) nyilatkozat, melyik kir. adóhivatalnál 
óhajtaná az özvegy a segély fölvételét. Ezt 
különben a folyamodványban is megemlítheti. 

Minden magyar nyelven és eredeti okmá-
nyokban, fölbélyegezve terjesztendő be a kir. 
tanfelügyelőséghez. 

Az árváknál ugyanezen okmányok muta-
tandók be. 

Az özvegy a tanítói fizetés kiegészítésére 
engedélyezett és a korpótlék fedezésére utal-
ványozott államsegélyből is megkapja a félévi 
részt, férje elhalálozásától számítva. Ezt a vár-
megye közigazgatási bizottsága útján kell a 
miniszter úrtól kérelmezni. A kérvény bélyeg-
telen. A folyamodáshoz nem kell más, mint 
férje elhunytáról szóló anyakönyvi kivonat. 
Míg ezen engedély lejön, beletelik 3 hónap, de 
azért az özvegy addig is kérheti segélypénzé-
nek kiutalványozását, nem kell az előbb em-
lítettet megvárni. Az államsegélyt az iskolaszéki 
elnök csakis havonként előre fizetheti ki, mi-

helyt a tanító meghal, a többit magánál őrzi 
és engedély után az özvegynek bélyeges nyugta 
ellenében kifizeti. Ezen ügyben a közigazgatási 
bizottságtól bő értesítést nyer az isk.-széki elnök. 

Az árvákat az anya vagy gyám kérelmére 
árvaházakba is fölveszik, hol gondos ápolásban 
és nevelésben részesülnek. Ekkor a segélyről 
az árvaház javára le kell mondani. Fölvételhez 
kell: 1. bélyeges kérvény a miniszter úrhoz; 
2. iskolai és 3. orvosi bizonyítvány ; 4. kereszt-
levél; 5. szegénységi bizonyítvány s végül 
6. nyilatkozat, hogy az özvegy vagy gyám a 
segélyről az árvaház javára lemond. A folya-
modvány a kir. tanf.-séghez terjesztendő be. 

Az özvegy az elhalt fér j legutolsó beszámít-
ható fizetésének 1200 koronáig ennek felét 
kapja, ezenfelül minden 200 korona után 20% 
jár. A segélypénz az elhalálozás napjától szá-
mított félév múlva folyósíttatik. Az árvák az 
anyát megillető ellátásnak egyhatodát kapják. 
Az árvák 5 évi szolgálat után csakis teljes 
vagyontalanságuk esetén kapnak segélypénzt, 
vagyis ha atyjuk teljes 5 évig, illetve ennél 
több ideig volt tagja az országos tanítói nyug-
díjintézetnek. 

(Szekszárd.) Nagy Béla. 

Külföldi szemle. 
Mennyibe kerül egy berlini községi iskolai 

tanuló? Az utolsó években fokozatosan többe 
került egy-egy berlini tanuló a községi isko-
lákban. így 1898-ban 61'66 márkába, 1899-ben 
63'94, 1900-ban 65-41, 1902-ben 70*96 és 
1903-ban 72'15 márkába. Érdekes ez adatok-
kal összehasonlítani Berlin városának kiadásait 
más iskolák tanulóiért. Egy reáliskolai tanuló 
1902-ben 140 52 márkába, egy felsőbb leány-
iskolái növendék 51'70 márkába került. Egy 
építészeti tanuló 288, egy felsőbb szövőiskolai 
tanulő 245, felsőbb iskolai tanuló 165, kéz-
műves-iskolái tanuló 60—65, továbbképző-
iskolái tanuló 34 és egy ismétlő-iskolai tanuló 
23'68 márkába került. Németország többi 
nagyobb városaiban és államaiban a nyilvános 
népiskolai tanulók költségei a következők : 
Brémában egy-tgy tanulóra 77, Hamburgban 
74, Lübeckben 65, Szászországban 50, Anhalt-
ban 50, Poroszországban 48, Hesszenben 48, 
Bajorországban 46, Szász-Meiningenben 45, 
Szász-Kóburg- Góthában 45, Oldenburgban 44, 
Braunschweigban 44, Szász-Weimárban 43, 
Württembergben 42, Schwarzberg-Sonders-
hausenben 42, Badenben 40, Szász-Altenburg-
ban 40, Elszász-Lotharingiában 39, ßeusz ifj. 
v. 38, Waldeck 35, Schwarzburg-Rudolfstadt 
33, Reusz id. v. 30, Schaumburg Lippe 28, 
Lippe 25 márka. 
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SZUNORA 
A jelen. 

Élt valaha és valahol egy leány. 
Az élíte csodás volt és szép talány. 
Ki meglátta megcsodálta, szerette, 
Aztán soha, soha él nem feledte. 

Bűvös volt-e, mint a mesék tündére, 
Mosolygása tán fölhatott az égre, 
És az ég is reá visszanevetett, 
Ezért támadt iránta a szeretet ? 
Tán sudár volt, mint Libanon cédrusa, 
IIő vágyból kélt a szívekben a tusa, 
Hogy a cédrustermetű szép leányka 
Kinek legyen imádottabb bálványa ? 

Mosolyát tán fénysugártól kölcsönzé, 
S midőn arcát e mosoly elözönlé : 
Ki ránézett, gyönyör' támadt szívében, 
Mi kísérte minden útján, léptében — ? 

Tálán szíve jósággal volt megtelve. 
Hogy ki érzé : soha el ne feledje ? 
Vagy, felhőként, örök bú ült két szemén 
És lelkében csak vonaglott a remény ? 

. . . Akármint volt: feledni nem lehetett, 
A szív érte hevült avagy kesergett: 
Mindig ott volt, ott élt ö a léikéken, 
Múltja nem lett : — ó volt az örök jelen. 

m . • • ft 

A jovo. 
Töprengett az ifjú : mi leszen belőle ? 
Ah, az a töprengés milyen hiú, dőre? 
Mi legyen ? — akármi, csakhogy vígan éljen, 
Búbxjt sose lásson, csak gyönyört cseréljen. 
Egy nap, mint a másik, legyen dinom-dánom, 
A jókedv, az öröm szálljon könnyű szárnyon ; 
Harc ne legyen semmi, a küzködés árnya 
Sohase boruljon rá a boldogságra. 
Miért hogy a lepke virágokra szállhat, 
Kéjt, gyönyört és mézet itt, ott is találhat ? 
Mért ne legyen a szív örökös mámorban, 
Mért ne ringatódznék bűbájos álomban ? 
Azt, ami jövendő, miért venni számba, 
Mind, aki ezt teszi : balgatag és kába. 
A jövő : az kétes. Biztos csak a jelen, 
Olykor a remény is milyen reménytélen ? 
Jött egy bús őszi nap. Sírba hanyatlottan 
Az ifjúnak drága, drága halottja van. 
0 érte élt, míg élt, ő volt jövendője ... 
Atyja sírja fölött lábad szeme könybe. 
Ki érte élt és telt, — zokogva siratja, 
S hogy küzd a jövőért, ekkor megfogadja. 
Mert érzi : a jövő az nincs eltemetve, 
A jövőért küzdés : ez vár a gyermekre. 

Minké Béla. 

Hét év multán. 
Kellemes nyári nap. A felhőtlen égen nyája-

san tündöklik a nap. Sugarai elárasztják az 
egész vidéket, fölcsókolván a virágok kelyheíben 
gyémántként csillogó harmatgyöngyöket. 

A kies fekvésű T . . . fürdőhely vendégei 
tele tüdővel szívták magukba a fenyvesek bal-
zsamos, illatos levegőjét. Mindenfelé vidám, 
gondtalan kacagás, beszélgetés hallatszott. 

Csak a gyönyörű park százados fái alatt 
ült egy szomorú, fehér arcú, szép szőke leány. 

Fejét búsan hajtá mellette ülő édesanyja 
vállára. Az ő szívében nem kelt visszhangot a 
kacagás, az ő orcáit nem festette pirosra az 
üde reggeli levegő, nem érezte a nap éltető 
melegét. Fásult egykedvűség vett ra j ta erőt. 
Ez a szép világ minden bűbájával neki csak 
a szenvedéseket nyújtotta. Tövises pályáján 
sok-sok keserűség érte. 

Naponta 90 - 95 gyermekkel való vesződség, 
egészségtelen, rossz levegőjű iskola, aláásták 
testi egészségét. Az emberek lelketlensége, kímé-
letlensége megbontotta lelki egyensúlyát. S aztán 
az a régi seb, oit a szíve t á j á n . . . óh, az nem 
akar behegedni. Ha még egyszer láthatná ! Ha 
még egyszer hallhatná kellemes hangjá t ! Ha 
még egyszer találkozhatnék vele, ha tudná, 
hol, merre van, hogy kikérje bocsánatát ! Oh, 
akkor szívesen halna meg, vagy ha élni is 
kellene, jobban el tudná viselni az élet terhét. 
Érzi, akkor el tudna felejteni mindent, mindent 
s boldog lenne. Lassan-lassan engedett a szív 
túlfeszült húrja s szemeiből megeredtek a 
könyek. 

A szegény édesanya, az a sokat szenvedett 
mártír, jóságos kezeivel végigsímítá kis lánya 
hófehér arcát. Igen, neki még mindig kis lánya 
volt, hisz' még mindig védelemre, gyámolításra 
szorult^ Szelíden csengő hangjával így szólt: 

— Édes kis lányom, még mindig nem tudsz 
felejteni ? Hát hiába jöt tünk e szép fürdőhelyre ? 
Oly remek, oly szép i t t minden ; . . Nem érzed-e 
itt az Isten közellétét ? Jer, édes gyermekem, 
kövessük a hegymászók csoportját. Meglásd, 
milyen jó kedved lesz, ha tested megedződik 
a járkálásban, arcod rózsáit ismét visszahozza 
a friss, hegyi levegő. 

— Nem, nem megyek édes jó anyám, az 
én lelkem nem vágyik mulatni, én csendet, 
nyugalmat óhajtok. Nem vágyom emberek közéf 
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itt vagy te mellettem, én jó anyám, te szeretsz, 
tudom, hogy te nem csalsz meg, mint a többiek, 

S erősen, hévvel szorítá magához anyját, 
kinek minden erejét össze kellett szednie, hogy 
könnyei ki ne csorduljanak, látva egyetlen 
leányának szomorú, szenvedő arcát. Majd újra 
így szólt : 

— Édes kis lányom, hát szólj csak egy 
szót, mivel szerezhetnék neked örömet ? Meg-
hasad a szívem, ha tovább is látnom kell 
szenvedésedet. 

— Anyám ! Megtennéd, megengednéd ? Nem, 
nem, hisz' te mondtad, hogy a nőnek sohasem 
szabad megalázkodnia, nem szabad bocsánatot 
kérnie egy férfitól. De hisz én bántottam meg, 
én küldtem el magamtól, pedig olyan nagyon 
szerettem ! De egy semmiségért s aztán nem 
hozzá akarok menni, csak az édesanyjához, 
az is olyan jó lehet, mint te. Hisz' oly sokat 
beszélt róla nekem. Hátha ő is úgy kesereg, 
úgy szenved, mint te, fia elvesztett boldogsága 
fölött ? I t t lakik a közelben, S. községben, alig 
félórányira innen. Jó anyám, ha szeretsz, en-
gedj el. 

S a máskor oly nehezen támolygó, gyenge 
alak egy pillanat alatt fölugrott s anyja lábai 
elé rogyott. Átkarolta térdét s heves, kínos 
zokogásra fakadt. A szegény édesanya le-
hajolt gyermekéhez, karjaiba emelte s így szólt: 

— Menj gyermekem, tán az Isten sugallta 
néked a gondolatot, cselekedj akaratod szerint. 
Az erdőn átkísérlek s a szélén megvárlak. 

Karolin, amint anyja szavait meghallotta, 
egy percig hálásan emelte szemeit és össze-
kulcsolt kezeit az ég felé s azután megcsókolta 
édesanyja kezeit és arcát. 

— Köszönöm, köszönöm, drága anyám ! 
Szeme fölragyogott a boldogságtól, sápadt 

arcát pirosra festette az öröm, valami boldog 
sejtelem kapta m e g . . . Oly szép volt e percben, 
hogy édesanyja elragadtatással tekintett reá. 

Majd megindultak. S a beteg leány, kit 
máskor öreg édesanyjának kellett támogatnia, 
most pajzánul szaladt előre, édesanyja alig-alig 
bírta követni. 

De amint megpillantotta S . . . falucska tor-
nyát, barna háetetőit, egyszerre elmúlt jókedve. 
Anyja kérdőleg, meglepetve tekintett reá. 

— Oh anyám, szólalt meg végre, ha meg-
halt, hisz1 mindig oly beteges volt. De nem, 
nem, ezt nem bocsáthatja reám a jó Isten. 
Él, én tudom, én érzem, hogy él. Most maradj 
itt anyám, én nem tudok lassan menni, úgy 
érzem, mintha szárnyaim nőnének. Mennem 
kell. Isten veled ! . . . 

Ezzel megcsókolta anyját s a falu felé tartot t . 
Egy kis parasztfiúval találkozott. Alig bírta a 
nevet kimondani, aki után kérdezősködni akart. 

— Nézze kisasszony, épen ott ül a ház előtt 
S ár vár y né asszony — s oda mutatot t az előttük 
álló hófehérre meszelt, vadszőlővel befuttatot t 
kis házra. 

Szívét mondhatlan boldogság, de egyúttal 
félelem is szállta meg. Hát már it t volna? 
Hát ez volna az ő anyja ? Igen, igen, ennek 
kell lennie. Ilyen jóságos fekete szeme, ilyen 
kedves, bár ráncokkal barázdált, mégis szép 
arca csak az ő anyjának lehet. Hogyan jutott 
az egyszerű asszony elé, nem tudja. Sárváryné 
nem tudta, mit csináljon a meglepetéstől. Előtte 
térdelt egy fehérruhás, szép szőke kisasszony 
s az ő ráncos, munkában megbarnult, kérges 
kezét csókolgatá. Már-már vissza akarta vonni 
kezét, de mikor jobban megnézte a feléje for-
dult, könnyben ázott szép arcot, másik kezéből 
is letette munkáját, magához szorította erősen 
a lányt s halk, jóságos hangon így szólt : 

— Almom nem csalt; fiam volt menyasz-
szonya vagy, úgy-e? 

— Károly! — hangzott a leány remegő 
ajkáról a kiáltás. — Néni, nem, édesanyám, 
vezessen hozzá, mondja meg, hol van? Vagy 
nem, nem, hiszen már nem szeret. Csak kérje 
meg, hogy bocsásson meg nekem, hisz' olyan 
nagyon, nagyon szenvedek. . . 

— Ne sírj édes gyermekem — mondja az 
öreg asszony szelíden s kérges tenyerével végig-
simítja a leány tömött aranyfürtjeit. Vőlegé-
nyed nem haragszik, szeret most is téged, várt 
mindig. Tudta, hogy el fogsz jönni. Jer velem, 
it t van ő is. 

De nem kellett egy lépést sem tenniök. Hal-
vány arcú, de erős, szép barna fiatalember állott 
az ajtóban. Valami halálos dermedtség vett 
ra j ta erőt. Hogyan ! ? Az a büszke, akaraterős 
leány volna ez, ki őt egy semmiségért oly 
könnyen el tudta magától dobni, az jött volna 
könyörögni az ő bocsánatáért ? Nem, nem, ez 
nem az. Ez az ő régi, édes, kedves menyasz-
szonya, kinek gyűrűjét most is viseli ujján, 
kit ő olyan nagyon, nagyon szeret még most is. 
S aztán, mielőtt a leány csak egy lépést is 
tehetett volna, fölébredt dermedtségéből, egy 
ugrással mellette termett. Egyetlen öleléssel 
oly erősen szorította magához, mintha félne, 
hogy ez csak. egy álom, melyből fölébredhet 
s aztán elvesztheti ismét, akit hét év óta oly 
szorgalommal kutatott mindenfelé. S a hét év 
minden keservét, bánatát elfeledtette egyetlen-
egy csók. 

Pár hét múlva egy elhagyott mesterlakás 
változott át földi paradicsommá Sárváry Károly 
számára, ki ide hozta most már nem szenvedő, 
beteg, hanem véghetetlen boldog feleségét. 

(Budapest.) Preiszner A. Gizella. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Maurer Róza oki. tanítónőt a 
kisbecskereki áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Égető Ilona oki. óvónőt a kralováni áll. 
óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Maár 
Károly pomogyi és Szíjártó ú j falusi áll. el. 
iskolai tanítókat kölcsönösen; Vermess Rezső 
felsőmuzslyai és Okányih József trencsénbaáni 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Vladár 
János suttói és Velits Gyula verbóczi áll. el. 
isk. tanítókat kölcsönösen; Hajdú Szilveszter 
charlottenburgi áll. el. isk. tanítót a mehalai 
áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Botioc Ágoston 
ószentannai munkaképt. gör. kel. tanítónak 
évi 1100 K - t ; Lilienthal Bernát komjáthi 
munkaképt. izr. el. isk. tanítónak évi 620 K-t ; 
Keresztesi LeopoMin ferendiai munkaképt. 
áll. el. isk. tanítónőnek évi 1160 K-t; Pálmy 
Péter németbencseki r. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1280 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Dővényi Gyula nyíregyházi közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Somogyi Erzsébetnek 615 
K 80 f-t; néh. Somogyi Ándrás pócspetrii g. 
kel. isk. kántortanító özv., szül. JÜaragó Rózá-
nak évi 300 K-t, Endre, Gábor, Mária és 
Károly nevű kisk. árváinak egyenként 50 K-t, 
együtt 200 K-t,mindössze 500 K-t ; néh. Zopota 
Konstantin nyug. repszegi g. kel. tanító özv., 
s-zül. Kornea Máriának évi 336 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. J. P.-H. Forduljon a kir. tanfelügyelő 

úrhoz, hogy közigazgatási úton intézkedjék, 
hogy az uradalom, mint iskolafönntartó, ön 
részére, mint községi iskolai tanító részére, a 
hevesmegyei általános tanítói gyűlések ide-
jére napidíjat és fuvarbért utalványozzon. — 
K. J. K. Á korpótlékra vonatkozó intézkedé-
sek értelmében, ha valaki más tanítói állásra 
folyamodik a pályázatnál, korpótlékra mái-
szerzett igényét be kell jelenteni. Mert külön-
ben az ibkolafönntartó kifogást tehet, hogy, ha 
ezt tudta volna, önt esetleg nem választotta 
volna meg, hanem ön helyett olyat választott 
volna, akinek még nem esedékes a korpót-
léka. Más fölvilágosítást nem adhatunk. — 
Somogyi. A törvény nem ismer különb-
séget gróf vagy kapásember között egyházi 
adózási kötelezettség tekintetében. Kettőjük 
között csak vagyoni arány szerint, az adó-
zás mennyiségében lehet különbség. — 
P. P. N.-gya. Állítson ki az iskolafönntartó 

olyan díjlevelet, melyben elismeri, hogy önnek 
800 korona fizetést adott arra az 5 esztendőre, 
mely a második korpótlék utalványozását meg-
előzte. Ennek a hiteles másolatát csatolva, folya-
modjék a közokt. minisztériumhoz, első kor-
pótléka nyugdíjigénybe való beszámításáért. — 
A. János. Az egyházi hatóságnak nem volt 
joga, hogy a tanítói fizetést önként megcson-
kítsa. Nyomozza ki az esperesség útján, hogy 
mennyiben van valólag egyházilag törvényesen 
megállapítva a korniczeli tanítói állás. Ha azt 
tapasztalná, hogy erre nézve megcsonkították, 
kérje a kiegészítést, ha nem adják meg, jelentse 
be az esetet a tanf.-ségnek, azzal a kérelemmel, 
hogy a közig, biz.-hoz ebben az értelemben be-
adott folyamodványát támogatni szíveskedjék. — 
Luczay tanító. Áz esperességi hivatalban kell 
megnézni, vájjon a tanítói fizetéshez tartozik-e 
az a 9 hold legelő ? Esetleg jó lesz megnézni 
a telekkönyvben. Ha aztán odatartozik és nem 
szolgáltatják ki, folyamodjék érte az iskola-
fönntartóhoz. Ha akkor sem adják meg, jelentse 
be a kir. tanfelügyelőség útján a közigazgatási 
bizottságnál és kérje, hogy adják vissza ezt a 
legelőt, mert különben tanítói fizetéscsonkítást 
követnek el. — G. J. P. Miután férje 10 esz-
tendeig nem volt tagja a nyugdíjalapnak, ezért 
nincs joga sem özvegyi segélyhez, sem nevel-
tetési pótlékhoz. Esetleg kivételesen, ha ele-
gendő számú üres hely volna, más folyamodó 
hiányában talán a leánykát elfogadnák tanítói 
árvaházba, nevelés végett. Ezt a közoktatási 
minisztériumhoz intézett folyamodvány útján 
kellene kérni, ha a leányka már abban a korban 
van, hogy tanítói árvaházba elhelyezhető. — 
M. A. Ha nem magán, uradalmi, bányai vagy 
gyári iskolánál van, hanem hitfelekezetinél vagy 
községinél alkalmazva az illető, akkor az ő 
fizetési hátraléka behajtására, szabályszerű ki-
mutatás alakjában, melyet annak idején mind-
járt be kell terjeszteni, a községi elöljáróság 
illetékes. Ha az nem tenné meg kötelességét, 
akkor folyamodni kell a közigazgatási bizott-
sághoz a kir. tanfelügyelő útján, az majd el-
rendeli a hátralék behajtását, de csak abban 
az esetben, mint mondtuk, hogyha a tanító 
mindjárt abban az évben, mikor a hátralék 
megkezdődött, azonnal megtette a kimutatást 
a hátralékról az elöljárósághoz. Uradalmi tanító-
nál igenis, legföljebb 3 havi végkielégítésre 
lehet igényt tartani ; ha ezeknek egymással 
valami bajuk van, az polgári per útjára 
tartozik, mert az ő megegyezésüket magán-
szerződésen alapulónak kell tekinteni. — 

B. M. A polgári iskolai képesítő szabályzat 
szerint ezentúl már polg. isk. kézimunka-
tanítónői vagy tanítónői szakvizsgálatot olyan 
tehet az országos képesítő-bizottság előtt, aki 
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okleveles tanítónő s ezenkívül valamely felső 
nőiipar-iskolát (ilyen pl. a III. ker. közs. női-
ipar-iskola, Bécsi-út 33—35.) szabályszerűen 
elvégezte. Ez a kettős előkészültség kell ahhoz, 
hogy ezentúl valaki polgári iskolai kézimunka-
tanítónői képesítő vizsgálatra bocsájtassék. — 
L. Y. A nyugdíjalap a jogosan beszámítható 
tanítói fizetés arányában adja a nyugdíjazást. 
Visszaélés volna azonban az, hogyha spekuláció-
ból adnának, a nyugdíjazásra való tekintetből, 
előzőleg javított fizetést. Csak az olyan fizetés-
javítást számítják be, amelyet állandóan az 
illető tanítói állásnak jövedelmeiil biztosítottak. — 
Cz. M. B. Kivételes engedély nélkül nem nősül-
het, ha még a katonai állításon nincsen túl. — 
P . F. M. Ha arról a közelben levő négy pusz-
táról a m.-k.-i róm. kath. iskolaszék területén 
levő iskolába küldik a gyermekeket, akkor 
ugyanott azok szülei az iskolafönntartási költ-
ségekhez is kötelesek hozzájárulni, és a tanító 
köteles ezeket a növendékeket is tanítani. — 
W. M. Attól függ, miféle magánintézet az a 
nyilvános jellegű ? Ha olyan, amelyik a nyugdíj-
intézet keretébe beillik, akkor lehetett volna 
fölvételt kérni, de ha nem vették föl, most 
már nem lehet rajta segíteni. A korpótlékot 
magánintézetek szolgálatában töltött évek után 
sem a felekezeti, sem a községi isk. hatóság 
nem számítja be. — F. Gy. Nagyon rosszul 
tette, hogy önhatalmúlag elégítette ki a 
tanítói követelést. Ha ön május hó folya-
mán már elmegy másik állására, akkor 
aztán másik álláson kell fizetést kapnia. — 
J . Pailla. Sz.-V. A tanítói nyugdíjintézetből 
végkielégítést akkor kaphat a tanító, ha leg-
alább 5 évig. de 10 évnél kevesebb ideig szol-
gált s önvétke vagy önhibája nélkül, betegség, 
munkatehetetlenség által véglegesen képtelenné 
vált a tanítói hivatalra. Az ilyen két éven 
át kapja a részére biztosított összeget. — 
B. Ignác. A mondattani alanyt akarja defi-
niáltatni; a Pallas nagy lexikona 1. kötete 273-ik 
lapján ezt írja az alanyról : Alany (a nyelvtan-
ban) annak a szeméinek vagy tárgynak meg-
nevezése, melyről valamit állítunk (vagy taga-
dunk). Pl.: „A nap süt." Ennek a mondatnak 
alanya a nap, állítmánya: süt. Az alanynak 
nyelvtani alakja az alanyeset. Néha egészen 
határozatlanul, általánosságban gondoljuk az 
alanyt (általános alany), s akkor magyarosan 
többnyire nem fejezzük ki külön szóval, hanem 
az igét többes 3. személyben mondjuk: „Letép-
ték a rózsát." „Deák Ferencet a haza bölcsének 
nevezik." Sokszor az „ember" szó fejezi ki az álta-
lános alanyt. „Hazájába mindig visszavágyódik 
az ember." „Mit szóljon az ember ehhez?" 
(E kifejezésmóddal egészen egyező észjárást 
mutat a német „man", mely a. m. Mann, s a 

francia on, l'on, a. m. homme, l'homme : sőt 
a latin omnes szó is, mely a. m. mindenki, 
mindnyájan; ebből magyarázzák: homines, 
emberek. Végre szintúgy használjuk mi az 
infinitivust, vagyis főnévi igenevet: Oly sötét 
van, hogy nem látni semmit, hogy nem lát az 
ember semmit. Csak nagy üggyel-bajjal jut-
hatni oda. (Barbaries: A határozatlan és az 
általános alany. M. Nyelvőr XXI. k.) Némely 
kifejezéseket alany nélkül szoktunk használni 
s nem is gondolunk hozzájuk alanyt : ezek az 
alanytalan mondatok, és igéik az úgynevezett 
személytelen igék, pl. villámlik, esteledik, al-
konyodik. (Veress Ignác : alanytalan monda-
tok. Miklosich : Subjectlose Satze.) V. ö. 
mondatrészek és alanytalan ítéletek. — 
It. K. Nem tudjuk. — „Yezérkönyv." Ha 
engedélyeztetni kívánja : meg kell bíráltatnia. 
A bírálati díj 80 K. — L. Nagyvárad. Léderer 
Ábrahám lakása: II., Krisztina-körút 17. — 
V. J. A szabadságolás alkalmával hivatalosan 
ki kellett volna kötni, hogy a kántori stólát 
az ön helyettese kapja, szokás szerint. Úgy is 
van, hogy a k.-tanítói özvegy a nyugdíjnál a 
kántori jövedelemből a személyes szolgálatá-
val kiérdemelt stólajándékot az utód kapja. 
Most már nem lehet mást tenni, mint kérni 
az iskolafönntartót, hogyha képes helyettest 
teljesen fizetni, a kántori jövedelmet se 
vonja el öntől arra a három hónapra. — 
M. S. N. Annak idejében jeleztük, hogy a 
pályázat ki van hirdetve a hadapród-isko-
lába való fölvétel ügyében. Most már nem 
igen hisszük, hogy sok sikere volna az 
utólagos folyamodvány benyújtásának. — 
Gyönirő. Az illető helybeli iskolaszék ál-
lapítja meg, ha már szabály nem volna 
re a, a szedendő magánvizsgálati díjat. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Tanfelügyelök tisztelgése. A Buda-

pesten időző királyi tanfelügyelők a m. héten 
tisztelegtek Lukács György vallás- és közokta-
tásügyi miniszternél. Dr. Verédy Károly székes-
fővárosi tanfelügyelő vezette a nagyszámú 
küldöttséget és ugyanő üdvözölte az új minisz-
tert, kérvén a küldöttség nevében a tanfelügyelői 
utasítások kiadását, valamint az , i f j abb tan-
felügyelői személyzet anyagi viszonyainak javí-
tását. A miniszter azt felelte az üdvözlésre, 
hogy csak ideiglenesen foglalta el a miniszteri 
széket, hogy nehéz kötelességet teljesítsen. A 
rövid idő alatt szeretettel akar a kultúrális 
ügyekkel foglalkozni. Szigorúan alkotmányos 
keretben és a törvények korlátai között óhajtja 
a szükséges rendeleteket kibocsátani és erre 
nézve kéri a tanfelügyelői kar támogatását. 
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Amennyiben a tanfelügyelői személyzet helyze-
tének megjavítása ebben a keretben lehetséges, 
szívesen áll rendelkezésükre. 

— Lapunk felelős szerkesztője a mult 
héten megkezdte 6 hétre terjedő szabadság-
idejét. 

— Fölhívás Magyarország néptanítóihoz. 
A M. T. Orsz. Bizottsága és az Eötvös-alap 
(orsz. tanítói segélyegyesület) augusztus 21—23. 
napjain tartják Budapesten nyári nagygyűlései-
ket. Tisztelettel fölhívjuk elsősorban a két 
egyesület tagjait, de .általában mindazon kar-
társakat, akik a tanítói közügyek iránt érdek-
lődnek s a jelzett nagygyűléseken részt óhaj-
tanak venni, hogy eziránt való szándékukat, 
kedvezményes vasúti jegy kieszközlése céljából, 
f . évi július hó 31-ig bezárólag az Orsz. Biz. 
elnökénél (I., Városmajor-utca 31. sz.) lev.-
lapon vagy levélben jelentsék be. Később 
érkező jelentkezések figyelembe. nem vétetnek. 
A gyűlések programja a Hivatalos Értesítőben, 
az Eötvös-alapra vonatkozó közleményekben 
és a napilapokban fog megjelenni. Budapest, 
1905 július 1-én. Somlyay József, a M. T. 
Orsz. Bizottságának elnöke. TJjváry Béla, az 
Eötvös-alap elnöke. 

— Magyarosítás a határszélen. Ezzel a 
címmel a Vasvármegye című újság cikkelyt 
közöl arról, hogy a stájer határon fekvő 
Kőhida községben szépen halad a magyarosí-
tás munkája, ami főképen Hunyadi Nándor, 
a kőhidai elemi iskola^ tanítója buzgó fárado-
zásának köszönhető. Ujabban Szápáry László 
gróf, volt fiumei kormányzó is igyekszik elő-
mozdítani a magyarosítást azzal, hogy évi 
négyszáz korona segítséget ajánlott föl az 
iskola gondnokságának, hogy a szegénysorsú 
gyermekeket pénzjutalomban részesíthesse és 
ingyenes iskolaszerrel és könyvvel láthassa el. 
Ebből az alkalomból a szombathelyi újság 
rámutat arra, hogy a kormány megkönnyít-
hetné a tanító nehéz munkáját azzal, hogy a 
kőhidai iskolánál még egy tanítói állást szer-
vez, mert így gyorsabban, nagyobb eredményt 
lehetne elérni. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
június hóban belügyminiszteri engedelemmel a 
következő tanítók magyarosították nevüket: 
1. Szoncsó Gyula hunkóczi állami néptanító 
Rovó-ra. 2. Schwarz Géza budapesti lakos, 
tanító, Györké-re. 3. Andrejkovits Pál áll. el. 
iskolai igazgató-tanító, gálszécsi lakos, Andor ra. 
4. Pfenning Erzsébet, Mária Evarisla, Miasz-
szonyunkról elnevezett szegény iskolanővér, 

tanítónőképző-intézeti tanítónő, szegedi lakos, 
Berényi-re. 5. Kunzelmann Éva, Mária Eduárda, 
Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővér, 
tanítónőképző-intézeti tanítónő, szegedi lakos, 
Antalß-ia. (T. S.) 

— Bövid hírek. A Sopronmegyei általános 
tanítóegyesület közgyűlésén, melyen Simkó Endre 
elnökölt, a titkár bejelentette, hogy a Tanítók 
Házában létesítendő „Sopronmegyei szoba-
alapítványhoz" szükséges összeg együtt- van s 
hogy az egyesület által kezdeményezett peda-
gógiai társaság Sopronban legközelebb meg-
kezdi működését. „A gazdaságtan tanítása" c. 

'pályanyertes munka egy-két részleíének föl-
olvasása után 1lerszib Károly polg. isk. tanító 
az „Egységes népoktatás" címen előadást tar-
tott. Pályatételül a közgyűlés „A magyar nyelv 
tanítása idegen ajkú iskolákban" című tételt 
tűzi ki. Szabó Károly kir, tanfelügyelő indít-
ványára a közgyűlés Baán Endre dr. alispánt 
tiszteletbeli tagul választotta. — Nyomorék 
gyermekek intézete létesült Sopronban, „Mária 
Jozefinum" néven, melyet e napokban avattak 
föl Mária Jozefa kir. hercegnő védnöknő jelen-
létében. Az ünnepi beszédet a győri püspök 
mondotta. — Gyűlések. A „Felsőbaranyai ref. 
egyházmegyei tanítóegyesület" július hó 12-én 
Siklóson, a ref. iskola tantermében tartja ren-
des közgyűlését. A „Szepesi Tanítóegyesület" 
július hó 12 ik és 13 ik napján Krompach 
városában tartja LIV. közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-alapra: 
Szentjóby Kálmán, Debreczen (tagdíjak fejében) 
22 K ; Schlaghammer Gyula, Baracs (tags, díja) 
3 K ; Marcsa György, Komárom (t. d.) 3 K. — 
Rendeltetési helyére juttatjuk s megjegyezzük, 
hogy az Eötvös-alaphoz küldendő pénzeket 
csak így kell címezni: Tanítók Eötvös alapja, 
Budapest. 

— Halálozások. Bányász János vicsáp-
apáthi (Nyitra megye) községi tanító életének 
50-ik, tanítóskodásának 26-ik évében, hosszú 
szenvedés után elhunyt. — Geiger Margitka 
kiskúnmajsai, kömpöczpusztai tanítónő élete 
25-ik és működése 7-ik évében, június 26-án 
rövid szenvedés után elhunyt. — Özv. Szalay 
Benjáminná, szül. Spatzek Juliánná, volt leány-
nevelő-intézetí tulajdonos, élete 72-ik évében 
Piskolton elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom: Idült szociális bajok. Bökényi Dániel. — 
A földmívelő-nép gyermekeinek pályaválasztása. Mora-
vitz Lajos. — Modern gyermekmesék. Vörösoáry 
Délárié. — A magyar nyelv tanítása magyar tan-
nyelvű iskolákban. "VII. Franczia János. VIII. Borsodi 
László. — Özvegyi segélyezés. Nagy Béla. Külföldi 
szemle. Szünóra ; A jelen. A jövő. (Versek.) 
Minké Béla. — Hét év multán. Preiszner A. Gizella. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető : KBOLOPP ALPEÉD. 

(liizdasági ismétlő iskoláinkról. 
Hazánk földmívelő állam, s így törekvéseink-

nek is első sorban oda kell irányulniok, hogy 
a gazdálkodásra minél jobban berendezked-
hessünk. Az okszerű gazdálkodás meghonosí-
tására, elterjesztésére és gyarapítására számos 
intézmény szolgál. Ezen intézmények egyik 
legfontosabbikául tekinthető a gazdasági ismétlő 
iskola is. Életrevaló, kitűnő eszme volt a csak 
tengődő és fogyatékos általános ismétlő iskolát 
gazdasági irányúvá változtatni, s így azt a nép 
életviszonyaihoz berendezni. Csakhogy ezen 
életrevaló intézmény hivatását, a szükséges 
föltételek hiányában s a jelenlegi viszonyok 
között, kevés helyen töltheti be oly mérték-
ben, mint ahogy a célnak megfelelően azt 
szeretnők. Minden intézmény, így tehát a 
gazdasági ismétlő iskola is, csak az esetben 
felelhet meg föladatának, ha el van látva 
mindazon kellékekkel, amelyekre a munkában 
szüksége van ; — továbbá, ha a vezetés meg-
felelően képzett és gyakorlott egyének kezeiben 
van letéve s az illetők lehetőleg tudnak alkal-
mazkodni a helyi viszonyokhoz is. Sajnos 
azonban, hogy gazdasági ismétlő iskoláink 
nagy része ezen követelményeknek részben vagy 
egészben híjával van. 

Vizsgáljuk meg közelebbről a gazdasági 
ismétlő iskolák nagy részénél tapasztalható 
hiányos állapotokat s azok okait és állapítsuk 
meg azokból a szükséges tennivalókat. o O 

A gazdasági ismétlő iskolai tanítók kikép-
zésüket főképpen a mezőgazdasági tanfolya-
mokon nyerik. Az elemi iskolától kezdve a 
tanítói oklevél megszerzéséig végzett tanul-
mányok és az életbeli tapasztalatok teljesen 
elegendők arra, hogy a tanítók a gazdasági 
tanfolyamokon a nép részére szükséges gazdasági 
ismereteket egész terjedelműkben átvehessék s 
azokat a gazdasági ismétlő iskolák útján a 
népnek átadhassák. Az ismeretek közlésének 
csakis megfelelő körre kellene szorítkoznia. 
A jelenlegi mezőgazdasági tanfolyamok anyaga 

azonban túlterhelt s a kisebb parasztgazdál-
kodás körén felülemelkedő ; továbbá annyira 
elméleti alapra fektetett, hogy a tanítók az 
előadottakat gyakorlatilag nagy részben nem 
is végzik s így a szerzett ismereteket csak 
részben tudják a népnek gyakorlati életébe 
átvinni, megvalósítani. 

A gyömölcsfatenyésztési, mezőgazdasági és 
tejgazdasági tanfolyamot magam is elvégeztem, 
s így azok elméleti anyagát és gyakorlati terét 
jól ismerem. Előadó tanárainkra a legnagyobb 
tisztelettel és elismeréssel emlékezhetem vissza. 
Túlfeszített munkával és a legnagyobb oda-
adással törekedtek bennünket a sok szép és 
hasznos dolgokkal megismertetni. Tudatában 
voltak föladatuk fontosságának és átérezték, 
hogy minél jobban kiképeznek bennünket, an-
nál inkább hozzájárulnak népünk anyagi jó-
létének előmozdításához, gyarapításához. 

A gyümölcsfatenyésztési és tejgazdasági tan-
folyamon elméletileg csak annyit tanultunk, 
amit gyakorlatilag is megcsináltunk, vagyis 
ezeken a tanfolyamokon a gyakorlati kikép-
zésre volt a fősúly fektetve. A mezőgazdasági 
tanfolyamon megfordítva volt a dolog. Annyi 
az előírt elméleti rész és oly aprólékos, hogy 
a gyakorlati kiképzés csak részben érvényesül-
hetett. Így pl. a takarmányfélék tápértékét és 
Vo-ok szerint való különféle keverését, vagy 
a földmérési munkákat bőven átvehettük, míg 
ellenben a gabonafélék és egyéb növények 
betegségeit, ellenségeit, valamint az azok ellen 
való védekezési módokat gyakorlatilag meg sem 
ismertük, az eljárások végzését pedig meg sem 
kíséreltük. Már most hiába van meg a sok 
elméleti ismeret, ha azt nem támogatja a gya-
korlati tudás is. Az erdészetről is tanultunk 
bőven, holott a mai erdészeti viszonyok között 
ennek a gazdasági ismétlő iskolában való taní-
tására szükség nincsen. 

Gazdasági ismétlő iskoláink nagy része, meg-
felelő gyakorlótér és felszerelés hiányában, in-
kább csak elméleti alapon mozoghat, gyakor-
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latilag pedig vajmi keveset mutathat be. A mi 
népünk pedig csak azt fogadja el és követi 
készséggel, aminek javáról, hasznáról, a való-
ságban is meggyőződött. A gazdaságtan elmé-
leti ismereteit tehát gyakorlatilag is föltétle-
nül be kell mutatnunk, különben fáradozásaink 
értéktelenekké válnak. Az előadott elméleti 
dolgokat csak elvétve kísérli megvalósítani 
egy-egy hallgató, s ha a kísérlet balul üt ki, 
mint ahogy az gyakorlat hiányában rendesen 
meg is történik, törekvéseinket a nép kicsiny-
léssel fogadja és a gazdasági ismétlő iskolák 
rájuk nézve elvesztik a kívánt hatásukat. 

A gazdasági ismétlő iskolai tanítók kikép-
zésénél a helyi viszonyok alig vétetnek figye-
lembe. Az alföldi vidéken működő tanítókkal 
ugyanegy anyagot és eljárási módokat tanul-
nak a hegyvidéki tanítók is. Az alföldi gazdál-
kodásban szerzett ismereteket aztán a hegy-
vidéki tanítók ugyancsak kis részben képesek 
értékesíthetni népüknél. 

Gazdasági ismétlő iskoláinknál tapasztalható 
s főbb vonásokban ismertetett hiányok és fo-
gyatékosságok megszüntetése és pótlása érde-
kében a következőket tar tom szükségeseknek 
érvényre juttatni. 

A mezőgazgasági tanfolyamok nagykiterje-
désű anyaga lehetőleg szűkebbre vonassék. 
Csak olyan ismeretek adassanak elő, amelyekre 
a kisebb, az ügynevezett parasztgazdaságnál 
tényleg szükség van. Tanításban a fősúly a 
gyakorlati kiképzésre helyeztessék. A megfelelő 
gyakorlati kiképzést nyert tanítók a szerzett 
ismereteket megfelelő müvek olvasása és egyéb 
gazdaságok megtekintése útján azután is foly-
ton gyarapíthatják. A tanfolyamon olyan ala-
pot kell tehát a tanítóknak nyerniük, amelyre 
helyezkedve, gazdasági ismétlő iskoláinkat élet-
erősekké tehessék. 

Az alföldi vijlék tanítói az alföldön működő 
földmíves iskolákhoz, a hegyes vidéken működő 
tanítók pedig a vidékükön működő földmíves-
iskolához osztassanak be a tanfolyamra. A 
tanfolyamon az illető földmíves-iskola vidéké-
nek megfelelő gazdasági ágakban nyerjenek a 
tanítók első sorban kiképzést. 

A gazdasági ismétlő iskolák láttassanak el 
a szükséges és alkalmas gyakorlótérrel, vala-

mint a megfelelő fölszerelésekkel is. Az állami 
iskolákkal kapcsolatos gazdasági ismétlő isko-
lák e tekintetben mintaszerűek legyenek. A 
földmívelésügyi m. kir. miniszter úr az adomá-
nyozni szokott minta-parasztgazdasággal, vala-
mint a kiosztani szokott fajbaromfikkal, méhé-
szeti eszközökkel stb. első sorban is ezen állami 
iskolákat lássa el ; továbbá ezen iskolák évi 
költségeinek fedezését biztosítsa. Megfelelő 
befektetés és anyagi támogatás mellett azután 
ezen intézmény megerősödhetik, virágozhat s 
a hozzá fűzött reményeknek valóban megfelel-
het. Csakis a kellő színvonalra emelt és az 
azon fenntartott iskolák lehetnek népünknek 
útmutatói, fejlesztői. 

Végül a háziipar tanítását a gazdasági 
ismétlő iskolákban meg kellene valósítani. 
Különösen a hegyi vidékeken kellene a házi-
ipar tanítására fősúlyt helyezni. A nehéz 
anyagi helyzettel küzdő hegyi nép oly kereseti 
forrást nyerne a seprő- és kosárfonás, avagy 
botok, lapátok, faedények stb. készítésének 
megtanulása és rendszeres űzése által, hogy a 
téli Ínséges időkben nem kellene folyton éhez-
nie, nyomorognia. Minden vidéknél meg lehet 
találni a megélhetésre szükséges anyagokat, 
de a nép azokat a legtöbb helyen vagy éppen 
nem, vagy csak nagyon kezdetlegesen tudja 
fölhasználni, illetve megfelelően földolgozni és 7 CD o 
értékesíteni. A gazdasági ismétlő iskolák fel-
adata tehát az is, hogy a néppel a vidéknek 
megfelelő kereseti forrásokat ismertessen meg O o 
s azok kihasználására és értékesítésére a népet 
megtanítsa. 

Vajha az előadottak illetékes helyen meg-
hallgatásra találnának s gazdasági ismétlő-
iskoláink elláttatnának mindazon kellékekkel, 
amikre ezeknek a nagy föladat fokozatos és 
sikeres megoldásánál feltétlenül szükségök van. 

(Déva.) Szabó Elemvr. 
* 

Fenti cikknek a mezőgazdasági szakokta-tó o 
tásra vonatkozó részletére legyen szabad véle-
ményemet a következőkben megadni. 

A földmívelésügyi miniszter részéről a nép-
tanítók gazdasági kiképzését illetőleg három-
féleképpen történt gondoskodás: 1. 22 tanító-
képző-intézetben a gazdasági szakok oktatását 
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gazdasági szaktanárok teljesítik. 2. A tanító-
képző-intézetet jó sikerrel végzett fiatal, nőtlen 
néptanítók beosztatnak a földmíves-iskolákhoz 
azért, hogy rendszeresen elvégezzék a föld-
míves-iskolai hétéves tanfolyamot s a gyakor-
lati irányt is elsajátítván, a nagyobb alföldi 
községekben fölállítandó gazd. ism. iskoláknál 
vagy a szervezendő gazdasági felsőbb nép-
iskoláknál vezető tanítókul lehessen őket alkal-
mazni. Végül 3. a földmíves-iskolák 1896. óta 
a nyári szünidőben gazdasági tanfolyamot 
tartanak a néptanítók részére. Ezeken a föld-
míves-iskolákon 1896 — 1903-ig közel kétezer 
néptanító és lelkész nyert gazdasági kiképzést. 

A t. cikkíró úr azt mondja, hogy: „a tanítás 
annyira elméleti alapra fektetett, hogy a taní-
tók az előadottakat gyakorlatilag nagy részben 
nem is végzik s így a szerzett ismereteket csak 
részben tudják a népnek gyakorlati életébe 
átvinni." Ezt nagyon természetesen csak azokra 
vonatkoztathatja, akik a nyári szünidői tan-
folyamot végezték, de semmi esetre sem a 
kétéves gazd. tanfolyamob végzett tanítókra, 
akik a kétéves tanfolyamon bizony gyakorlati-
lag is megtanulnak mindent, amit épjien két 
év alatt megtanulni lehet. Azokra nézve pedig, 
akik csak a nyári szünidőben végeznek egy-
egy négyhetes kurzust, csak azt jegyezhetem 
meg, hogy a mezőgazdaságtant négy hét alatt 
gyakorlatilag elsajátítani semmiképpen sem 
lehet, ezen kurzusoknak nem is az a céljuk, 
hisz ezek létesítésénél számítottak arra, hogy 
intelligens elemekkel van dolguk, akik azt az 
oktatást, amelyet elméletileg nyertek, éppen 
intelligenciájuk révén át tudják majd plántálni 
a gyakorlatba, annyival is inkább, mert már 
a tanítóképző-intézeteken is megismerkedtek 
a mezőgazdasági tudománnyal. 

A t. cikkíró úr maga is beismeri, hogy a 
gyümölcsfatenyésztési és tejgazdasági tanfolya-
mon elméletileg is annyit tanultak, mint 
amennyit gyakorlatilag is elvégezhettek. Ezen 
tanfolyamoknál ez lehetséges, amennyiben ezek-
nél, kivált a tejgazdaságnál, az ismeretek meg-
szerzése nem időhöz kötött. De másképp áll 
a dolog a mezőgazdasággal. Az összes mező-
gazdasági ismeretek gyakorlati megszerzésére 
nem elegendő sem négy hét, sem két hónap, 

ehhez évek kellenek. Panaszkodik amiatt, hogy 
a gabonafélék és egyéb növények betegségeit, 
ellenségeit és az azok elleni védekezést nem 
ismerhették meg gyakorlatilag. Hiszen nem 
kívánhatjuk meg egy állami birtoktól sem azt, 
hogy rövid négy hét alatt mindenféle gabona-
betegséget és más növények mindenféle ellen-
ségeit megszerezze gazdasága számára, hogy 
aztán az azok elleni sikeres és kevésbbé sikeres 
védekezést is bemutathassa. Az ilyen dolgokat 
elméletileg előadni untig elegendő; felnőtt, 
intelligens emberek ezeket megértik az elmé-
leti oktatásból is és ha szükség van reá 
(amitől minden gazdát óvjon meg az Isten !), 
úgy szerzett tudásukat gyakorlatilag is fogják 
tudni érvényesíteni. 

De nem akarok annyira a részletekbe bo-
csátkozni. Csak még egy megjegyzésem van, 
az, hogy aki tanulni akar a tanfolyamokon, 
az tanulhat. Senkinek sincs megtiltva, hogy a 
mezőgazdasági munkák gyakorlati kivitelét 
meg ne tekintse s amit nem ért, azt meg ne 
kérdezze. A válasszal pedig a földmíves isko-
lák alkalmazottai nem maradnak adósok. 

Ami pedig a fajbaromfiak, méhészeti eszkö-
zök etc. kiosztását illeti, nem hiszem, hogy 
akár egy gazd. ism. iskola is volna az ország-
ban, amelyik, ha ilyeneket a földmívelésügyi 
minisztériumtól kért, kérelmével elutasíttatott 
volna. 

Tanulni valamit, arra mindig van alkalom. 
Csak akarni kell. I t t vannak a népies ga:d. 
előadások, amelyeket a vármegyei gazd. egye-
sületek rendeznek; a tanulmányi kirándulások, 
amelyeken évről-évre néhány ezer kisgazda 
vesz részt ; a gazd. vándortanítók és a vándor-
előadások; a sorozatos előadások (2—4 hóna-
pig tartó tanfolyamokon) ; a községekben tar-
tott ú. n. egyszeri előadások; a népies gazd. 
tanfolyamokkal kapcsolatos háziipari gyakor-
lati tanítás (kosárfonás, gyékényfonás, bognár-
munka, kefe- és seprükötés, méhkaskészítés, 
gazd. eszközök részeinek készítése stb. stb., 
a nők részére pedig a gyümölcs- és zöldség-
félék csomagolásának, konzerválásának, tar-
honya, gyümölcsízek stb. készítésének ismer-
tetése). A háziipari tanfolyamokon eddig több 
mint háromezer munkás vett részt. De itt 
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vannak még a téli tanfolyamok kisgazdák 
részére. Ezeken évenkint közel 600 kisgazda 
vesz részt. Végre valamennyi földmíves-isko-
lával kapcsolatban 2—2 téli gazdasági iskola 
van szervezve, amelyek célja a felnőtt gazda-
közönséget az okszerű gazdálkodás alapisme-
reteiben kioktatni. Földmíves-iskolánként min-
den egyes téli iskola tanfolyamára 20—20 
bennlakó tanuló vétetik föl, kik minden díj 
nélkül lakást és teljes ellátást kapnak. Ezen-
kívül annyi bejáró tanulót vesznek föl, amennyit 
csak a helyi viszonyok megengednek. 

A hiba tehát — ha ugyan ez igazán oly 
bőven található —- semmiesetre sem rejlik a 
nyújtott mezőgazdasági szakoktatásban. 

Rovatvezető. 

A baromfi- és tojásértékesítő 
szövetkezetek. 

Temérdek ága van ma még a gazdálkodás-
nak, amely a magyar ember által kiaknázva 
megközelítőleg sincs. Pedig ma mindenből 
pénzt kell csinálni, hogy a megváltozott élet-
körülmények nehézségeit kellőleg elviselhessük. 
A kis embernek nagy segítségére vannak az 
egyes szövetkezetek, amelyeknek elterjedése 
már csak azért is kívánatos, mert valósággal 
lekötik az embert ahhoz a földhöz, amelyen 
szegényes viskója áll. 

Hogy az okszerűen működő szövetkezetek 
mily mértékben járulhatnak a kivándorlás 
apasztásához, arra csak egy példát kívánok föl-
említeni. Amikor a poroszok Sleswig-Holsteint 
a dánoktól elfoglalták, s ráadásul még a 
németek az ő védővámos politikájukkal Dánia 
addigi nagymérvű húsbevitelét rendkívül meg-
nehezítették, a dán népre is elérkeztek a 
megpróbáltatás nehéz évei. Az addig tűrhető 
viszonyok között élő nép hatalmas rajokban 
kezd kivándorolni Amerikába. A kivándorlás 
pár év alatt olyan mérveket öltött, hogy 
kormánykörökben valóságos megdöbbenést kel-
tett. Ekkor lépett föl Dánia egy jeles férfia, 
akit a kormány szívesen támogatott és a nép 
is megértette. Öt év a kis Dániában elég volt 
arra, hogy lerakattassanak a gazdasági szerve-
zettségnek azon erős pillérei, amelyeken a mai 
dán gazdatársadalom vagyonossága nyugszik. 
Egy óriási termelő-szövetkezet hálói fonták 
és kapcsolták össze a dán gazdákat. Országos 
tej-, hús-, tojásexport-szövetkezet létesült, aminek 
egyik rövid úton mutatkozó vívmánya volt, 
hogy a dán tojás az angol piacokról csak-

nem teljesen leszorította az olasz tojást s 
az addig domináló szereppel bíró francia 
tojás a dán mögé került. Hogy pedig mind 
a mai napig megtartotta az elsőséget a dán 
tej, vaj és tojás, annak a magyarázata abban 
rejlik, hogy Dánia a maga termelőit követ-
kezetes munkájával rászoktata az egyöntetű 
és teljesen megbízható produktumok előállí-
tására. Ami aztán a mondottakból természet 
szerint következik, az sem volt mellékes, 
hogy azóta a dán kivándorlás szinte egészen 
megszűnt s a dán nép ma Ear (ipa egyik leg-
megelégedettebb népe. « 

Nekünk magyaroknak különösen nagy okaink 
vannak, hogy Dánia példáját siessünk követni. 
Nemcsak azért fontos ez, mert a mi népünk 
szegényedik, kivándorol, de azért is, mert 
egyes, nálunknál élelmesebb népek elibénk 
vágnak és lefoglalhatják a jobb piacokat. 
Oroszország is újabban tömérdek millió meg 
millió métermázsát exportál a külföldre, főleg 
pedig a gobonaféléken kívül vajat és tojást. 
Ha tehát mi nem szerveződünk, vagy nem 
elég jókor tesszük ezt, könnyen megeshetik, 
hogy Európa legjobb piacát : Angliát elveszít-
jük. Kétszeresen fontossá vált ez a kérdés 
most, amikor az ország az önálló vámterületre 
kíván átlépni. 

Áttérve már most a baromfi- és tojásérté-
kesítő szövetkezetekre, ezeknek a fontossága 
azonnal kitűnik, ha elgondoljuk, hogy ma már 
csupán baromfi- és tojáskivitelért majdnem 
annyi miihót kap ez az ország, mint a búzáért. 
Pedig e téren ma még igazán a kezdet 
kezdetén vagyunk. Két hatalmas emelőgépet 
kell beillesztenünk a magyar nép működési 
körébe: a szervezettséget és a lelkesedést, 
amely lohadni nem képes. 

Tömöríteni és szervezni kell a föld népét 
egyetlen cél felé, amely ez esetben nem lehet 
más, mint a magyar baromfi és tojás hódító 
útjának elérése. Eddig t. i. úgy voltunk, hogy 
egy-egy tyukász, vagy baromfikereskedő diktálta 
nekünk az árakat és persze a jó magyar nép 
adta a maga apró jószágát úgy, amint vették. 
Vagy ki ne ismerné a városi kofák élelmes-
ségét, akik szinte lesnek a tapasztalatlan 
falusiakra, hogy az olcsó vétel és drága eladás 
„szerény" különbözetét szépen zsebrevágják. 
Mindez könnyen ment így eddig, mert szervez-
kedve nem voltunk. A szervezkedésnek a fő 
előnye ép abban állana, hogy ne mások 
diktálják nekünk az árakat, mint történt eddig 
minden esetben, hanem mi diktáljuk azt 
másoknak. Egy-két embernek ez nem áll 
módjában, de egy baromfi- és tojásértékesítő 
szövetkezet már valami. De még egy szövet-
kezet is csak parány a világpiacon, ezért van 
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szükség a szövetkezetek szövetkezetére : az 
országos szövetkezetre. Ma a világpiacokon 
csakis egyes országok szerveződött gazdái 
képesek fölvenni a gazdasági versenyt. Abban 
a hatalmas hálóban, amely magába fogadná 
a termelők millióit, az egyén eltörpül, sőt 
cselekvése is korlátozódik, mert — egyöntetű-
ségre lévén szükség — irányíttatni is fog, 
ámde mindezekért cserébe bő kárpótlást talál 
abban a nyereségben, amit eddig a közvetítők 
százai, ezek az élősdiek, zsebeltek el a becsü-
letes munkálkodók elől. 

Ép most van alakulóban az országos szer-
vezet, amelyet nem nyereségre, csupán kivi-
telre alapítanak. Célja ennek az, hogy a 
magyar baromfinak és tojásnak helyet bizto-
sítsanak nyugat piacain. A valóságban eddig 
is tömérdek aprómarha és magyar tojás helye-
ződött el Európa nyugati államaiban, de csak 
kevés volt az, ami magyar néven került a 
forgalomba. A mi tyúkászaink vették és 
eladták Bécsnek, Bécs eladta Frankfurtnak, 
vagv elszállította Hamburgba, ez ismét tovább 
adta német cégér alatt Londonnak. El lehet 
már most képzelni, hogy az a csirkepecsenye, 
amelyet a tyúkász 40 — 50 fillérért fizetett meg 
nálunk, milyen nagy árban kerül Londonban 
asztalra, amikor a mi tyúkászainkon kívül 
Bécs is, Frankfurt is, no meg a londoni 
kereskedő is nyerni kíván rajta. De egyszer-
smind világos az is, hogy ha mi támogatjuk 
törekvéseinkkel az említett országos baromfi-
és tojáskiviteli központot, amely mellőzve a 
sok közvetítőt, áruinkat egyenesen Londonban 
adja el : tisztán áll előttünk az a haszon, 
amit anélkül értünk el, hogy kiadásainkat 
növelnünk kellett volna. Valóban, egyelőre 
szinte kiszámíthatatlan azon milliók száma, 
amelyek országos szervezkedés mellett már 
az első 5—6 év folyamán is beözönlenék az 
országot. A népet magát sem volna nehéz 
megnyerni egy ilyen szövetkezet eszméjének. 
Amily gyorsan elterjedtek az ország egyes 
részein a tejszövetkezetek, ép oly gyorsan, ha 
nem gyorsabban, megerősödhetnének a baromfi-
szövetkezetek is. Hiszen falun is hány család-
nak nincs tehene! de alig találnánk egy-két 
házat, ahol, ha más nem is, legalább egy 
kotlós ne kapargálna a csirkéinek. A baromfi-
szövetkezetet tehát még szélesebb alapokra 
lehet fektetni, mint a tej szövetkezetet, amennyi-
ben ez a legszegényebb falusi embert is a 
maga körébe vonná. 

A baromfi-szövetkezetek alakítását meg-
könnyíti az a körülmény is, hogy a föld-
mívelésügyi kormány évenként nagyobb mérvű 
fajbaromfi-bevásárlásokat eszközöl, csupán azért, 
hogy a tenyészhímeknek a hozzáforduló köz-

ségek részére való kiosztásával, s illetőleg 
becserélésével nemesítse a korcsosulás útján 
lévő apró jószágot. Egyeseknek, igen helyesen, 
a kormány nem engedélyez ilyen állatokat, 
mert a vérkereszteződés folytán csupán úgy 
lehet maradandóvá és biztossá tenni egy-egy 
község állatállományának a följavítását, ha 
nem a véletlenre, az esetlegességekre építünk, 
hanem egész községet nyertünk meg célunk-
nak. Egy pompás fajkakasnak pl. a becserélése 
egy törpe korcskakassal, ami tehát semmibe 
sem kerül, olyan dolog, amit igen szívesen 
fogadnak a mi csirketenyésztő falusi asszo-
nyaink. A nagyobb tojást a piacon is szíve-
sebben ve?zik, a nyugati államokban meg 
mind általánosabbá válik, hogy a tojást nem 
darabszám, hanem súly szerint fizetik. De az 
igazi előny még sem ebben, mint sokkal 
inkább ott van, hogy mi, mint tenyésztők, 
egyforma szép és egyforma nagy árukat 
tudunk a külföldnek szállítani, miért is arány-
lagosnál is nagyobb árakat fogunk kapni, 
mint egy olyan község, amelynek a szállít-
mányai között mindenféle szedett-vedett árú 
benne van. 

Amint a földmívelési kormány csere faj-
baromfi kiosztása rávezet bennünket a baromfi-
szövetkezet létesítésére, épúgy rávezetődik a 
falu népe az okszerűbb baromfi-tenyésztésre. 
A falusi nép nem igen szereti ugyan a kényes-
kedő, betegségre inkább hajlandó fajbaromfit 
és ebben van is sok igazság, ámde ma már 
ezen a bajon is segítve van. azzal, hogy az 
állam is nem a fajtenyésztést, mint inkább a 
réginek a feljavítását célozza. Tenyészetünk 
alapját továbbra is a pótolhatatlan magyar 
tyúk képezné, csupán a vérfelfrissítés szem-
pontjából válnék szükségessé a kakasoknak s 
általában a hímeknek időközönként való kicse-
rélése. Ilyen formában tehát a falusi asszonyok 
korán megbarátkoznak majd az új iránnyal. 
Ha aztán az alapvető munkákkal készen 
vagyunk, következhetnék a hasznot hozóbb 
baromfitenyésztés. Sohse az legyen a törek-
vésünk — és ezt jól értessük meg a mi falusi 
tenyésztőinkkel — hogy csak sokat és még 
többet tenyésszünk, mint inkább az az elv ve-
zessen bennünket, hogy tervszerűen a kevés 
állat is eredményezhet annyi hasznot, mint 
amennyi hasznot nyújt a sok tervszerűtlen-
séggel. A mi jó népünk bizony úgy tett eddig 
s tesz még jóformán ma is, hogy a kora kelésü 
állatokat viszi a piacra s továbbtenyésztésre 
meghagyja azokat, amelyek késő tavaszi vagy 
nyári kelésüek. Ez bizony baj, aminek változnia 
kell. Nem számítva, hogy a korai állat edzet-
tebb, betegségek iránt kevésbé fogékony : a 
késő kelésünek az ivadékai is könnyebben haj-
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landók az elkoresosodásra, mint a koraiak. 
Legfontosabb dolog azonban a tervszerű kiselej-
tezés. Csinálja ugyan a kiselejtezést majd min-
den tenyésztő, ámde — és ez öreg hiba — a 
falusi parasztasszony a legszebbet azért válo-
gatja ki, hogy a piacra vigye, gondolván, hogy 
magának jó lesz a hitványabbja is, mert ezekért 
úgy sem kapna annyit, mint a többiekért. A 
kiselejtezést nemcsak a csirkék közt kell végre-
hajtani, hanem eszközölni kell az egy-két éve-
seknél is. Amelyik apró jó-zág pl. rossz tojó, 
azt irgalmatlanul el kell pusztítanunk, nehogy 
ültetéskor ennek a tojásai is a többieké közé 
keveredve kikeltessenek. Tapasztaltatott t. i., 
hogy szárnyasaink nemcsak a tollazat színét, 
a nagyságot, a betegségre való hajlandóságot 
stb. örökítik át az utódokra, hanem a tojó-
képességet is. A téli nagyobbmérvű tojás-
lerakatás céljából igen fontos gondoskodni 
arról, hogy a tyúkoknak valami fedett helyi-
ségük, kifutójuk legyen. Ennek a kifutónak az 
az előnye van, hogy abba polyvát vagy ho-
mokot téve, e közé szórhatjuk az eleséget, ami 
által a tyúkok kényszerítve vannak, hogy föt-
réssel keressék meg eleségüket. E művelet 
által a tyúkok téli tojáslerakását nagy mér-
tékben lehet fokozni. 

Ami a baromfiszövetkezetek egyéb csinját-
binját illeti, rövid időn belül elsajátítható a 
vágott állatoknak tetszetős formájában való 
csomagolása, mely körülmény nem is olyan 
mellékes, mint az első pillanatra látszik, úgy-
szintén a tojás csomagolása is. Hogy pedig 
már eleve is kizárva legyen az, hogy valaki 
friss tojás címén régit szállítson, legjobb már 
a szövetkezet megalakulásakor rászorítani a 
tagokat, hogy saját tojásbélyegzővel lássák el 
magukat, így aztán az országos központ, mely 
minden csomagot gondosan átvizsgál, a kifo-
gásolt árut a szövetkezet által a gazdájának 
visszaszármaztathatja, mert — talán fölösleges 
is megjegyezni — rendkívül fontos körülmény 
az, hogy a külföld bizalmát teljesen felénk 
fordítsuk, ami csakis kifogástalan áruval lehet-
séges. 

Még csak annyit kívánok megjegyezni, hogy 
az a falusi tanító, aki baromfi- és tojásszövet-
kezetet létesít, természetesen r.emcsak a falu 
népén segít, nem csupán a maga iránt való 
bizalmat öregbíti, hanem közvetlenül használ 
önmagának is. Legfontosabb azonban a szövet-D O 
kezetek létesítése nemzeti vagyonosodási szem-
pontból. Ezt a célt szolgálni mindnyájunknak 
kötelessége, annál is inkább, mert ma nem az 
tartatik jó hazafinak, aki a hazáért meg tud 
halni, hanem sokkal inkább az, aki élni tud érte. 

(Nagyszentmiklós.) Varga Jenö. 

A sertés fiaztatása és a malacok 
fölnevelése. 

Kisgazdáink egyik igen jövedelmező pénz-
forrását a sertéstenyésztés képezi. Igaz, hogy 
az elmúlt néhány év nem volt valami kedvező 
a sertéstenyésztésre, de a legnagyobb sertés-
vész ideje alat t is — ha nem is sokat — 
valami keveset jövedelmezett a gazdának. Ma 
pedig, amikor a sertésnek oly magas ára van, 
igen tekintélyes összeget juttat a gazdának 
csekély befektetés mellett is. Igen rosszul cse-
lekszik az a gazda, ki a sertéstenyésztést el-
hanyagolja. Minden háznál van ételhulladék, 
mit legjobban úgy értékesíthetünk, ha azt a 
sertéssel etetjük föl. 

Ne gondoljuk azonban, hogy a sertés épen 
semmi gondozást sem igényel. Korántsem. Mint 
többi állatainkra, épen úgy a sertésre is gondot 
kell fordítanunk, különösen fiaztatáskor és a 
malacok fölnevelésénél. 

Lássuk az elsőt. Kisgazdáink évenként rend-
szerint kétszer, esetleg 2 év alatt ötször is 
malacoztatnak. Ha maglóinknak jó legelőjük 
van s ezenkívül ha még kis moslékot, néha 
pedig kukoricát is kapnak, az évenként két-
szeri malacoztatás helyes eljárás. 

A vemhesség ideje alatt takarmányozzuk jól 
a maglót. A téli malacoztatás előtt a moslékot 
langyosan etessük. 

A kijáró maglónak, naponta kétszeri ete-
tésre elegendő 1 kg. korpa, 2 kg. burgonya, 
esetleg takarmánytök, de nagyobb mennyiség-
ben adandó és 1 kg. tengeri. A burgonyát 
lehetőleg főve etessük, a tököt nyersen is etet-
hetjük. A vemhesség ideje alatt nem tanácsos 
a maglónak takarmányrépát adni, mert ettől 
igen gyakran eldobja a malacot; iralacos disznó-
nak sem jó, mert a malacok hasmenést kap-
nak tőle. 

Malacoztatás előtt készítsük elő rendesen 
az ólat, hol a malacozás történni fog ; ezt 
azonban soha sem hagyjuk az utolsó pillanatra. 
Nem kell hozzá valami n a g y gazdai tudomány, 
hogy meglássuk legalább néhány nappal előbb, 
hogy a malacozás nemsokára bekövetkezik. 
Adjunk az ólba bőven szalmát, ele nem az 
utolsó órákban, hanem legalább 1—2 nappal 
előbb, mert ha közvetlenül az ellés előtt al-
mozunk, igen könnyen megeshetik, hogy a 
magló agyonnyomja malacait. Egy ólban csak 
egy maglót malacoztassunk. Ha több maglónk 
van, melyek egy időben malacoznak, a malaco-
zás ideje alatt tartsuk külön ólban s ha már 
a malacok 8—10 naposak, akkor akár 5—6 
malacos maglót is tehetünk össze, természe-
tesen, ha elég nagy az ólunk. 
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Malacozás után 4 — 5 óráig ne etessük a 
maglót, azután is csak kevés langyos, korpás 
moslékot adjunk neki s csak másnap etessük 
rendesen. 

Az a kérdés, hogyan takarmányozzuk a 
szoptatás ideje alatt a maglót? Lehetőleg jól, 
mert a dolog természeténél fogva ilyenkor van 
a legjobb és legtöbb tápanyagra szüksége. 
A jó gazda maglója a szoptatási idő alatt sem 
romlik ; ezt igen könnyen elérhetjük, ha naponta 
— szintén kétszeri etetésre — 3—4 kg. főtt 
burgonyát 1 — 11A kg. árpadarával és 1V2 — 2 kg. 
tengerit adunk neki. Igen helyes eljárás az is, 
amikor a gazda lefölözött (sovány) tejet etet 
ilyenkor maglójával, de ezt nem mindenki 
teheti meg. 

A jó takarmányozás mellett a tisztaságról 
sem szabad megfeledkeznünk. Adjunk gyakran, 
legalább minden harmadnap friss almot alájuk. 
Ne tűrjük, hogy a malacok nedves alomban 
legyenek. Gondoskodjunk az ól kellő szellőzte-
téséről is. 

Az a kérdés most már, hogy mikor eresszük 
a fias maglót a legelőre? Kisgazdáink ebben O O O 
is igen különbözően járnak el : némelyek igen 
korán, mások későn engedik ki maglójukat. 
Legjobban tesszük, ha a magló 10—12 napig 
együtt van a malacokkal; 12 nap után a 
legelőre eresztjük s ha tehetjük, délben ha j -
tassuk haza a maglót, hogy malacait meg-
szoptassa. 

A malacok a negyedik hétben már kezde-
nek szemezgetni. Ilyenkor kevés árpát és friss 
vizet adjunk nekik; 6—8 hetes korukban már 
elválaszthatjuk. 

Sok helyen a választott malacokat burgo-
nyával, korpás moslékkal s más effélével etetik. 
Ez azonban helytelen eljárás. A választott 
malacnak legjobb a szemes árpa és a friss víz. 

- Naponta adjunk nekik, darabonkint számítva, 
V2 kg-ot, ez untig elég. A V2 kg. árpa, ha 
legelői-e járnak, 3 hónapos korukig is elég, 
azután a gazda tetszése szerint emeli az árpa, 
esetleg kukorica mennyiségét. 

Röviden még arról akarok szólni, hogy 
mikor értékesítsük a malacokat. Legjobb lia 
a malacokat választásuk után, mikor már jól 
esznek, adjuk el. Ha azonban az árpa és 
kukorica olcsó, nem veszítünk akkor sem, ha 
a malacokat '/a—1-éves korukban adjuk is el. 
Legjobb — olcsó árpa és kukorica mellett — 
a nyári malacokat ősszel eladni ; az őszi 
malacokat pedig adjuk el választáskor, mivel 
a téli tartás jóval drágább a nyárinál. 

(Piiszta-Ossdk.) Csankó Vilmos. 

A szőlő telepítéséről. 
A múltkoriban egy exkurzió alkalmival vé-

letlenül tanuja lehettem egy szőlőtelepítésnek. 
Sajnálattal kellett tapasztalnom a sok hibát, a 
nagy felületességet, mellyel azt végezték. Kérde-
zésemre, hogy miért nem teljesítik ezt a fontos 
munkát úgy, ahogy kellene, feleletül azt kaptam, 
hogy „jól van ez így is, mire való az a sok 
cerimónia?" A magyar gazdának ősi jellem-
vonása ! — gondoltam magamban, de hozzá-
gondoltam azt is, hogyha már így is jól van, 
mennyivel lehetne jobb, ha a kellő szakérte-
lemmel végeznék. 

Valóban, az okszerű szőlőmívelésnek egyik 
alapföltétele a helyes módon keresztül vitt 
telepítés, valamint a házépítésnél a helyes ala-
pozás. Hadd mondjak el tehát most egyet-
mást az alábbiakban erre nézve. 

A szőlőtelepítésnek legfontosabb munkája a 
forgatás, rigolozás. Minél mélyebben rigolozunk, 
annál jobb. A minimum : 60 cm, a maximum : 
120 cm. Ha az altalaj rossz, akkor azt nem 
hozzuk a fölszínre, hanem fölporhanyítva hely-
ben hagyjuk. Kívánatos azonban, hogy fölötte 
a termőréteg legalább is 50 cm-nyi vastag 
legyen, különben a talaj a szőlőmívelésre nem 
alkalmas. Ne mulasszuk el a munkásokat a 
pajorok, álcák összegyűjtésére figyelmeztetni, 
melyért némi jutalomban részesítsük őket. Leg-
jobb az őszi forgatás, noha az év minden 
szakában végezhető. Frissen rigolozott talajba 
szőlőt ültetni nem szabad. 

A terület előkészítése után a táblák kijelölése 
következik. Legmegfelelőbbek a 400—800 
L -öles táblák, melyeket egy nap alatt 2 — 4 
munkás megkapálhat. A táblák kijelölése után 
a szól'sor ok jelöltetnek ki. A sortávolság 
függ a terület fekvésétől, sík vidéken távolabb, 
jó déli fekvésen közelebb eshetnek a sorok ; 
függ a beültetendő fajtáktól, az erősebb növe-
kedésűek távolabb, a gyengébb lombozatúak 
közelebb ültetendők; függ az alkalmazandó 
mívelésmódtól, alacsony fej- és combmívelésnél 
közelebb, hosszú mívelésnél távolabb essenek 
a sorok ; függ a sorközök mívelésétől, kézi 
erővel való mívelésnél keskenyebbnek, fogatos 
erővel való mívelésnél nagyobbnak kell lennie 
a sortávolságnak. Ugyanez áll a tőketávolságra 
is. Minimum a sortávolságnál 80 cm, a tőke-
távolságnál 60 cm, maximum mindkettőnél a 
150 cm. 

Az ü'.tetés történhetik a négyes vagy hármas 
kötésben ; előbbi az általánosabban alkalmazott. 
Az ültetés maga vagy fúróval, vagy kecske-
lábbal, vagy pedig futóárkokban s gödrökben 
végezhető. Fúróval csak sima vagy rövidre nyírt 
gyökeres vesszők, kecskelábbal csak sima 
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vesszők, futóárkokban s gödrökben pedig 
mindenféle vesszők ültetketők. Akár sima. akár 
gyökeres vesszőt vagy ojtványt ültetünk, mindig 
meg kell várni az időt, míg a talaj kellőleg 
fölmelegedett. Az ültetés főideje : április utolsó 
harmada és május első fele. 

Az állandó helyre ültetés előtt a gyökeres 
vesszők és ojtványok a kellő módon előkészí-
tendők. Az előkészítés abból áll, hogy az összes 
harmadgyökereket tőből eltávolítjuk, az oldal-
gyökereket pedig azok nagyságához képest 
3—5 cm-nyire, a talpgyökereket pedig 8— 
15 cm-nyire visszakurtítjuk. A kis hajtás-
venyigék pedig egy világosan látható rügyig 
visszavágatnak. Megjegyezni kívánom, hogy 
sima ojtványt állandó helyre ültetni nem 
tanácsos, mert előbb annak helyesen meg-
fogamzania kell. Sima vesszőt is legfeljebb 
csak«, laza talajokba tanácsos azonnal kiültetni, 
azonban e talajokra is jobb a gyökeres vesszők 
ültetése, mert így a megeredés biztosabb, azon-
kívül erősebb tőkéket is kapunk, ha egy évig 
az iskolában gondosan ápoltuk a vesszőket. 

Az ültetésnél soha se feledkezzünk meg a 
beiszapolásról, mert ezáltal a gyökereket a 
penészedéstől mentjük meg, a föld ugyanis 
erősen odamosatik a gyökerekhez. Bizonyára a 
leghelyesebb ültetési mód a gödörben vagy 
árokban való ültetés, midőn az ültetvény tövé-
hez komposztot is adhatunk. Az elültetés úgy 
történjék, hogy ojtványoknál a forradás helye 
épen a talaj felszínét érje, míg a nem ojtvá-
nyoknál az utolsó rügy álljon ki a talajból. 
Az ültetvény fölé halmot kell építenünk, mely 
azt a nap, szél és hideg ellen védi. E halmo-
zást még a második évben is tanácsos alkal-
mazni. Elültetés után a karózás következik ; 
első évben ideiglenesen egy kisebb karó is 
megteszi. 

Az új ültetvény ápolására kiváló gondot 
fordítsunk. Mihelyt a gyomok jelentkeznek, az 
első kapálás válik szükségessé. A kapálásnál 
ügyeljünk arra, hogy a halmokba ne vágjunk. 
A halom földjét többször kell megbolygatnunk, 
főleg akkor szükséges ez, ha a halom földje 
megcserepesedett. Midőn a hajtások már 15— 
20 cm hosszúak, a halmokat kifödjük s a 
harmadgyökereket eltávolítjuk. Ojtványoknál a 
jelentkező vadhajtásokat szintén tőből eltávo-
lítjuk. Ennek megtörténte után a halmot újból 
felépítjük. Következik az első permetezés 1 % - o s 
bordói lével. Midőn a hajtások már 30—40 cm 
hosszúak, a karóhoz kötendők. Majd a harmad-
gyökerek s esetleges vadhajtások második el-
távolítása jön sorra, midőn a halommal mái-
néhány cm-rel lejebb haladunk. Nemsokára a 
második permetezés, utána a második kapálás 
következik. Augusztustól szeptemberig a foko-

zatos kitakarást, vagyis az ültetvénynek a 
halomból kiszabadítását végezzük. Egyéb mun-
kák levélhullásig : a folytonos kötözés, a perme-
tezés s kapálás, amelyek minél többször végez-
tetnek, annál jobb. Ősszel a fedés munkája 
következik, midőn is a kis venyigéknek leg-
alább alsó négy rügye befedessék. 

A második évben már megkezdhetjük a 
mívelésmód építését, olyan ápolásban, mívelés-
ben részesítvén a fiatal szőlőt, mint az idő-
sebbet, vagyis azon munkákban, amelyek már 
a szőlő rendes évi munkáit képezik. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

Az aratásról. 
Mire e sorok napvilágot látnak, a legtöbb 

helyen megindul az aratás, melyet a gazda oly 
szívszorongva vár s melynek jó kimenetele 
biztosítja a jövő évi megélhetést, a család 
fenntartását. Szorongva várja azért a gazda 
az aratás eljövetelét, mert ebben látja egész 
évi fáradságának, verejtékes munkájának gyü-
mölcsét. 

Peng a kasza s hull a rend a kaszás keze 
alatt. Öröm nézni ilyenkor a sürgést-forgást, 
a lázas sietséget, mely a gazdát, a cselédet és 
a munkást elfogja. Erről a munkáról akarok 
most egyet-mást elmondani. 

A gabona aratásánál rendkívül fontos a 
helyes idő megválasztása. Et tő l függ termésünk 
minősége, de mennyisége is. A korán aratott 
gabonánál, mikor a szemek még tejesek, a 
szalma zöld volt, a magtermésben nagy veszte-
séget szenvedünk azáltal, hogy a szemek 
összezsugorodnak, megráncosodnak, teriméjük-
ben éŝ  súlyukban veszítenek, minőségük rossz 
lesz. Es e veszteséget nem pótolja az a kis 
haszon és előny, ami a szalmatermésben mu-
tatkozik, mikor is szalmája táplálóbb és élvez-
hetőbb, mint a későn aratotté. 

Ha mi pedig a túlérést bevárjuk, vagyis lia 
a szalma már teljesen kiszáradt, a tápanyag-
várdorlás fölfelé a magvakba is megszűnt, a 
szemek tehát teljesen érettek, a növény pedig 
életműködését megszüntette, az aratástól kezdve 
egész addig, míg a gabona a cséplőgépre 
kerül, mindig hull, pereg a mag. 

Azok kik későn, aratnak avval indokol-
ják eljárásukat, hogy bár a későn való ara-
tásnál sok mag hull is ki, de annál érté-
kesebbek a megmaradottak ; annál jobb a 
minőségük és így súlyuk is. Hogy ez nem 
egészen úgy van, bizonyítja az a gyakorlati 
tapasztalat, hogy a legfejlettebb magvak és 
szemek érnek meg legelébb és hullanak, pereg-
nek ki, míg a kevésbé fejlettek bennmarad-' 
nak a kalászban. De azonkívül túlérés folytán 



2 7 . 3ZÁ1I. N É P T A N Í T Ó K LAPJA. 2 5 

a magvak minősége és mennyisége is jelen-
tékenyen rosszabb lesz. 

A gabonafélék magvai körülbelül egy hó-
nappal a teljes érés előtt tejszerű nedvet 
tartalmaznak, melyben cukor van. A cukor 
keményítővé változik át, a tejszerű nedv meg-
sűrűsödik, képződik a fehérje és sikér. Ezen 
elváltozások mintegy 14 nappal a teljes érés 
előtt bevégeztetnek és ekkor tartalmazza a 
szem a legtöbb fehérjét és keményítőt. Ekkor 
aratandó a búza, a gabona, mert ekkor lesz 
a mag súlyos, lisztdús és ekkor ad őrlés alkal-
mával sok és szép fehér lisztet és kevés kor-
pát. Míg ellenben, ha az aratást nem hajtják 
ezen legkedvezőbb időben véghez, a héj mind-
egyre vastagszik, cellulózzá változik és gummi-
szerü anyagok képződnek. Ennek következménye 
az, hogy sok korpát és kevesebb, szürkésszínű 
és rosszabb minőségű lisztet kapunk. 

A szalma tápértéke mindig rosszabb, ha 
későn aratunk, mint ellenesetben, mert a 
cukor, keményítő és más tápanyagok mind a 
magvakba vándoroltak fel, avagy ha nem is 
mind, de a felesleg farosttá változott át, mely 
pedig nehezen rágható és emészthető. Innen van, 
hogy a korábban aratott gabonafélék szalmája 
mindig értékesebb, mint a későn aratottaké. 

Altalánosságban tehát azt mondhatjuk, hogy 
a gabonát legcélszerűbb akkor aratni, mikor 
az a sárgaérésben van ; de az aratás megkez-
désére az időjárás is határoz. Jó napos időben 
gyorsabb a munka, a termés is jobb és szebb 
lesz, mint nedves, esős időben. Esős időjárás 
késlelteti az aratást, rontja a minőséget. Ned-
ves gabonát sohase arassunk. Várjuk meg, míg 
megszárad, felszikkad. A gabona a saját lábán 
sokkal hamarább szárad, mint mikor rendek-
ben van. 

Megtörténhetik száraz, meleg időjáráskor, 
hogy a munka összetorlódik, a különböző 
gabonafélék egy időben érnek meg. Ilyenkor 
természetesen a meglevő munkaerő sem ele-
gendő, az arató sem tud lépést tartani az 
éréssel és megeshetik, hogy nagy kárunk lesz, 
ha a gabona sárgaérését bevárjuk. Jobb tehát 
száraz, meleg időjáráskor, ha netán attól félünk, 
hogy a különböző gabonafélék egyszerre érné-
nek meg, valamivel korábban kezdeni meg az 
aratást, semmint elkésni vele, mert előbbi eset-
ben kevesebb kár származik. Vannak rozs- és 
búzaféleségek, melyekből a mag könnyen ki-
liúll; árpaféleségek, amelyeknek orsójuk köny-
nyen letörik. Ezen esetekben indokolt a korai 
aratás. 

A gazda az érő gabona színének megválto-
zásáról meg tudja ítélni, vájjon elérkezett-e az 
aratás ideje. De ez sem egész biztos jel, s ne 
mulassza el egyetlen gazda sem a kalász meg-

vizsgálását. Vizsgálja meg az erőteljesebb kalá-
szok érettségi fokát, mert ezekben vannak a 
legfejlettebb szemek ; de itt is ne a kalász 
hegyét vizsgálja, hanem közepét.* A kalászban 
sem érnek meg egyformán a magvak, leg-
hamarább érnek a kalász hegyén levők és így 
tovább lefelé. A zabvizsgálatnál a buga hegyé-
ről vegyük a magvakat szemügyre. 

A szalmás gabona aratása hazánkban sarló-
val, kaszával és aratógéppel történik ; de ez 
utóbbi műveletnek és a különféle aratógépek-
nek leírásába nem bocsátkozom, mert ily módon 
csak nagybirtokosok szokták aratni gaboná-
jukat. Legtökéletesebb aratás volna a sarlóval 
való aratás, mert ennél a maghullás a leg-' o o 
csekélyebb ; de nagy hátránya a szaporátlan-
sága. 1 kat. hold learatásához 6—8 munkás 
szükséges. Sarlóval leginkább hegyes vidékeken 
és ott aratnak, hol kevés a learatandó terület 
és sok a munkáskéz és e helyeken leginkább 
csak a rozsot szokták aratni sarlóval, hogy 
szép zsúpszalmát kapjanak. 

Hazánkban legelterjedtebb a kaszával való 
aratás. Aránylag elég gyorsan megy e munka. 
1 munkás Va—1 kat. holdat arathat le naponta. 
Ennél az aratásnál, mikor a kaszás hozzávág 
az álló gabonához, már sokkal több mag hull 
ki. A kaszával való "aratásnak kétféle módja 
van, az egyik, mikor a levágott gabonát az 
állónak döntik, a másik pedig, mikor rendre 
döntik, illetőleg tarlóra fektetik a gabonát. Ez 
utóbbi eljárást leginkább a rövid szalmájú 
gabonaféléknél, minő az árpa, használják ; míg 
a hosszabb szalmájú gabonát befelé aratják. 

Ha a gabona között nincs gyom, úgy kös-
sük azonnal kévékbe ; de ha gyomos, ha pl. 
az árpa mint védőnövény szerepelt a lóheré-
nél, úgy hagyjuk kötetlen, míg a gyom, here 
el nem fonnyad. 

Kévék kötözésére zsúpszalmát, a learatandó 
gabonáról vett még jó szívós gabona-szalmából 
font kötelet, jutaköteléket és kókuszrostot hasz-
nálnak. Hazánkban a két utóbbi kötöző-anyagot 
még nem igen használják. Legjobb, ha a gazda 
téli időben gondoskodik elegendő kötöző-
anyagról, ne kelljen a kötélcsinálással az időt 
tölteni akkor, mikor a munka sürgős, a gabona 
gyorsan érik. 

A kévékbe kötött gabonát rakjuk keresztekbe, 
hagyjuk kinn a szántón száradni. Minél inkább 
járhatja át a szél és érheti a nap a gabonát, 
annál gyorsabban szárad ; de természetesen 
annál több kárt tehet az eső, különösen a sör-
árpában, melynek értéke többszöri ázás után 
nagyon alászáll. Hazánkban leginkább keresz-

* Ha a mag köimünkre hajlítva, széttörik, tehát 
ruganyos és már nem tejes, itt az aratás ideje. Rv. 
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tekbe rakják a gabonát, míg a bábozás, a 
kunyhóbarakás, töves végével a tarlóra való 
állítás nem igen dívik, de Ausztriában elég 
gyakran láttam és nálunk egyes vidékeken, a 
horvátoknál. 

A kévék összerakásánál arra kell ügyelni, 
hogy a négy alsó kéve közül csak egyiknek 
kalásza érje a földet és a legfelső kéve, az 
ú. n. papkéve lehetőleg takar ja jól az alatta 
levők kalászait. Amint a kévéket keresztekbe 
raktuk, meggereblyéljíik a tarlót akár közön-
séges, akár lógereblyével. Az összegereblyé.t 
kuszát csomókba kötve a keresztek mellé rak-
juk. A keresztekben a gabona, ha az időjárás 
eléggé kedvező, 5—10 nap alatt megszárad 
annyira, hogy az behordható. De behordás előtt 
bontsuk szét a kereszteket, vizsgáljuk meg a 
közepét és alját, s ha a kévék szalmája a 
kötél helyén eléggé száraz, ne késlekedjünk a 
behordassak 

Ha a fent leírt módokat a gazda követi, ha 
az asztagokba való rakásnál kellő körültekin-
téssel van és ügyel, hogy a gabona ne kerüljön 
a puszta földre ; ügyel, hogy az az eső ellen 
is kellőleg védve legyen, azt hiszem, termésé-
ben úgy minőség-, mint mennyiségben nem 
fog észrevehető károkat szenvedni. 

(Verespatak) \Y(diner Gyula. 

A szarvasmarhák fülpuffádása. 
Hazánk marhaállományából óriási százalékot 

vesztünk el, különféle betegségek folytán. De 
a betegségeken kívül még sok szarvasmarha 
baleset és gondatlanság miatt hull el. Ilyen a 
gondatlanságból származó fölpuffadás, mely leg-
több esetben halállal végződik. Tán időszerű 
lesz, ha erről szerzett tapasztalataimat ez alka-
lommal elősorolom. 

A fölpuffadásnak okai : a zöld takarmányok 
teljes nyersen való etetése, úgyszintén a túl-
ságos liszt és veszedelmes anyagoknak a gyo-
morba jutása. 

Hogy a zöld takarmány ártalmas ne legyen, 
ajánlatos azt már 12 órával az etetés előtt 
tiszta helyre összerakni, letaposni, így a takar-
mány megmelegszik, az ártalmas szénsav elil-
lanik, s bátorságosan etethető. Mert a puffa-
dást (dobkór) az okozza, hogy a nagy mennyi-
ségű takarmány, különösen a zöld lucerna és 
lóhere a bendőbe jutván, ott megtömődik, a 
levegő el levén zárva tőle, a benne levő szén-
savfejlesztő alkatrészek egyesülnek, az így fej-
lődött szénsav a telt bendőből el nem távoz-
hatván, annak teljes kifeszülését okozza, s addig 
szorítja a belső szerveket, míg az állati testben 
a vérkeringés eláll, s ekkor beáll a halál. 

Különösen ezen a tavaszon fenyegette álla-
tainkat ezen veszedelem. Mert a takarmány 
kevés, s kény tel enítve voltunk a még zsenge 
zöld takarmányhoz fordulni. Azonban a takar-
mányrozsot, őszi bükkönyt és fűféléket na-
gyobb kockázat nélkül etethetjük, csak a zöld 
lucerna és lóhere lehet az, melynél a leg-
nagyobb óvatosságot kell tanúsítanunk. Ez elő-
vigyázat állhat a következőkből : a zöld takar-
mányt szalmával keverjük, így a szarvasmarha 
lassabban eszik, mert a szálas takarmányt ki-
választja, a szalmát otthagyja (a mohó evés 
levén a legveszedelmesebb) vagy a szalmával 
vegyített lucernát és lóherét szecskává vágjuk, 
ezáltal kényszerülnek marháink arra, hogy a 
szalmát is megegyék. De minthogy szalma nem 
mindenütt van, azért tanácsos azt a már emlí-
tettem módon megfülleszteni, de ügyelni kell, 
hogy a rendes időn túl a letaposott takar-
mány elfogvjon (12 óra), mert különben rot-
hadásba megy át. 

Az olyan szarvasmarhák, melyek kiskoruktól 
fogva lucernát és lóherét zölden ettek, azok 
most is lassan rákapathatók, mert ezeknek 
nem árt, t. i. a bendőszelepjük hozzá levén 
szokva a természetellenes mozgáshoz, a szén-
savat félböfögik. 

Most térjünk át a védekezés módjaira. A 
köznépnél a következő módok és állítólagos 
gyógyeszközök vannak szokásban : a fölpuffadt 
marhát megkergetik, vélvén, hogy az ürülék 
távozásával a szénsav is elillan, pedig ez téves 
nézet, mert a szénsav eltávozásának legtermé-
szetesebb útja a bárzsing, nem pedig a belek-
nek oly nagy tömege. Másik módja az állat 
szájának kinyitása és fadarabbal való nyitva 
tartása, ez már jobban megközelíti a célt. 
Adnak a felpuffadt marhának azonban be 
kocsi kenőcsöt, dohányt, szappanos vizet és 
ganajt ; tény, hogy evvel a szarvasmarhánál 
undort keltve, hányási ingeit idéznek elő, ami 
aztán a felböfögést elősegíti. A cél vele rész-
ben elérhető, de utána a marha étvágyát 
elveszti s csak lassan tér magához. Még leg-
ajánlatosabb, ha a marha nyelvét tőben meg-
fogva, azt lassan kifelé húzzuk, így a bárzsiug 
szelepe könnyebben nyílik a belülről jövő nyo-
más hatása alatt. 

Ezek után áttérek azon módokra, melyek a 
már végveszélyben levő állatok megmentésére 
alkalmasak. Még mielőtt azonban ezekről szól-
nék, megemlítem, hogy a csukott száj ajkai 
közé üvegből sósavat cseppegtethetünk a beteg 
állat szájába, amit lenyelvén, néha a baj t meg-
szünteti. Ha ez sem használ, úgy a következő 
eszközökhöz kell nyulnunk. Első a lecsapoló 

! cső. Nem egyéb ez, mint egy spirális acélrugó, 
j IV2 méter hosszúságban, mely bőrrel vau be-
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vonva, magában a csőben egy pálca van, mely 
belőle kihúzható. Maga a cső egy 50 cm 
hosszú gömbölyű fa, közepén fúr t lyukon ke-
resztbe van áttolva. Alkalmazása a következő : 
a beteg állat fejét egy ember szarvainál fogva 
hátra húzza, olyformán, hogy a nyak alsó része 
kifeszüljön. Ezután egy másik ember a marha 
száját kinyitja s abba a cső keresztfáját úgy 
helyezi el, hogy a közepén levő lyuk az állat 
torka felé legyen irányítva. A keresztfa végeit 
madzaggal az állat szarvaihoz erősítjük. A 
harmadik ember fogja a csövet, a benne levő 
pálcával együtt, s azt a keresztfán levő lyukon 
keresztül, lassan az állat torkába tolja oly-
formán, hogy a cső vége mindig fölfelé szo-
ruljon (így elkerüli azt, hogy esetleg a gége-
főbe tolja) s aztán lassan, de biztos kézzel 
mindaddig tolja befelé, míg belül elég szilárd 
ellenállásra nem talál. Ekkor a csőben levő 
pálcát lassan kihúzza, utána óriási erővel zúdul 
ki a szénsav a bendőből ; azonban, ha a cső 
bedugul, a pálcával azt többször kitisztítja, 
így állatunk meg van mentve s semmiféle 
baja nem esik. 

Másik eszköz a szúrcsap (trokár, szúrócsap). 
Ez egy 15 cm hnsszú rézcső, melyben kard 
módjára egy gömbölyű vassodrony (7 mm 
vastag) jár, melynek vége a csőből kiáll és 
négyoldalú gulya alakjára van hegyezve, maga 
a vasrudacska fanyéllel van ellátva. Tehát ez, 
a mondottakból következtetve, szúrásra használ-
tatik. E szerszám alkalmazásánál fontos tudni 
a következőket : a beteg állat bal horpaszát 
(vékonya, lágya) — mely egy derékszögű 
háromszög — a felduzzadt bőrön megjelöljük, 
megkeressük e háromszög középpontját, e pontra 
ráillesztjük a szúrccsapot a ráhúzott hüvellyel 
együtt, azt az első jobb láb térdének irányítva, 
egy biztos lökéssel a bendőbe taszítjuk. Ezután 
a tulajdonképeni szúróvasat a csőből kihúzzuk 
s a csövön erős nyomású szél (szénsav) és 
zöldes víz bugyog, illetve jön elő. Ha a szúrás 
nyomán a csőből vér vagy véres víz jönne, 
úgy a lépet érte és ekkor veszedelmes. Az 
ilyen állatot rögtön mészárosnak kell eladni, 
mert 2—3 hónap múlva elvesz. A bedugult 
psövet itt is egy kis tompa végű fapálcával 
tisztítjuk ki. Ezen eszköz alkalmazásához hig-
gadtság, bátorság és ügyesség kell. A szúrás 
után egy órával a csövet eltávolítjuk, s a 
marha, mintha vele semmi sem történt volna, 
vígan eszik, illetve kérődzik tovább. 

Ajánlatos tehát minden nagyobb állattulaj-
donosnak illetve több érdekeltnek e szer-
számok egyikét beszerezni ; a cső drágább, 
kezelése hosszadalmasabb s néha késő is ; a 
szúrócsap biztos kézben veszélytelen ; az a kis 
lyuk, mit hagy, pár nap alatt begyógyul. Le-

gelőn vagy olyan helyen, hol kellő időben 
egyik eszközt sem kaphatjuk kézhez, elég egy 
vékonypengéjű zsebkés és ezt is a megjelölt 
helyen és irányban habozás nélkül szúrjuk bele. 
Még ha az illető esetleg hibát követ el, még 
az sem oly nagy baj, mintha már az elhullott 
állatot orvosi fölülvizsgálás után, potom pénz-
ért kell eladni. A helvtelenül megszúrt marha 
még néhány napig lábon van s így mégis 
jobban értékesíthető. 

Ezen módok azok, melyekkel ú t já t állhatjuk 
e nagy áldozatot kívánó betegségnek. Persze 
ehhez szükséges a szerszámok beszerzése, azok 
alkalmazásának betanulása, és ami a legfőbb, 
tudatlan népünk megbénító előítéletének példák-
kal való megtörése. 

Kívánom hogy e rövid e'őadás csekély 
szolgálatit tegyen azoknak, kik hivatva vannak 
a gazdaközönség érdekeit szolgálni. 

(Nógrá'l-Sipék.) Kinyer Ödön. 

A zöld árpa, mint baromfi-
takarmány. 

Baromfitenyésztéssel foglalkozó t. kartársaim-
nak, kiknek zöld legelőjük nincs, hanem 
kopár, minden fűféle növényzet nélküli udvar-
ban nevelik állataikat (mint jó magam is), 
igen ajánlatos az árpavetés. 10—15 -ölnyi 
földecskét jól megtrágyázva — föld kevesebb 
vagy több is lehet, az állatok létszámához 
mérten — az udvar valamelyik sarkában 
elkerítve fölkapáltatják s árpával jó sűrűen 
beszórják, mely csakhamar kikel s oly gyorsan 
nő, hogy a kikelés után 10—14 napra sarlózni 
lehet ; mire az utóiját levágjuk, az előbbit mái-
újra vághatjuk, mivel sarjat növeszt. Az árpa 
7—8-szori sarlózást ad. Végül megritkulva. ö O 
szárba indul s fejet, illetve kalászt hoz, mely-
ben igen szép szemek lesznek, miket tejes 
állapotukban, vagyis érés előtt — a kotlót 
csibéivel ráhocsátva — föletetjük. A zöld árpát 
úgy a csibéknek, mint a kacsáknak apróra 
vágva, előbbieknek napjában 3—4-szer, utób-
biaknak pedig korpával, darával keverten min-
den két órában adhat juk. Nagyobb szárnyasok-
nak is igen hasznos. 

Az árpa zöldtakarmánynak márciustól aug. 
közepéig vethető. Az augusztusi vetés téli 
takarmányul használható olyformán, hogy ka-
szálás után zölden fölaprózva megszárítjuk s  
száraz, szellős helyen tartva etetgetjük. 

Aki a zöld árpa etetését megpróbálja, tapasz-
talni fogja, hogy állatai nemcsak a legjobb 
egészségnek örvendenek, hanem attól kitűnően 
is fejlődnek. 

(Kürösladány.) Lengyel Károly. 
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A diófa ellenségei. 
Amint a gyümölcsösben a szomszéddal jár-

káltunk, megállapodtunk egy szép, terebélyes 
diófánál. 

— Nézze szomszéd úr ezt a hatalmas fá t ; 
ezt ugyan semmiféle féreg, gombanyavalya nem 
tudja kikezdeni; már csak azért is szeretem a 
diófát, hogy fáját, gyümölcsét hernyók, boga-
rak nem bántják. Tessék, telepedjünk le itt a 
padon, legalább nem kell attól tartanunk, hogy 
a nyakunkba esik valami féreg. 

Alig hogy leültünk, kérdi a szomszéd : 
— Hát ez már micsoda? — és fölvett a 

földről több diót. — Hisz még nincs itt a szüret 
ideje és a dió már hullik? Azután milyen 
fekete a héja ! Erre még nem ügyeltem. Utóbb 
a diónak is van már ellensége ? ! 

— Sajnos, szomszéd uram, — válaszoltam 
én — a diófának is vannak ellenségei, épp úgy 
leveleinek, mint a termésének. 

Az imént fölszedett éretlen diók zöld héján 
látható fekete foltokat egy élősködő gomba 
okozza. Hogy . ez veszedelmes betegség, mutatja 
a sok éretlen dió, mely itt fekszik ; ezeket a 
gombabetegség ölte meg. Avagy nézze itt ezt 
a sok barna, fekete foltú levelet, melyek idő 
előtt pusztulnak el, amikor a fának úgy van 
rájuk szüksége, mint nekünk a tüdőre. Ez is 
gombabetegség. 

— Ncr, amint látom, — szólt közbe a szom-
széd boszúsan — már az egész világ tele van 
gombabetegséggel ; emberek, állatok, növények 
egyaránt ; talán több benne a mese, mint a 
valóság. 

— Dehogy mese, sőt tiszta igazság. S hogy 
a gombabetegségek évről-évre szaporodnak 
fáinkon, annak mi is vagyunk okai. 

— Hogy?! 
— Egyszerűen úgy, mert mitsem teszünk a 

gombabetegségek korlátozására. 
— Mit is tehetnénk?! 
— Mindjárt tudni fogja, hogy mit kell ten-

nünk. Ügy-e, a tisztességes ember a ragadós 
betegségben elhullott állat húsát nem eszi meg, 
hanem megsemmisíti, vagyis elássa, hogy a 
nyavalya ne terjedjen. Lássa, ezt kell tenni a 
beteg levelekkel, vagy gyümölcscsel is. Meg 
kell semmisíteni, elégetni azokat, hogy a be-
tegség csíráját megöljük. Ehhez nem kell 
tudomány, ez csak fáradsággal jár és mégis 
vajmi kevesen teszik. Ugyan hányan szedik föl 
és pusztítják el a lehullott beteg leveleket 

vagy gyümölcsöt? A gyümölcsöt, ha valamire 
lehet használni, i t t-ott fölszedik, de különben 
ott hagyják hellén és a gombacsírák bántat-
lanul áttelelnek a beteg leveleken vagy gyü-
mölcsön, hogy tavasszal ismét, és pedig nagy 
erővel pusztítsanak. 

Mennyiszer meg volt írva ez az intelem, de, 
sajnos, kevés foganattal. Pedig száz szónak is 
egy a vége, hogy a gyümölcsfák beteg részeit 
meg kell semmisíteni, ha azt akarjuk, hogy a 
betegségek száma csökkenjen. Aki erre nem 
hajlandó, jobb lenne, ha nem volnának fái, 
mert legalább nem terjesztenék a bajt. 

— Hogy érti ezt, szomszéd ú r ? 
-— Ügy, mint teszem, a hernyóirtást. Mi 

haszon, ha én fáimról lepusztítom és a szom-
szédból egész sereggel jönnek. Védekezni siker-
rel csak összetartással lehetséges. 

Miután beszélünk a diófa ellenségeiről, még 
a dióféregről is említést kell tennem. Azonnal 
meg is mutatom, itt. ebben a lehullott dióban, 
ha ugvan még ki nem menekült belőle, mert Ö«/ O 7 

iparkodik vele. 
Még itt van a csontszínfehér féreg. Ha a 

dió a fa alatt maradt volna, még újból fel-
mászott volna a fára, hogy egy más diót fér-
gesítsen meg, mert még fejletlen arra, hogy 
nyugalomra térjen, vagyis bebábozódjék. 

A dióféreg egy lepkének az ivadéka, mely 
júliusban jelenik meg, hogy tojásait a diókra 
lerakja, melyekből kikelt férgek pusztítják a 
gyümölcsöt. 

A férgek, ha elég nagyra nőttek, bebábo-
zódnak a fának a kérge alatt ; de sok féreg 
a dióverés után is benne van a dióban, ahonnan 
a telelő-helyen kimásznak és ott, a padláson 
vagy a kamrában töltik a telet, hogy tavasszal 
szintén mint lepkék pusztítsák a diót a tojás-
rakással. 

Ezt a bajt sem szabad tétlenül nézni. 
— Mit tehetünk ellene? 
— Legelsőbben is gyüjtsük össze az éret-

lenül lehullott diót és égessük el, mert sokban 
még ott a féreg. Azután a fa derekára augusz-
tus végén kössünk szalmakötelet és hagyjuk 
raj ta télig. A kötél alá sok féreg mászik, hogy 
ott várja be a tavaszt. Mi azonban a tél be-
állta előtt a köteleket leszedjük és elégetjük. 
Amellett levakarjuk a fölhámlott héjat és a 
törzset bemeszeljük. A vakarékot szintén el-
égetjük. 

így kell a dió férgét pusztítani. Igaz, hogy 
fáradsággal j á r ; de ha meggondoljuk, hogy a 
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nemtörődéssel növeljük a baj t és ha még azt 
is tudjuk, hogy a dióféreg éppen a nemesebb, 
szebb fajta gyümölcsöt bántja leginkább, aki 
a maga hasznát keresi és védelmezi, az szíve-
sen megteszi az óvást. 

— En meg is teszem. 
— Bárcsak mindegyik megfogadná, mint 

szomszéd uram, mert az ellenséget nem egy 
helyen, hanem mindenütt kell pusztítani, irtani, 
ahol csak van. így aztán megyünk valamire. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
R. F. Kiskassa. Noha általában a csere-

bogarak álcái nagyobb károkat okozni nem 
szoktak a szőlőben, mert megjelenésük ritkán 
történik egy helyen tömegesen, az ellenük való 
védekezés mégis indokolt lesz. Kártételük leg-
inkább a homokos talajban gyakori és pedig 
a fiatal ültetvényekben és iskolákban. Midőn 
a szőlő alá rigolozunk, igen tanácsos a pajoro-
kat a munkásokkal összegyűjtetni s ezért őket 
valami csekély jutalomban részesíteni. Az ú j 
ültetvényt legtanácsosabb a rajzás évében léte-
síteni, mert mire a pajorok kifejlődnek, addig 
az ültetvény már megerősödött, idősebb tőkék 
pedig már nem érzik meg annyira rágásukat, 
mivel gyökérnövesztő képességük erős. Mayet 
a pajorok pusztítására ajánlja a pajoros terü-
letnek szénkéneggel való kezelését, 1 négyzet-
méterre 24 gr.-ot számítva. E mennviséget O «/ o 
4 részben adjuk, vagyis egy-egy lyukba 6 gr. 
szénke'neg kerül. Az eljárás tehát teljesen 
ugyanaz, mint a phylloxera vastatrix ellen való 
úgynevezett „gyérítő védekezés". E mivel etet 
azonban kora tavasszal, márciusban végezzük 
még, midőn az álcák még a föld mélyében 
tartózkodnak. Audoin ajánlja még a szőlő-
iskolákban a nyers naphtalin alkalmazását. 
(400—500 kg. 1 Hektárra.) Legtanácsosabb 
azt jó mélyen a talajba bekapálni. — M. J. 
Békéscsaba. Békéscsaba a kecskeméti szőlé-
szeti kerületbe tartozik, melynek területe ki-
ter jed: Pest-Pi l is-Solt-Kiskun vármegyének 
abonyi, nagykátai, félegyházai, kúnszentmiklósi, 
alsódabasi, kiskőrösi, kalocsai és dunavecsei 
járásaira, Csongrád, Békés és Csanád vár-
megyékre, Kecskemét és Hódmezővásárhely t. 
j. f. és Szeged t. j. f. sz. kir. városokra. A szőlé-
szeti felügyelő : Kecskeméthy Géza, a vincellér-
iskola és a Miklós-telep igazgatója, székhelye : 
Kecskemét. Legjobb lesz először levélileg 
megkeresni. — B. Y. Hricsó. í r jon Kassára 
Vitéz A. gazd. könyvkereskedőnek, ki kérdezett 
könyveket meg fogja önnek szerezni s kívánatra 
részletes árjegyzéket küldeni. — Sz. L. Felsö-
(liós. Jó konyhakertészeti könyv Limbacher 

Károly: „A korai főzelék és zöldségfélék ter-
melése". (1 korona, megrendelhető szerzőnél: 
Lőcse, kertmunkás-iskola.) Jó könyv a Jäger-
Benes-féle : „A kertészet kézi könyve". Méhé-
szeti könyvek: „A méhészetről", földmívelés-
ügyi miniszteri kiadvány, melyet ingyen kap, 
ha egy levelező-lapon a minisztérium könyvtári 
osztályától kéri. Legjobb, könyv : „A méh" , 
írta báró Ambrózy Béla. í r jon szintén Kassára 
Vitéz A - n a k , kitől a könyveket könnyen be-
szerezheti. Hogy szép és erőteljes hagymát 
nevelhessen, szükséges, hogy mindazon kellékek-
kel bírjon a talaj, melyeket a hagyma igényel ; 
hogy a kellő mívelésben és ápolásban része-
sítse ; hogy olyan fajtákat termeljen, amelyek 
szép és nagy gyümölcsöt hoznak. Részleteseb-
ben erről e rovatban nem szólhatunk, meg-
találja a vonatkozó részt a szakkönyvekben. — 
L. M. Bácskeresztúr. A mákon a levéltetvek 
közül az Aphis papaveris levéltetü pusztít leg-
inkább. A levéltetvek ellen a legjobb véde-
kezési eljárás a permetezés. A Gazdasági Ismétlő-
iskola legutóbbi számában a levéltetvek elleni 
védekezésről részletesen szó volt „ Gyümölcs-
fáink egyik ellensége" címen. Az ott elmondot-
takat követheti jelen esetben is. A mák férgese-
désének okozója pedig a mákpusztító ormányos 
(Ceutorhynchus macula-alba), melynek álcája 
a mákfejben él. Legjobb a megszúrt mákfejet 
levágni és megsemmisíteni, a földet pedig 
korommal vagy mésszel felső rétegében keverni. 
A méhek, mint gondolja, soha és semmi körül-
mények között a gazdára károsak nem lehet-
nek, sőt amennyiben a virágok megtermékenyí-
tését közvetítik, csak hasznosak. — K. K. 
Kisnémetszentmihály. Elismerő soraiért fo -
gadja köszönetünket. Bizonyára csak örömünkre 
szolgálhat az, hogy tanácsunkat pontosan kö-
vetve oly szép eredményt ért el. Üdvözlet. — 
P. K. Grinád. Kérelmének, miként láthatja, 
eleget tettünk. — Fl. V. Sztapár. í r jon a 
Pátria irodalmi vállalat részvénytársaság könyv-
nyomdájának (Budapest, IX. ker., Üllői-út 25.). 
Fentebb a gazd. tanácsadóban ajánlt méhészeti 
könyvek önnek is ajánlhatók. — H. A. Cson-
grád-Sövényháza. A sajtnak készítését röviden 
ismertetni nem lehet, mert néhány sorból épen 
annyit fog tudni a sajtkészítéshez, mint most. 
Leghelyesebbnek véljük, ha egy tejgazdasági 
szakkönyvet hozat meg magának, melyben rész-
letesen szó van a sajtkészítésről. í r jon Vitéz A. 
könyvkiadó-céghez Kassára, melynek részletes „ 
árjegyzékében meg fogja találni a megfelelő 
könyvet. — B. S. Peröcsény. Hogy a tejnek 
kevés tejszíne van, annak közvetlen oka az, 
hogy a tejnek kevés a zsírtartalma, mert a 
tejfel, tejszín nem egyéb, mint a tejben levő 
zsírtestecskék összegyülemlése a tej felszínén ;. 
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ugyanis a zsír könnyebb lévén a tej többi 
alkatrészeinél, a felszínre törekszik. A tej kevés 
zsírtartalmának oka keresendő részben a rossz 
takarmányozásban, részben a tehénfajtában, 
részben pedig az egyedben. Ismeretes, hogy a 
magyarfajta tejelő marha teje sokkal zsír-
dúsabb a nála jóval több tejet adó nyugati 
fajták tejénél. A jó takarmányozás szintén 
hozzájárul a tej zsírtartalmának növeléséhez. 
A koncentrált abraktakarmányok (korpa, olaj-
pogácsa, törköly stb.) etetésével növeljük azt, 
holott a vizenyős takarmányokkal, általában a 
zöldtakarmányokkal, a tej mennyiségét növel-
jük. Végre a zsírtartalom individuális tulaj-
donság is lehet. Némelyik tehén teje zsírosabb 
lehet,ugyanazon fajta másik tehén tejénél. — 
I». A. Körtés. Hogy egy szekér szénának 
mily magasnak, hosszúnak és szélesnek kell 
lennie, bajos megállapítani. Erre nézve semmi-
féle szabály, rendelet, vagy törvény nincs. De 
még a súly sem lehet megállapítva, mert van-
nak olyan takarmányok, melyek nagy tér mel-
lett kevesebbet nyomnak, míg vannak takar-
mányfélék, melyek ugyanannyi tér mellett töb-
bet nyomnak. À szekér maga is lehet nagyobb 
és kisebb. Ha ügyesen tudják a szekeret meg-
rakni, több fér fel a szekérre, mint különben. 
Általánosságban 8—10 q-t szokás egy szekér 
réti széna — valószínűleg ilyen szénát gon-
dol — súlyául felvenni. — M. .T. Offszenicza. 
A hangyákat egy, több helyen odvas fából tel-
jesen kiirtani úgy véljük, ha fészküket valami 
rájuk nézve mérges anyaggal bepermetezi, pl. 
mésszel, dohányoldattal stb., vagy kénporral 
beszórja. A szobában, kamrában, pincében, 
úgy védekezhetik, ha kikutatja fészküket, mely 
a padló alatt is lehet s azt forró vízzel több-
ször leönti. A repedéseket mésszel mind be-
tömi, hogy ne legyen hol bejönniök. Nem-
különben tanácsosnak mutatkozik csalétkek fel-
állítása (pl csontdarabok, cukros vagy mé-
zes kenyér) s midőn oda sok hangya össze-
gyűlt, forró vízzel azokat öntse le. A fából 
a hangyák kivándorlását úgy akadályozhatja 
meg, ha a fától egy circa 50—60 cm. távol-
ságban köröskörül egy kisebb árkot ás s azt 
oltott mésszel megtölti, mikor is a hangyák 
az árkon át nem vándorolhatnak. Ha a fa már 
öreg s így esetleges elpusztulásáért nem volna 
nagy kár, öntsön a hangyafészkekbe többször 
forró vizet. Ha embert megcsípett a hangya, 
legjobb a csípés helyet kiszívni, vagy olajjal, 
vagy pedig szalmiakgázzal (folyékony) a sebet 
bekenni. — F. L. Bácskula. Magastörzsű 
alma-, körte- és cseresznyefák 15—20 in. távol-
ságban, félmagastörzsűek 8—10 m. távolság-
ban ültetendők. Magastörzsű meggy, szilva, 
barack 6—8 m., alacsonytörzsűek 3—4 m., 

dió és gesztenye 15—20 m. távolságra ülte-
tendők. A fákért folyamodni kell 1 kor. bélyeg-
gel ellátott folyamodvánnyal a földmív. min. 
gyümölcs- és fatenyésztési biztoshoz még ez 
évben. Ingyen a minisztérium már nem ad 
fákat, csakis kedvezményes árban. A földmív. 
miniszter minden vidékre megállapította már a 
termelésre alkalmas fajtákat, tekintettel lévén 
a vidék éghajlati és talajviszonyaira is. A jegy-
zék Molnár Istváu orsz. gyümölcsészeti mi-
niszteri biztostól Budapesten, egyszerű levélben 
kérve, ingyen megkapható. — F. J. Solt. 
Válasz magánlevélben. — P. F. Franzfeld. 
T.J. ilr ajánlatát eddig még nem vonta vissza 
tudtunkkal. Hogy kérdésére miért nem vála-
szolt, mi igazán nem tudhatjuk, legfeljebb 
udvariatlanságnak kell eljárását minősítenünk, 
írjon neki még egyszer ajánlott levélben. 

Gazdasági irodalom. 
Pósch Károly tanító, lapunknak munkatársa, 

közérdekű növénykórtani és védelmi ismeretek 
terjesztésére „Magyar gazdasági növényvéde-
lem" címen havi folyóiratot indított meg, mely-
nek feladatát az összes gazdasági növényeken 
előforduló betegségek és kártevők, valamint a 
védekezési eljárások ismertetése fogja képezni. 
A különböző rovatokban minden gazda, kertész, 
gyümölcstermelő vagy szőlész megtalálhatja 
mindazt, mire ily esetekben szüksége van, 
emellett minden olvasó speciális felvilágosí-
tásokra is tarthat igényt. Az évi előfizetési 
összeg oly csekély (4 korona), hogy olvasóink 
is bizonyára támogatni fogják a vállalatot, 
melyet a különböző paraziták nagymérvű sza-
porodása s az okozott kártételek óriási mére-
teinél fogva, mindenesetre közhasznúnak, idő-
szerűnek s hézagpótlónak kell nevezni. Az elő-
fizetési összeg a szerkesztő címére (Grin;íd, 
Pozsony m.) küldendő, ki mutatványszámokkal 
is szívesen szolgál. 

V e g y e s e k . 
— Méhészeti előadások. Az állami méhé-

szeti vándortanítók folyó évi július hónapban 
az alább megnevezett napokon és helyeken 
tartanak előadásokat: 1. Imrey Ferenc első 
kerületi, székhelye Rákoscsaba (Pest in.). 5-én 
Czegléden ; 6-án Albertin ; 7-én Pilisen ; 8-án 
Felsőnyáregyházán ; 9-én Vasadon ; 10-én Ül-
lőn ; 11-én Vecsésen; 12-én Péterin; 13-án 
Pándon; 14-én Káván; 15-én Gombán; 16-án 
Urin. 2. Abaffy József második kerületi, szék-
helye Pápa. 10-én Zalaszentgróton ; 11-én Zala-
szentlászlón; 12-én Kehidán; 13-án Bókaházán; 
14-én Zalaapátin; 15-én Zalaszentmihályon ; 
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16-án Nagyrécsén (Sándormajorban); 17-én 
Csurgón; 18-án Kiskorpádon; 19-én Kercze-
ligeten ; 20-án Sárszentmiklóson. 3. Valló János 
harmadik kerületi, székhelye Pozsony-Ligetfalu. 
10-én Nagyszarván; 11-én Csölösztőn; 12-én 
Csötörtökön; 13-án Püspökiben; 14-én Verek-
nyén. 4. Rózsa János negyedik kerületi, szék-
helybe Sárospatak. 11-én Somon; 12-én Nagy-
lónyán; 13-án Mátyuson; 14-én Tiszakere-
csenyen; 15-én Tiszaadonyon : 16-án Tisza-
viden ; 17-én Tiszaszalkán ; 18-án Ugornyán ; 
19—20-án Tivadaron; 21-én Badalón; 22— 
23-án Borsován. 5. Forgács Lajos ötödik kerü-
leti, székhelye Arad. 15-én Szatmáron; 16-án 
Szinyérváralján ; 17-én Nagybányán; 18-án 
Felsőbányán; 19-én Dióshalomon; 21-én Zsi-
bón ; 22-én Zilalion ; 24-én Sarmaságon. 6. Tóth 
Imre hatodik kerületi, székhelye Nagyenyed. 
10-én Yerestoronyon ; 11-én Fogarason; 12-én 
délelőtt Mundrán, délután Sarkaiczán; 13-án 
délelőtt Osinkán, délután Ujsinkán; 14 én 
Almamezőn; 15-e'n Tatrangon; 17-én Felső-
tömösön ; 18-án Apáczán; 19 én Lőrinczrévén. 
7. Nagy János hetedik kerületi, székhelye 
Kolozsvár. 11-én Nagybaczonban ; 12-én dél-
előtt Árkoson, délután Angyaloson; 13-án dél-
előtt Páke'n, délután Papolczon; 14-én délelőtt 
Feldobonyban, délután Kisborosnyón ; 15-én 
délelőtt Lisznyán, délután Nyénben; 17-én 
Bodolán. 8. Kiszely Ede nyolcadik kerületi, 
székhelye Temesvár. 13 án Ujpécsen ; 14-én 
Rudnán; 15-én Nagybecskereken: 17-én Beo-
drán; 18-án Bocsáron; 19-én Új szentannán ; 
21—22-én Bácsszentivánon. 

— Gyógyhatású növények. A bécsi növény-
kísérleti állomáson orvosi felügyelet alatt próbá-
kat tesznek a vasnak, mint a vérszegénységben 
kiváló orvosszernek, növények útján való föl-
halmozásával. Ugyanis a mesterséges vasporo-
kat az emberi test nem szívesen veszi föl s 
hasonítja át. Az orvosok tehát kieszelték, hogy 
a vasat növényekkel kell fölszívatni és ilyen 
könnyen emészthető alakban kell a sápkóro-
soknak beadni. Az első próbát spinóttal tették 
s annak talaját vashydráttal öntözték. A siker 
teljes, mert a spinót jól fejlődött és vegy-
elemzés szerint hétszer annyi vasat tartalmazott, 
mint a közönséges spinót. Ez a spinót nagyon 
jól ízlett és teljes mértékben tartalmazta azt 
a vasmennyiséget, amely az emberi testnek 
szükséges és kedvező. Tekintve, hogy még a 
szükséges vas kedvéért sem lehet mindig (sőt 
gyakran se) spinótot enni, kívánatos lenne, ha 
kertészeink más növényekkel is próbákat ten-
nének. Ilyenül ajánlkozik különösen a saláta, 
mely jó pecsenye mellett egyhamar meg nem 
unható s a vasat bizonyára szintén fölvenné 
magába. 

— Virágkel nevelése. A párisi kertészek 
csodálatos nagyságú keleket visznek piacra. 
Sikerük titka az, hogy a magot májusban 
melegágyba ültetik és ha a rásza ujjnyi hosszú, 
következőleg járnak el: egymástól két lábnyi 
távolságban kilenc hüvelyk mély és három 
hüvelyk széles lyukat feszítenek az ágyásba, 
egy ilyen méretű fúróval. A lyukat színig 
öntik vízzel s ha az első öntést elitta, azt 
megismétlik. Ekkor a lyukat teleöntik juh-
trágyával s estenden kőmiveskanállal kevés 
földestül kiveszik helyükről a palántákat s a 
trágyába beleültetik. Ekkor az öntözéstől meg-
puhult földet sarokkal erősen a növényhez 
szorítják s azt szorgalmasan öntözik. Mihelyt 
a kel virágja mutatkozik, ezt a legbelső leve-
lekkel letakarják s a nap heve ellen így állan-
dóan védelmezik. Szaklapjuk szerint ennek az 
eljárásnak köszönik csodálatos virágkeljeiket. 

— A savó értéke nagyon különböző; leg-
silányabb a sovány tej savója. Tápláló anyaga 
kevés, de emésztésre ingerlő és így más abra-
kokkal keverve adagolandó. Legjobban érté-
kesül még a sertésben. Borjaknak csak friss 
és édes savót szabad adni. Legtöbb haszonnal 
veheti a fejős tehén, természetesen tömör takar-
mánnyal vegyest, egész tíz kilóig naponta 
Teje nagyon szaporodik tőle. 

— Sörárpa kezelése. A magyar és morva 
árpát a németországi sörgyárosok közvetlenül 
az aratás után az : r t vásárolják nagyobb mér-
tékben, mert ilyenkor az jobban csirázik, vagyis 
könnyebben maiátázható, mint a német sör-
árpa. A hazai árpa ezen jobb csirázóképes-
ségének oka az, hogy aratás után kevesebb 
víz van benne, mint a német árpában. Vizs-
gálatok adatai szerint olyan frissen aratott 
árpának, melynek közvetlenül aratás után 
3 3 ° / o csirázóképessége volt, lassú szárítás után 
95%-ra javult a csirázóképessége, tehát az 
árpa a malátakészítésre annál hamarább válik 
alkalmassá, minél szárazabb helyen raktározzák 
az aratás után. 

— Burgonya besava nyitása. Egy német 
jószágigazgató írja, hogy 1902 őszén, mindjárt 
szedés után, próbaképen minden irányban 
másfél méteres kikövezett gödrökbe tette el 
a krumplit, s azt most január végén, tehát 
2 Yd év múlva is kifogástalan állapotban találta. 
A fenékre félig megfőzött 25 cm.-es réteget 
rakott, erre ugyanolyan vastag nyers réteget 
apró krumpliból. Egy munkás a főtt alsó 

! rétegbe jól belegázolta a felső nyers réteget 
I és gázolás közben éles ásóval iparkodott a 
1 nyers szemeket felaprózni. Ezt a rétegezést 
í folytatta, mígnem a gödör tele lett. Most 
; fél méter magas agyagsipkát sulykolt reája, 

s annak repedéseit mindenkor bemázolta. 
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Leszámítva az ilyen konzerválással járó anyag-
veszteséget, melynél különben a rothadás a 
vermekben még több kárt okozhat, a burgonya 
kifogástalan volt s az állatok szívesen fogyasz-
tották. Ennek az eltevésnek azonban mindjárt 
szedés után kell történnie, mert különben az 
elégülő héj sok szolanint gyűjt össze és ez 
rontja a krumpli kellemes ízét. 

— Patkányirtás. A patkányt igen egy-
szerűen úgy lehet irtani, hogy a patkány-lyukba 
bottal egy szénkéneggel áti tatott rongyot tolunk 
be. Ezután amannak védelmére még egy darab 
száraz zsákot gyömöszölünk be. Minthogy a 
szénkéneg nagyon gyúlékony, az ilyen munkát 
teljesen megbízható emberre kell hagyni s 
akkor is szigorúan meghagyni neki, hogy 
munka közben ne pipázzon. 

— Réttrágyázási kísérlet itthon. A 
magyaróvári növénytermelési kísérleti állomás 
által eddig végzett réttrágyázási kísérleteknek 
eredménye a következőkben foglalható össze: 
a könnyű természetű homokos talajokon a 
kálifoszfát-trágyázásnak határozott előnye van, 
amennyiben a két trágyaféleség együtt jobban 
hat, mint a káli egymagában. Agyagtalajokon 
azonban a foszfortrágya egyedül is elég a ter-
més fokozására, mert a káli rendesen elegendő 
mennyiségben fordul elő a kötöttebb termé-
szetű talajokban. A műtrágya a szénatermést 
nemcsak fokozza, hanem annak minőségére 
különösen jótékonyan hat. A rétek flóráját meg-
változtatja, a savanyú és értéktelen füvek el-
tűnnek s helyűket elfoglalja az aljfű és here. 
A fejlődést elősegíti és dús virágzást ered-
ményez, ennélfogva a széna előbb kaszálható, 
a takarmány illatosabb, az állatok szívesebben 
eszik, kevesebb izéket hagynak. A műtrágyá-
zott réteken rendesen sarjút is kaszáltak oly 
helyeken, hol más években ez sohasem sikerült. 
A műtrágya sok helyen már az első évben 
annyira hat, hogy megtérítve a költségeket, 
tiszta jövedelmet szolgáltat. Hatása azonban a 
második és harmadik évben is tapasztaltatott, 
különösen a fejlődésre és minőségre volt utó-
hatása. 

— Talaj és növény. A Central-Blattban 
egy német kísérleti állomás főnöke fölveti azt 
a kérdést : vájjon lehet-e a növények elemzésé-
ből a talajnak táplálótartalmára következtetni ? 
E kérdésre, melyet növények és talajok pár-
huzamos vizsgálatával ellenőrzött, így felel 
meg : 1. Ha a talajban sok a tápsó, a növények 
is buján fejlettek, a terméseredmények is 
magasak: akkor a gazda csak hagyja magára 
a földet, használja okosan és ne törődjék az 
aratással kivitt tápsók pótlásával. 2. Ha a 
talaj tápsókban gazdag, a növényzet azonban 
szegény és a terméseredmények alacsonyak : itt 

a nehezen oldható talajsóknak könnyen old-
hatókká változtatására kell törekedni. Ezt 
gipszezéssel és meszezéssel, esetleg turfaszó-
rással érjük el. 3. Ha a talaj is ' meg a növény 
is szűkölködik tápsókban : jó trágyázással kell 
segíteni. 4. Ha a növények tápsótartalma nagy, 
a talajé pedig kicsiny (így szokta az élelmes 
gazda eladásra szánt földjeit előkészíteni), 
akkor rossz talajjal van ugyan dolgunk, de az 
egyelőre trágyákkal van jókarba helyezve. Ne 
induljunk tehát pusztán a nagy kalász és vaskos 
burgonya után. mert így könnyen túlbecsül-
hetünk egy talajt. 

— Házi csonttrágya. Aki összegyűjti ház-
tartásában a csontokat, maga is készíthet 
belőlük foszfortrágyát. Ecélból a csontokat 
fölaprózzuk, rossz hordóba hányjuk és 20 szá-
zalékos kénsavat öntünk rá, annyit, hogy a 
csontokat eltakarja. A csontok rövid idő múlva 
föloldódnak a kénsavban s az öntözővízhez kever-
hetők. Rózsabarátok csodálatos eredményeket 
érnek el vele, mert tőle a cseréprózsa szembe-
szökően növekszik és gazdagon virágzik. Soha-
sem szabad vizet önteni hígításul a kénsavhoz, 
hanem a kénsavat kell a vízhez önteni. Ha 
vizet öntenők a kénsavba, épen azt tennők, 
mintha forró olajba öntenők a vizet. 

— Kecskenevelés. A kecske igen igényte-
len s jól fizető állat. Tartására vonatkozólag a 
spanyolok tíz parancsolatja így hangzik : 1. 
Yálassz jó csontú és lehetőleg szarvatlan álla-
tot a fölnevelésre. 2. Tarts jó bakokat, lehe-
tőleg messze vidékről beszerezve. 3. A bakokat, 
kivált a tenyészévadban, erősen kell táplálni. 
4. A bak második évétől kezdve használható 
és nyolcvannál több tagú ne legyen a nyája. 
5. A bak a tenyészévadban minden reggel 
kapjon abrakul zabot. 6. Iparkodjunk nyájun-
kat fajkiválasztás útján javítani. 7. Vackukat 
nyáron szellősen, télen melegen, mindenkor 
tisztán kell tartani. 8. Lehetőleg sokat járassuk 
a nyájat szabadban. 9. A kecske szeret torkos-
kodni, tehát lehetőleg sűrűn változtassuk a 
takarmányát. 10. Az egy-községbeli kecskéket 
csoportosítsuk csordába, mert a kecske társa-
ságban szeret. 

Tartalom: Gazdasági ismétlő iskoláinkról. Szabó 
Elemér. — A baromfi- és tojásértékesítő szövetkeze-
tek. Varga Jenő. — A sertés fiaztatása és a malacok 
fölnevelése. Csankó Vilmos. — A szőlő telepítéséről. 
Kadocsa Gyula. — Az aratásról. Wällner Gyula. — 
A szarvasmarhák felpuftádása. Kluger Ödön. — A zöld 
árpa, mint baromfitakarmány. Lengyel Károly. — 
A diófa ellenségei. (Tárca.) Zádor Gyula. — Gazda-
sági Tanácsadó. — Gazdasági irodalom. — Vegyesek.. 

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

Budapest, 1905. 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 m i n d e n h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M í g k a p h a t j a e l a p o 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 által lát tamozott 
községi előljárósági bizonyí tvánnyal együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . 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 nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba kü ldendők . 

A h i rde tések 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 á l ta l kiszámítható h i rdetés i díj előre kü ldendő 
be. Eí?j éb 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 d í j a k is 
e lőre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : K I A D Ó H I V A T A L : 
P R DA P E S T , 11. K E R . , O S T R O M - U T C A 1 7 . S Z Á M . M A G Y . K I R . E G Y E T E M I N Y O M D A , L. K E R . , I S K O L A - T É R 3 . 

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

A legnagyobb ellenség. 
Lapunkban már több ízben foglal-

koztunk a mi országrontó legnagyobb 
ellenségünkkel: a tüdővésszel. Fölhívtuk 
kartársainkat, hogy a népet világosítsák 
föl és oktassák ki e tekintetben. A nép 
leginkább a taní tóra hallgat s így a 
tanítóság legalkalmasabb arra, hogy a 
„legnagyobb ellenség" ellen a nemzeti 
védekezést vezesse. 

Dr. Lukács György, a jelenlegi vallás-
és közoktatásügyi miniszter, aki már 
főispánsága idejében is sikeresen küzdött 
a tüdővész terjedése ellen s aki a nép-
szanatóriumok építésére irányult moz-
galom éltető lelke volt, a tüdővész ellen 
való védekezés tárgyában a tanfelügye-
lőségekhez körrendeletet intézett, mely-
ről egy ellenzéki lap is azt írja, hogy 
„a miniszter azzal kiérdemli a szülők 
háláját" . 

A körrendeletet nagy fontosságánál 
fogva, lapunk első helyén alább egész 
terjedelmében közöljük s ismételten is 
fölhívjuk t. kartársainkat, hogy nemzet-
erősítő küldetésükhöz képest, a minisz-
t e r t emberbaráti és nemzetmentő tö-
rekvéseiben buzgón támogassák. 

Az üdvös körrendelet, melyet a mi-
niszter 56.060. sz. a. valamenyi kir. 
tanfelügyelőnek és tanfelügyelőségi ki-
rendeltségnek megküldött, egész terje-
delmében így hangzik: 

A tüdőgümőkór (tüdő vész) hazánkban, külö-
nösen a szegényebb néprétegekben, fájdalom, 
óriás módon pusztít. 

Elsőrendű kötelességünk a veszedelmes kór 
ellen a legkiterjedtebb módon küzdeni, pusztí-
tásainak gátat vetni s azt a legszűkebb kor-
látok közé szorítani, amennyire emberi mun-
kának ez csak lehetséges. 

Figyelemmel azokra az eredményekre, me-
lyeket a veszedelmes kór ellen vaM küzdelem-
ben már eddig is, főleg a külföldön fölmutatni 
sikerült, szükségesnek tartom, hogy ezen nagy, 
a nemzet életérdekébe vágó küzdelembe már 
a népiskolák is alkalmas módon bevonassanak, 
mert tudományosan megállapított dolog, hogy 
a serdülő korban kifejlődésre jutó tüdővész 
fertőzése az esetek igen nagy számában a 
gyermekkorban váló fertőzésre vezethető vissza. 
Ennélfogva nemcsak indokolt, hanem elkerül-
hetetlenül szükséges, hogy már a népiskola min-
dent elkövessen a test ellenállóképességének 
fokozására, továbbá arra, hogy a betegség az 
iskola útján ne terjedjen, hogy az iskolaláto-
gatás és az iskolai munka a tüdővész iránt 
való hajlandóságot ne fokozza, hanem csök-
kentse. Mindent meg kell tennünk, hogy a nép 
gyermekeit a betegség terjedésének módjáról, 
a terjedés meggátlásának eszközeiről fölvilágo-
sítsuk és a gyermekek útján ezeket az isme-
reteket a szülői házba is eljuttassuk és érvé-
nyesíttessük. 

A leghatalmasabb fegyver tehát a fölvilágo-
sitás, amellyel a népiskola a gümőkór, a tiidő-
vész ellen síkra szállhat. Ezért számítok ezen 
a téren a tanítók buzgó közremunkálására, 
annál is inkább, mert az iskola útján való 
fertőzés az ő testi épségüket, sőt életüket ép-
oly mértékben veszélyezteti, mint a tanuló-
ifjúságét. 



2 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 2 7 . SZÁJI. 

A gümőkór terjedésének meggátlása körül 
szükséges tudnivalókat és teendőket a követ-
kezőkbe foglalom össze: 

I. 
A gümőkór fertőző betegség, melynek fer-

tőző anyaga a Koch-féle bacillus, igen apró 
gomba. Ez a gomba okozza a betegséget. 

Az iskola föladata mindenekelőtt megakadá-
lyozni azt, hogy a tüdőből kiköhögött vagy a 
csont- és mirigy-gümőkór, máskép görvélykór 
genyjében levő bacillusok szét ne szórassanalc, 
vagyis a beteg testéből az egészséges gyermek 
testébe ne juthassanak. 

Evégből arra kell szoktatni a tanulókat, 
amit egyébként a jó ízlés is előír, hogy kö-
högés alkalmával kezüket vagy zsebkendőjüket 
szájuk elé tartsák és hogy a nyálkát semmi-
esetre se a földre köpjék, hanem a köpőcsé-
szébe, vagy ha az nincs kezük ügyében, akkor 
a zsebkendőjükbe. 

Faluhelyen, különösen a szegényebb szülők 
gyermekei, igen sokszor zsebkendő nélkül 
mennek az iskolába és ruhájuk egy-egy részét 
használják orrtörlőnek. Ez ízléstelen és egészség-
telen is. A nevelő tapintata a gyermek meg-
szégyenítése nélkül rászoktathatja a gyermeket 
zsebkendő használatára. Elvégre minden háznál 
fog az édesanya találni olyan vászondarabot, 
melyet tisztára mosva, zsebkendőnek beszegve 
adhat iskolába járó magzatjának. A tanító 
ügyességétől függ, hogy zsebkendő nélkül épen 
úgy ne jöjjön a tanuló az iskolába, mint ahogy 
könyveit és tanszereit sem hagyja otthon. 

Utasítsa a tanító a köhögő gyermekeket 
arra is, hogy zsebkendőjüket gyakran változ-
tassák, a szennyes zsebkendőt otthon tisztával 
cseréljék ki. 

Ügyeljen a tanító arra, hogy az erősebben 
köhögő gyermekek a tanteremben levő köpő-
csészékhez közel üljenek. Az iskolában levő 
köpőedényeket azonban folyton tisztán kell 
tartani és naponként egyszer-kétszer dezin-
ficiálni, mert különben veszélyessé válhatnak. 

Ügyeljen továbbá arra, hogy a csont- vagy 
mirigygenyben (scrofulában) szenvedő tanulók 
mindig csak tiszta és teljesen elfedő kötéssel 
ellátva jelenjenek meg az iskolában, a szennyes 
vagy h iámos kötéssel ellátott gyermekeket 
okvetlenül küldje haza. 

Arra az esetre, ha valamelyik tanuló álla-
pota tüdőbetegségre nagyon gyanús, hívja föl 
a tanító a községi vagy körorvos figyelmét 
arra a tanulóra, és ha a gyermek köhögése az 
orvos véleménye szerint fertőző természetű, 
akkor az orvos véleménye alapján az iskolaszék, 
állami isk. gondnokság az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 3. §-a alapján azonnal mentse föl, s ha 

kell, tiltsa el az illető tanulót a nyilvános iskola-
látogatás alól. 

Ha a tanító, tanítónő vagy az iskolaszolga 
szenvedne tüdőgümőkórban, amiről a községi 
vagy körorvos, járási, tiszti orvos, mint a köz-
ségi iskolaszéknek, állami iskolai gondnokságnak 
tagja, jelentést tenni köteles, az illető azonnal 
szabadságolandó és az intézetből ideiglenesen 
eltávolítandó, nemcsak az iskolai védekezés 
érdekében, hanem azért is, hogy megrongált 
egészségét visszaszerezhesse, ami a betegség 
kezdete időszakában sikerül is. 

II. 
A fertőző csirák legjobb pusztítója a nap-

fény. Hogy mentől több napfény süssön be a 
tanterembe, legajánlatosabb az ablakoknak 
keletre vagy nyugatra való alkalmazása, amire 
új építkezések alkalmával ügyelni is kell. Ezen 
két égirány felé tekintő ablakokon át a nap-
fény a tanterembe a legjobban behatol és az 
oktatást sem zavarja. 

A fertőző csiráknak másik megszüntetője a 
mész. Azért a tantermeket évente legalább két-
szer alaposan ki kell meszelni. A meszelés a 
fertőző csirák kártétele ellen a legolcsóbb és 
leghathatósabb eljárás, de csak úgy, ha a régi, 
piszkos mészréteget a meszelés előtt alaposan 
lekaparják. A lekapart anyagot legjobb elásni, 
földdel letakarni. 

III. 
A fertőző csirák a porral kerülnek a levegőbe 

és pedig úgy, hogy a porszemecskékre tapad-
ván, azokkal együtt fölszállnak a levegőbe, 
majd a testbe vagy a testre. A tantermekben 
a por ellen való küzdelem állandó legyen. A 
portól mentes tanterem, amint a tanító tiszta-
ság iránt való érzékét dicséri, egyúttal arról 
győz meg, mennyire vigyáz növendékei és a 
maga egészségére. 

Hogy a tanterem portól mentes levegője 
biztosíttassék, a padlókat jól kell fektetni, 
hogy a lépések alatt ne inogjanak ; a padlózatot 
célszerű bizonyos anyagokkal, lakkal, festékkel, 
pormentesítő szerekkel bevonni, hogy a por 
azok fölületéről könnyen és alaposan eltávo-
lítható legyen, továbbá gondosan kell törül-
getni az ablakokat, a taneszközöket és a bútor-
zatot. A portörlést nyitott ablakok mellett 
jóval előbb kell elvégezni, mielőtt a tanulók 
az iskolába érkeznek, hogy a levegő pora le-
szálljon. A gyermekeket arra kell szoktatni, 
hogy cipőiket, csizmájukat, mielőtt a tan-
terembe lépnek, portól, sártól gondosan tisz-
títsák meg. Ahol keresztülvihető, a sáros, vizes 
cipőket az iskolában föl kell váltani. Üj iskola-
építkezések alkalmával igyekezni kell az 
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iskolákat az utca porától távol elhelyezni. Nem 
szabad a söprést és a poroltatást a tanulókkal 
végeztetni, hiszen ezeknek gyenge tüdeje azt 
könnyen megszenvedi. Száraz söprés a fel-
nőtteknek is káros. Ajánlatosabb a söprés 
előtt a tantermet megnedvesített fürészporral 
iígy fölhinteni, hogy a fűrészpor összesöprése 
alkalmával a padló minden részéről a porsze-
meket összeszedje. 

Az összesöpört fűrészport minden söprés 
•után el kell égetni. 

IV. 
A gümőkór bacillusai nem minden szerve-

zetet támadnak meg, csak az olyat, amely 
gyengült, amelynek ellenálloképessége csökkent. 
A szülőktől örökölt hajlamosság ellen nem 
tehet az iskola semmit, de minden erejével 
küzdjön a hajlamosság megszerzése ellen. A 
hajlamosságot előidézi, különösen írás alatt, a 
görnyedt testtartás, huzamosabb időn keresz-
tül a karok szoros összekulcsolása, nemkülön-
ben a huzamosabb ülés, mert mindezen okok 
megakadályozzák a mellkas kitágulását és így 
a tüdők teljes és alapos ki szellőzését. 

Hasonlóképp ártalmas a rossz levegő, mely-
ben sok a szénsav és a testből légzés, izzadás 
stb. által eltávozott gáznemű, szerves anyag. 
Már egy tanítási óra alatt is annyira meg-
romlik a tanterem levegője, hogy az egészségre 
káros. Föltétlenül szükséges tehát, hogy az 
ablakokat minden óra végeztével kinyissuk, 
még a legnagyobb hidegben is 1—2 percre, 
nyáron pedig 5 — 10 percig szellőztessük. A 
falak melegétől a beáramló friss levegő csak-
hamar fölmelegszik és visszanyeri a szellőzte-
tés előtti hőmérsékletet. Hogy a tanulók a 
szellőztetés alatt meg ne fázzanak, a folyosóra 
kell őket kivinni, vagy kellő elővigyázattal az 
udvarra kell vezetni. 

Fontos tudni azt is, hogy a tüdőt minden 
köhögés gyengíti: akár meghűlésből, akár fer-
tőzésből (kanyaró, szamárhurut, influenza) eredt 
légyen. 

Régi orvosi tapasztalat, hogy a kanyarót, 
szamárköhögést, influenzát kiállott egyének 
sokkal könnyebben kapják meg a tüdővészt, 
mint mások ; azért az iskolának a tüdővész 
szempontjából a most említett betegségek el-
len is küzdenie kell. Általános elv az, hogy a 
köhögő gyermek maradjon otthon mindaddig, 
amíg baja egészen el nem mult. 

A meghűlésekből eredő köhögés meggátlása 
végett gondoskodjék a tanító télen állott, de 
tiszta ivóvízről s ne engedje, hogy a tanulók 
hideg vizet igyanak, hóval vagy az eresz és 
befagyott víz jegével oltsák szomjukat vagy 
azt akár játékos pajzánságból szopogassák. 

A friss levegőhöz hozzászoktatott gyermek 
ritkábban hül meg, mert ennek bőre s tüdeje 
megedződött, megerősödött. Azonkívül a friss 
levegőn folytatott élénk mozgás legjobban tá-
gítja a tüdőt, fejleszti a test erejét és így 
ellenállóképességét. 

Azért lehetőleg minden nagyobb szünetet a 
szabadban töltsenek a tanulók, télen, nyáron 
egyaránt. Hogy a tanulók esős időben és ha 
sáros is a talaj, a friss levegőt élvezhessék, 
fölötte ajánlatosak a födött játszóterek, pajták, 
melyek azonban nyújtsanak védelmet az ural-
kodó szelek ellen. 

A testgyakorlási órákat és különösen az 
iskolai játékot a szabadban kell végezni. Ezek-
nek rendszeres tartása mindenképen kiváló 
gondját képezze a tanítónak. Testgyakorlás és 
játékok alatt célszerű egy-két mély légzést, 
tüdőgimnasztikát elrendelni. 

A tüdőt fejlesztik az ének és a szavalás is, 
de csak akkor, ha szabadban vagy tiszta leve-
gőjű teremben végeztetnek. Ezért az éneket 
nem a tanítási óra végén, hanem lehetőleg 
annak elején kell végeztetni, amikor a tan-
terem levegője tiszta. 

V. 
Az iskolának feladata kioktatni a növendéket 

arra, hogy mikép védekezzék a tüdővész ellen 
és mittevő legyen. A tanító nemcsak általános 
figyelmeztetéseket tegyen és alkalomadtán, tehát 
esetlegesen, oktasson, hanem a legfontosabb 
óvóintézkedéseket, a nevezetesebb s fent elsorolt 
dolgokat, az alábbi tételekkel együtt, a felsőbb 
osztályba járó tanulókkal, főleg pedig a VI. 
osztályba járókkal, a tanuló otthonára és a 
mindennapi életre alkalmazva, dolgoztassa föl 
és mint tanítási anyagot, időről időre kér-
dezze ki. 

Egyébként a tanerők az elemi népiskolák 
számára kiadott ú j tantervben, illetőleg az 
ahhoz tartozó Utasításban erre nézve kellő 
módszeres útbaigazítást nyernek. 

Az ide vonatkozó tanításban kellő mértéket 
kell tartani. 

Óvakodjék a tanító a túlságos kiszínezéstől, 
a tudománnyal ellenkező nézetek terjesztésétől 
és a kuruzsolástól. Alapos ismeretek szerzése 
végett egyfelől a hatósági orvos tanácsát hall-
gassa meg, másfelől hasonló tárgyú, népszerű 
ismertetéseket olvasson. 

A tanító az alábbi igazságokról igyekezzék 
még különösebben a tanulókat felvilágosítani. 

Figyelmeztesse őket, hogy a tartós, egészsé-
ges élet egyik fő feltétele a jó lakás, világos, 
nagy ablakokkal, kellőleg szellőztetve és állan-
dóan tisztán tartva. Különösen a leányokat 
kell az ezen irányban folytatott állandó szor-
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goskodás hasznáról fölvilágosítani és érzéküket 
az iskolában mutatott jó példával és követke-
zetes gyakorlattal kifejleszteni. 

Hangsúlyozni kell a célszerűtlen és rendetlen 
életmódnak, nevezetesen a kevés alvásnak, a 
sok szesz élvezetének káros hatását és rombo-
lását. Ki kell emelni, hogy ezek a testnek a 
tüdővésszel szemben való ellenállóképességét 
legelőbb tönkre teszik. 

A testedzés szempontjából nem lehet eléggé 
ajánlani, hogy a tanulók felső testüket minden 
nap állott vízben mossák meg. Akik ezt teszik, 
védve vannak a meghűlések és a tüdőt gyen-
gítő köhögések ellen. 

A testnek minden túlzástól ment fejlesztését 
különösen az olyan tanulóknak kell ajánlani, 
kiknek családjában a betegség befészkelte 
magát, akiknek családtagjai tehát a betegségre 
velükszületett hajlandósággal bírnak ; de ilyen 
esetekben különösen óvakodjék a tanító a sze-
mélyes vonatkozásoktól és a betegség sötét 
kiszínezésétől. 

Figyelmeztesse a tanító a tanulókat arra, 
hogy pályaválasztás előtt, főleg azok, akik 
ipari pályákra akarnak lépni, az orvos tanácsát 
mindig kérjék ki. 

Arról is világosítsa fel növendékeit, hogy a 
tüdőgümőkór épenséggel nem gyógyíthatatlan 
betegség, sőt hogy annak kigyógyítása nagyon 
valószínűvé válik, ha mindjárt kezdetben orvos-
hoz fordulnak, amikor a gyengébb forróság, 
bágyadtság, munkához való kedvetlenség, sá-
padtság, a testsúly fogyása, esetleg enyhe, de 
makacs, tartós köhögés stb. jelentkezik. 

Ki kell terjeszkednie a szanatóriumoknak, 
nevezetesen a népszanatóriumoknak üdvös hatá-
sára, amilyen Békés vármegyében van keletke-
zőben s amelynek felállítása mindenütt lehet-
séges lesz, ha a kellő felvilágosítás mellett a 
nép áldozatkészsége felébresztetik. 

Végül figyelmeztesse a tanító növendékeit 
arra is, hogy a gümőkór a gyöngykóros tehén 
útján is terjedhet, részint annak fertőzött teje, 
részint az istálló levegője útján. Egyébként is 
érdeke a gazdáknak, hogy egészséges állataik 
legyenek, í.melyeknek a friss levegő, tiszta, 
világos istálló épúgy kell, mint az egészséges 
lakás az embernek. 

Ezen körrendeletben foglaltakra Tanfelügyelő 
úr a felügyelete alatt álló összes iskolák tanító-
személyzetének, továbbá a helyi iskolai ható-
ságoknak, iskolaszékeknek, gondnokságoknak a 
figyelmét különös nyomatékkal hívja fel és 
őket arra buzdítsa, hogy ezen nagyfontosságú 
nemzeti ügy érdekében minden lehetőt tegye-
nek meg. Tanfelügyelő úr iskolalátogatásai 
alkalmával az iskolai egészségügy ellenőrzésére 
gondosan terjessze ki figyelmét és minden tel-

hető módon törekedjék arra, hogy ezen rende-
letemben foglaltak alkalmazásával a tüdővész 
ellen való védekezés a népiskolákban minde-
nütt a legerélyesebben megkezdődjék és a 
tanítói kar lankadatlan éberségének tárgya 
maradjon. 

Végül felhívom Tanfelügyelő urat, hogy 
ezen ügyben tett intézkedései, azoknak ered-
ménye és iskolalátogatásai alkalmával szerzett 
tapasztalatai felől ide az 1905/6. tanév végén, 
ám a szükséghez képest előbb is, jelentést 
tegyen. 

Budapest, 1905. évi július hó 4-én. 

Dr. Lukács György. 

Népiskolai munkánk eredménye. 
A mi becses lapunk mult évi 31. számában 

e kérdésről írva, s nem akarva elébe vágni 
az előreláthatott vitának, csak általános-
ságban jelöltem meg a népiskolai munkánk 
eredményét gátló okokat. A t. szerkesztőség 
elég fontosnak találván azt: vita tárgyává 
tette. Hozzászóltak az ország különböző vidé-
keiről 16-an s elmondták véleményeiket, kö-
zölték javaslataikat. Minthogy ígéretet tettem, 
hogy az i. t. szerkesztőség engedelmével én is 
hozzászólok, azt beváltani annyival is inkább 
kötelességem, mert szükség, hogy a különböző 
oldalról jött okok, javaslatok csoportosíttas-
sanak. Vegyük sorra őket: 

1. Bökényi D. nem értette meg állításomat 
s azért írhat így : „A középiskola tehetetlenül 
állna meg azelőtt a tanulósereg előtt, mely 
teljes híjával lenne azoknak a készségeknek és 
ügyességeknek, melyet tőlük ott megkívánnak. 
Amit a jó népiskola raktározgat el a gyermek-
iélekbe : arra rakosgatni lehet." Én nem a 
népiskola IV—VI. osztályában elsajátított 
nevelés-oktatási munkánk eredményét keveslem, 
hanem azt, ami megmarad abból a közéletben. 
S munkánk kellő eredményét gátló hibákat 
magunknak kell észrevennünk s nem várhatunk 
arra, hogy azt a kubikos, csizmadia vagy bér-
kocsis vegye észre. 

2. Elek Gy. szerint is „a népiskola inkább 
tanít, mint nevel, ma inkább, mint régen." A 
bajt, a sok között, elsősorban magunkban 
találja fel ; mert tanítani könnyebb, kényel-
mesebb, mint tanítva-nevelni. 

3. Németh V. megkísérli állításomat meg-
cáfolni, de ugyanakkor ki nem térhet az elől 
sem, hogy nekem igazat adjon. Elismeri, mi-
szerint „igaz, hogy sok családban még laza 
erkölcsöket találunk ; igaz, hogy sok vidéken 
még nagy a tudatlanság és a babona virág-
korát éli ; igaz, hogy a buzgó vallásosság,. 
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istenfelelem, felebaráti szeretet sok kebelben 
még állandó lakást nem talált, hanem ehelyett 
úgy az alsóbb, mint a felsőbb körökben a 
különböző vétkek és bűnök ejtenek foglyul 
egyes (?!) szíveket." így önkénytelenül elis-
meri, hogy lehet ugyan szépítgetni, takargatni 
mai társadalmi bajainkat, és hogy javítani, 
építgetni való nem lenne : be nem bizonyítja. 

4. Szabó A. hozzászólására azt kell meg-
jegyeznem, hogy tapasztalataimat nem egy kör-
ből, nem is „négy vármegye" ölelkezési csú-
csából — melyet én is ismerek úgy, miként ő — 
hanem hazánk nagy részének részint közvetlen, 
részint közvetett ismeretéből szereztem. Kenetes 
szavai csak megerősítettek azon meggyőződé-
semben, hogy népoktatási intézményeink nem 
érik el azt a célt, melyet népoktatási törvényeink 
föltételeznek. Es épen ezért nem lehet azt 
„kontár munkának" nyilvánítani s épen ezért 
nem „fordulna meg halhatatlan Eötvösünk sír-
jában" ; de sőt repesne lelke, látván, hogy nagy 
szelleme alkotását az utókor még tökéletesebbé 
igyekszik tenni; mert csak ilyen gondolatok, 
érzelmek között törhetett ki ajkain a nagy 
Széchenyinek is amaz örökbecsű jelmondat : 
„Magyarország nem volt, hanem lesz." 

5. Piller J. osztja nézetem, midőn ezt 
mondja: „Felújult ismét a vád, hogy a nép-
iskola nem nevel, csak tanít. A vád alapos és 
jogos, mert tényleg úgy van." It t félreérthet-
lenül meg kell jegyeznem, hogy én a gyakor-
lati életből merített eme tapasztalatomat nem 
vádként hoztam föl, hanem mint tényt, melyen 
javítani mindnyájunknak édes kötelességünk. 
Hangsúlyozza s nagyon helyesen, hogy nép-
iskolai nevelésünk érvényesítésére idő kell. 
Követeli az eddigi vizsgálati rendszer meg-
változtatását és e kérdésnek állandóan napi-
renden való tartását, míg teljesen megoldva 
nem lesz. 

6. Vaskó L. A tényt elismeri. Kívánja a 
tanítóképzőből hozott ismeret továbbfejlesztését, 
az önképzést. Az eredménytelenség oka a „nagy 
anyaghalmaz; család, társadalom ellenkező 
példaadása." 

7. Kriza S. „Azonos a meggyőződése" az 
enyémmel. Az okot ő is népoktatási intézmé-
nyeinkben, társadalmunk nevelési köztudatának 
hiányában és magunkban keresi s találja föl. 
Azon állítására, hogy az „ismerettömés mennyi-
sége nem minden egyes tanítónál nyomja alá 
erkölcsi nevelésének súlyát", meg kell jegyez-
nem, hogy egyesekről nem is szóltam; ok és 
alap erre nem is volna, hanem általában igen. 
S ez állításom fönntartom ; mert ellenkezőjéről 
senki meg nem győzött. 

8. Lengyel J . „Nagy részben igazat ad" 
nekem. Munkánk eredménytelenségének okait ő 

is ugyanabban találja; s különösen ami a ra j -
tunk kívül eső tényezőt, népoktatási intézmé-
nyeinket illeti, kimerítőleg és világosan szól. 
Megszüntető orvosszerére azonban azt kell 
mondanunk: „használ is, nem is." Ott, ahol 
nem volt ép érzék, az „összhangzatos, békés 
és egyetértő munkásság" szükségessége s hord-
ereje iránt, ahol az önzés, egyéni hiúság veze-
tett eddig; ezután is hiú ábrándnak fog bizo-
nyulni a lelkiismeretre hivatkozás. Törvény kell 
ide! s ennek következetes és szigorú végre-
hajtása. 

9. Postai P. hozzászólása a mellüket verő 
farizeusokra emlékeztet. „ A fönt írt tétel 
korbácsként hatott tanítói lelkemre" — úgy-
mond. (Hátha nem is ok nélkül?) S ahelyett, 
hogy állításom igazságát meggyőző érvekkel, 
tapasztalati tényekkel megerőtlenítené, meg-
semmisítené; folyton-folyvást föltételesen állítja : 
„nevelve tanítunk". P. o. „Nem képzelek olyan 
népiskolai anyagot, melyet nevelőleg nem 
taníthatunk, így pl. a vallás tanításánál szép 
történeteket s szép, tanulságos szabályokat 
tanítunk, de ha a tanító jó kezelője az anyag-
nak, egyúttal vallásosságra és erkölcsiségre 
nevel heti a növendékeit, tehát nevel." Mi ez? 
Bizonyíték? Ellentmondó üres frázis. Nem 
mondtam én, hogy nem nevelhet az iskola, ezt 
tehát fölösleges bizonyítgatni ; de sőt azt 
kívánom, hogy neveljen. Amelyik tanító azon-
ban P. úr szerint nevelheti, az neveli is! 
Minthogy pedig hazánknak mind a 30.000 
tanítója nevelhetne . . . . ergo nevel is. így hát 
pihenhetünk babérainkon. 

10. Gröttl Mariska szigorú szakképzést, ren-
dezett fizetési viszonyokat és több kollégiális 
szeretetet kíván népiskolai munkánk eredmé-
nyének fokozására. 

11. Hoffmann Bichard helyesli s üdvözli 
az e tárgyban megindult mozgalmat. A nevelés 
elhanyagolása alatt, főként a kedélynevelést 
értve, elítéli a mai száraz rendszert ; sürgeti a 
játék, meseóra behozatalát, iskolai kirándu-
lások állandósítását ; figyelembe ajánlja a dal 
s szépészeti képzés fontosságát. 

12. Ország Gábor hozzászólásában szintén 
a megsértett hiúság nyilatkozik meg, midőn 
első szavától utolsóig állítja: „Tehát igenis, 
midőn tanítunk, egyszersmind nevelünk is, 
szorosabb értelemben véve is." Nem, kartársak! 
Nem ilyen vitát véltem én fölidézni fölszólalá-
sommal, hanem nyilt, őszinte lélekből fakadó 
s a gyakorlati élet kohóján megtisztult tapasz-
talatok, igazságok, érvek harcát, mely nép-
nevelésügyünk hasznára végződjék. Vagy van 
hiba, vagy nincs. Ha van: elő az orvossze-
rekkel, mert magától még a tanügy sem „fej-
lődik" ; ha nincs: ki kell mondani, hogy mi 
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vagyunk a föld legtökéletesebb teremtményei, 
kiknek munkájában nincs fogyatékosság. 

13. Székely István elismeri, hogy „a mai 
népiskola idejének 3/i részét azzal tölti, hogy 
a gyermekek fejét ismeretekkel tömje meg s 
a nemesebb érzelmek fölkeltésével, azok ápo-
lásával, a rendre, tisztaságra való szoktatással, 
a helyesebb fegyelmezéssel, a munkára való 
neveléssel csak úgy futólag bánik el." Oka 
ennek az iskola túlterhelése s a szakfelügyelet 
hiánya. 

14. Kovács Ignác teljesen osztozik néze-
temben. Valóban fején találja a szeget, midőn 
munkánk eredménytelenségének okait keresve, 
kimutatja, hogy annak egyik okát magunkban 
és életkörülményeinkben találhatjuk meg. 
„Csekély anyagi javadalmazása a tanítót külön-
féle mellékfoglalkozásra készteti s a tanítóság 
másod- vagy harmadrendű foglalkozássá válik. 
Ezen oknak elhárítása legegyszerűbb : tisztes-
séges megélhetést kell a tanítónak biztosítani 
s akkor az eredménytelenséget előidéző okok 
megszűnnek ; vagy ha nem akarnának, rontsa 
le a törvény szigora." Ez a nyílt, férfias be-
széd s nem a más s magunk hibáinak leplez-
getese. Ezt kívánja a közügy, mert: „A haza 
mindenek előtt." 

15. Szabó Kálmán már nem így okoskodik. 
A létező bajt ő sem tagadja, de annak okát 
kizárólag a családban, társadalomban, tan-
rendszerünkben véli föltalálhatni. „Kívül van 
a baj — úgymond — nem bent az iskolában." 

16. Kó'szeghy István hozzászólásában első 
betűtől utolsóig osztozom. Azok között, kik e 
tárgyról lelkiismeretesen gondolkozva, gondo-
lataikat papírra vetették, ő a legtárgyilagosabb. 
Röviden, de figyelmesen sorolja föl az okokat : 
család, társadalom, környezet, maguok, népok-
tatási intézményeink, iskolafönntartó testületek-
ben rejlenek munkánk eredménytelenségének 
okai. Valóban megszívlelendők az orvosszerek 
is, melyeket a baj megszüntetésére fölsorol. 

A nagy többség elismeri tehát, hogy „nép-
iskolai fáradságos munkánknak azért nincs 
meg a magunk által is óhajtott eredménye, 
mert tanítunk, de nem nevelünk." Vannak 
azonban, akik kézzel-lábbal tiltakoznak e 
mindenesetre sajnos, de való tényállás ellen s 
erőnek erejével el akarják hitetni, hogy ennek 
beismerése tanítói tekintélyünk rovására s 
anyagi helyzetünk kárára esik. A kérdés tehát 
ez utóbbiak részéről nincs eldöntve. Vegyük 
azért sorra népiskolai tantárgyainkat s nagy 
vonásokban rajzoljuk meg képét tanításunk 
eredményének. Soroljuk föl az eredménytelenség 
okait és jelöljük meg az ezt megszüntető teen-
dőket. 

1. Vallástan. Tanítjuk mindenfajta iskolá-

ban és pedig oly odaadó lelkiismeretességgel, 
mint semmi mást. Mégis, mi az eredmény ? 
Alig valami. Avagy a nap, nap mellett ország-
szerte tapasztalható vallásközöny, hitetlenség, 
hitehagyás, hazugság, lopás, rablás, emberölés, 
gyújtogatás, az erkölcstelenség minden fajtá-
jának titkos és nyilvános föllépése fönt és 
alant, a minden nap rohamlépésben haladó 
„világias" életirány térfoglalása nem nekem 
adnak-e igazat? Azt mondhatni erre: „rossz 
ember volt is, lesz is." Azt felelem reá: igaz; 
de ez édes-kevés vigasztalás s állításom ellen 
nem bizonyító argumentum. Tanítunk vallás-
tant, de nem nevelünk hithű egyháztagokat. 
(? Szerk.) 

2. Olvasás. Ez volna tanításunk alfája és 
ómegája. Mégis hogy állunk? Legjobb növen-
dékeink néhány °/o-a tud csak tűrhetően olvasni. 
Ha pedig az olvasás-tanítás végcélját tekintjük, 
arra a szomorú tapasztalatra jutunk, hogy a 
nép fiai elenyésző kisebbsége érzi annak szük-
ségét s ezek nagyobb része igényét is csak a 
ponyvairodalom szemenszedett erkölcsrontó 
históriái s a rablásokat, gyilkosságokat s egyéb 
„szenzációkat" hajhászó krajcáros újságok ké-

pezik s csak nagyon kevés azok száma, kik 
az olvasást életszükségletnek ismerve : magukat 
öntudatosan képezik s olvasási készségüket, 
képességüket kedély- és erkölcsnemesítő olvas-
mányok által gyakorolják. Tanítunk tehát 
olvasni, de nem növeljük rá növendékeinket 
arra, hogy az olvasás végcélját elérhessék. 

3. írás. Nyelvtan, fogalmazás. A pusztán 
gépies írás ismerete ellen is tehetnénk kifogást ; 
hiszen iskolából kikerült növendékeink nagy 
része ezt is úgy elfelejti a kamaszkorban, 
hogy még saját nevét sem tudja tisztességesen 
leírni. De hagyjuk ezt! Nyelvtanból mi az ered-
mény ? Ahány község, annyifelé oszlik a nyelv-
ismeret. Tájszólásaink okos kedvelése mellett 
is vezérfonál gyanánt kellene áthúzódnia népünk 
nyelvén az irodalmi nyelvismeretnek. De erre 
rá kellene ám őket nevelni. Azonban ne boly-
gassuk ezt a magas dolgot ! Mert, ha a nép 
birtokában lévő kaiendáriomok at, bibliákat, ima-
könyveket, melyeknek tiszta lapjaira a családfő 
följegyezget egyet-mást s levelezéseit meg-
tekintjük: az önhitegetők is megdöbbenve 
ismerik el, hogy mai nyelvtanításunk kárba-
veszett időfecsérlés. 

4. Természettani tárgyakat is tanítunk, még 
sem tapasztalom, hogy népünk megfelelő 
hasznát is venné. Köznépünk nagy része is 
nyomorog, mert nem tudja földecskéjét oksze-
rűen kihasználni. A gazda szántóföldjén rabló-
garázdálkodást űz, gyümölcsöse — ha ugyan 
van ilyen — hernyótenyésztő-telep ; a gazd-
asszony zöldséges kertjében csirkéket, kis-
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libákat növel vagy ami még rosszabb : gyom 
öli el benne a veteményt. A babona még ma 
is országszerte virágzik. Egy égiháború köze-
ledtére megrémül a tudatlan nép : félreveri a 
harangokat, baltákat állít ki éllel ajtaja elé, a 
jégeső eltávoztatására. Félelmes remegések 
közt hányja magára a keresztet, ha út ja éjjel 
temető mellett vezet el. A régi banyák, boszor-
kányok még ma is léteznek: megrontják a 
teheneket, elviszik azok hasznát ; megigézik a 
csecsemőt, kis állatokat, mi ellen aztán csak a 
szenesvíz vagy ráolvasás használ. Tanítunk 
természetrajzot, természettant, de nem növeljük 
rá tanítványainkat, hogy ebbeli ismereteiknek 
hasznát is vegyék. 

5. Egészségtant is tanítunk. Népünk még 
sem fordít gondot teste kellő ápolására. A 
tisztátalanságból eredő bőrbetegségek minden 
vidéken föltalálhatók. A lakásokban tapasztal-
ható poshadt, romlott levegő vígan tenyészti a 
ragályos betegségek bacillusait ; pedig a vizet 
s levegőt mindenki számára könnyen hozzá-
férhetővé rendelte a jó Isten. A betegség föl-
léptekor tanúsított közöny pedig megdöbbentő. 
Orvosi segélyről, gondos ápolásról már csak 
akkor lehet szó, midőn a kuruzslók kellően 
elkészítették a beteget a másvilágra: mert 
köznépünk még mindig azt t a r t j a ; „ha az Isten 
úgy rendelte, hogy meghaljon, a doktor sem 
mentheti meg." Hol van itt népiskolai mun-
kánk óhajtott eredménye ? Sehol. Miért ? Mert 
tanításunkból hiányzik a nevelés. 

6. Földrajz, történet. E téren is szomorú 
tapasztalatokra tehetünk szert. Nem szükség 
mélyebben kutatni a lelki sivárságból eredő 
különféle botrányos állapotokat, csak egysze-
rűen meglátni a társadalmi fekélyeket: a haza-
szeretet iránti közönyt, nagymérvű kivándorlást, 
alkotmányos jogok ismeretében való tájékozat-
lanságot, az ebből származó képtelenségek 
kialakulását, a nemzetközi szociálizmus buja 
terjedését, a hatóságok iránti bizalmatlan-
ságot, gyűlöletet stb. s önkénytelenül jön a 
kérdés : miért tanítottuk a földrajzot, törté-
nelmet, alkotmánytant, ha növendékeinkre nincs 
hatása a közéletben? 

7. Szólnom kellene még arról, amit tantárgy-
ként nem tanítunk, de amit minden tárgynál 
tanítanunk kellene: a gyakorlati életre való 
nevelésről. De mivel cikkem már így is hosz-
szűra nyúlt, hagyjuk ezt s bízzuk kinek-kinek 
ítéletére, hogy népünk 99%-a miért élhetet-
lenebb, mint zsidó polgártársaink ? Miért pusz-
tul a magyar közbirtokos s földmíves- osztály ? 
Miért nyomorog a magyar munkásosztály 

Összegezzük az okokat, melyek népiskolai 
munkánknak kerékkötői s azokat a teendőket, 
melyek ezt megszüntetik : 

a) Magunk, életkörülményeink. Nem törek-
szünk mindnyájan minél nagyobb önképzésre 
s nem fogjuk föl s nem teljesítjük hivatás-
szerűen kötelességeinket. Ennek, mint okozat-
nak, nyomorúságos anyagi helyzetünk az oka. 
Szüntettessék meg az ok, vagyis helyeztessék 
a tanítói kar tisztességes anyagi viszonyok 
közé: az okozat megszűnik s népiskolai mun-
kánk áldásos eredménye rövid idő alatt föl-
tűnően emelkedni fog. 

b) Család, társadalom ma legtöbb esetben 
lerontja, amit az iskola épít. Ezen ok meg-
szüntetése csak évtizedek céltudatos, kitartó 
munkássága után lesz elérhető. Szabályrende-
letileg kell szervezni a szülői értekezleteket ; 
azok megtartását, szakszerű vezetését, az iskolai 
és községi elöljáróságnak azokon való kép-
viseltetését s az érdekelt szülőknek megjele-
nését büntetés terhe alatt kell kötelezővé tenni, 
így idővel ki fog fejlődni az annyira óhajtott 
egyetértő munkásság iskola és család között, 
melynek szembetűnő eredménye el nem ma-
radhat. Szintén szabályrendeletileg kell gondos-
kodni az iskolából kikerült növendékek tovább-
képzéséről; mert a mai ismétlő- s gazdasági 
iskolák jórészben csak papiroson léteznek. 

c) Népoktatási intézményeink: tanrendszerünk, 
vizsgálati rendszerünk leghatalmasabb kerék-
kötői nevelői munkánknak. Nagyon egyszerű 
az orvosszer : egységes szolgálati szabályzat 
kötelezővé tétele és szakfelügyelet szervezése. 
S ezeknek szigorú és következetes végrehajtása. 

íme az okok, melyek hivatásszerű munkánk 
teljesítésében gátolnak s a javaslatok, melyek-
nek életbeléptetésétől s erélyes keresztülvite-
létől föltételezem népnevelésünk föllendülését. 
Föltártuk a helyzetet ; előadtuk javaslatunkat ; 
a többit bízzuk felsőbb hatóságaink jóindulatú 
cselekvési körébe. 

(Füzesgyarmat.) Lázár István• 

Leányaink pályaválasztásáról. 
A népnevelési föladatok általában, de különö-

sen az az ideális kapocs, mely kell, hogy a 
családot az iskolával egybeforrassza, teszik 
kötelességünkké, hogy leányainknak : a jövendő 
generáció anyáinak a pályaválasztása kérdésével 
is foglalkozzunk e tisztelt lap hasábjain. Az 
élet és vele a küzdelem immár a porondra 
szólította az erős férfi mellé a gyönge nőt is, 
s kit érdekelhetne ez jobban, mint a nép 
oktatóját, legőszintébb tanácsadóját, útbaiga-
zítóját. 

Nálunk a nőemancipáeió még nagyon ú j 
dolog. Alig pár éves és ma már szép ered-
ményeket mutathat föl. A tétlen, tehetetlen 
intelligens leányok félszeg életét fölszabadította 
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a munka. A laboratóriumok, kórházak, katedrák, 
hivatalok megnyiltak a leányok százai előtt 
és az új pályákon, az új életmódban nyilvánult 
az emancipáció. De ami még érdekesebb és 
fölötte tiszteletreméltó, nemcsak azok a leányok 
emancipálták magukat, kiket körülményeik kész-
tettek arra, kiknek a létért férfiasan kell küz-
deni, de megmozdultak az igazi leányok is, a 
gazdag leányok, a leányszobás leányok. Föl-
szabadították magukat guvernántjuk, a náluk-
nál jóval műveletlenebb és közönségesebben 
gondolkodó nevelőnőjük oldala mellől és ener-
gikusan össze fogódzva, mint valami hatalmas 
új rend, kiléptek fehér szobájuk csacska lég-
köréből, ki, egyenesen a legtitkosabb, a leg-
rettenetesebb életbe. Kiléptek azzal a bátor 
szándékkal, hogy segédkezet nyújtanak létért 
küzdő leánytársaiknak. Bámulatot keltő szociá-
lis egyesülés volt ez, fölülről lefelé. Budapesten 
Leányegyesület alakult a nőemancipáció meg-
valósítására, keresztülvitelére minden vonalon, 
a puszta életből a legvalóbb életbe. 

Nem amolyan jótékonycélú nőegyletről van 
itt szó, hangversennyel egybekötött táncmulat-
ságról. Létért való küzdelemről van szó: sze-
gény, de élitrevaló leányok segélyezéséről, addig, 
amíg az életbe jutnak. A Leányegyesület szá-
mos szegény leánynak fizeti a tandíját, köny-
veit, vizsgadíjait az egyetemen és más iskolák-
ban. De nemcsak ezeket a leányokat segítik, 
kik műveltségüknél fogva velük egy sorba 
tartoznak ; hathatósan támogatják a kézműves, 
iparos-munkásleányokat. A szegény leányokat 
elhelyezik varrodákban, virágkereskedésekben, 
fényképészeti műtermekben stb. és mindenütt 
ahol kell, fizetik értük a tanoncdíjat. A mun-
kát, a tisztességes életet nyitja meg a Leány-
egyesület a tehetetlen leányoknak, minden 
kötelezettség nélkül. Jótéteményt gyakorolnak 
és nem jótékonyságot, nem könyöradományt 
adnak. Az életbe segített leányok, mihelyt 
keresetképes pályán vannak, egyszerre vagy 
részletekben visszafizetik az egyletnek a kapott 
segélyt. Csakis ilyen szervezet méltó a munkára 
emancipált nőkhöz. Még egy nemes ügyért 
küzd hősiesen a Leányegyesület. Budapesten 
van számos leány, kiknek már volna tisztes-
séges keresetük, de környezetük veszélyezteti 
erkölcsüket. Az ilyen leányokért síkra száll az 
egyesület és valósággal oltalmába veszi. 

Így keletkezett és diadalmaskodott nálunk 
a nőemancipáció. A mozgalom vezetői a szalo-
nokban vannak, a közkatonái kint az életben ; 
de azért együttesen dolgoznak, imponáló erővel 
egy célra törekszenek. 

Dicsérettel kell megemlékeznünk a budapesti 
feminista egyesületről is, mely anyák és leá-
nyok számára időről időre nagy értekezleteket 

tar t s meggyőzően hangsúlyozza a gyakorlati 
pályák fontosságát. Ékes szavakkal hirdeti ama 
régi kedves igazságot, hogy a testi munka és 
a gyakorlati munka egyáltalán nem olyan meg-
szégyenítő és szellemtelen valami, mint az em-
berek gondolják és hogy abban is csakúgy 
érvényesülhet a tehetség, mint a szellemi mun-
kában. Az egyesület gyakorlati tanácsokat nyújt 
jogi, nevelési s gazdasági kérdésekben és elmé-
leti oktatással kíván munkaerőt kiképezni a 
szociális intézetek számára : felügyelő nőket a 
napközi otthonokba, fölolvasónőket a vakok 
intézetébe stb. 

Szívből örvendünk e lelkes mozgalomnak s 
kívánjuk, legyen naggyá, erőssé és hatalmassá ! 
Mert a feminizmus nem akarja a nőt a férfi 
konkurrensévé tenni és nem akarja fölforgatni 
a természet törvényét, amely a nőnek az anya 
hivatását juttatta, hanem, épen ellenkezőleg, 
a legfőbb jelszava az, hogy az anyaságot védeni, 
óvni, istápolni kell, mert egy jövő generáció 
boldogulása múlik rajta. Hiszen az egész női 
kérdés alapja, lényege : a gyermek, amely az 
apák és anyák, férfiak és nők legnagyobb 
közös érdeke ! 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

— Hozzászólások. — 
IX. 

Jobban szerettem volna, ha az igen tisztelt 
szerkesztőség ennek a rendkívül fontos tárgy-
nak megvitatásánál azt tűzte volna ki föltéte-
lül, hogy a vitatkozást hat hét múlva kezdi 
meg; addig hadd gondolkozzanak a kartársak 
s a vakáció csendességében nyugodtan írják 
meg hozzászólásaikat.* Kívánatos lett volna ez 
a várakozás a siker érdekében. Ha fogyatékos 
lesz cikkem, gyarlóságom mellett tulajdonítsák 
kartársaim annak, hogy fölötte csekély idő 
állott rendelkezésemre. 

Ezt a nagyfontosságú, tárgyat több ízben 
vetették föl a kartársak. Évekkel ezelőtt Mesö 
Dániel kartársunk kezdeményezett nagyarányú 
vitatkozást. Azóta sokszor 'írtak róla lapunk-
ban. Csekély magam is tárgyaltam — más 
cím alatt — az 1903. évi 38. számban s épen 
ezért nekem most nem sok mondandóm van. 

Hogy a nyelvtanításnak — legalább az elemi 
népiskolában — célja az, hogy a gyermekek 
helyesen tudják kifejezni gondolataikat szóval 
és írásban, ezen vitázni nem kell. Ellenben 

* Lehetetlen volt, mert más kérdések is várnak 
megvitatásra. Szerh. 
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szükséges mérlegelni azt, liogy a nyelvtanítás 
hármas célja: a helyes beszéd, helyesírás és 
egyszerű fogalmazás tökéletességre vihető e az 
elemi népiskolában? Ezen a kérdésen fordul 
meg az egész vitatkozás. 

A helyes beszédre vonatkozólag igennel 
felelhetek, mert az elemi iskolát végzett tanulók 
legnagyobb része értelmesen ki tudja fejezni 
gondolatait ; de már a helyesírásra és fogal-
mazásra vonatkozólag határozottan nemmel 
kell felelnem. Nagy szó, elismerem, de a 
vitába bele kell vonnunk ezt a sajnos igazsá-
got. Nem azt állítom, hogy az elemi iskolát 
végzett növendékek közül egy sem tud helye-
sen írni és fogalmazni. Igenis, tud néhány, de 
ez oly kevés százalék, hogy ezáltal a célt 
elértnek nem tekinthetem. De nem mondottam 
én ezzel nagyot. Tessék csak megfigyelni az 
emberek helyesírását. Középiskolát végzett 
egyének között is igen sok van, aki nem tud 
helyesen írni. Aki figyelemmel kíséri a „Hiva-
talos Közlöny" tankönyv-bírálatait, meggyőző-
dik, hogy tudós urak hányszor vétenek nem-
csak a helyes magyarság, hanem a helyesírás 
ellen is. A hirlapok korrektorai tudnák meg-
mondani, hogy az újságírók közül is hányan 
nein tudnak helyesen írni ? ! 

így állván a dolog, le kell fokoznunk a nép-
iskolával szemben levő követeléseinket. Taníta-
nunk kell a helyesírást és fogalmazást az elemi 
népiskolában teljes odaadással, de ha a tanulók 
nagy tömege nem tud legalább akkora biztos-
ságra jutni, mint az elemi számvetésben, ne 
csak a tárgyban, a tanítási módszerben keres-
sük a hibát, hanem gondoljuk meg, hogy 
olyan készséget kívánunk, mélynek elsajátítá-
sára nem elég a népiskolai tanfolyam. 

Huszonegy éves tanítói gyakorlatom tanul-
ságát írtam le. Lehet, hogy ezzel kedvezőtlen 
bírálatra hangolok némelyeket, de engem meg-
nyugtat az, hogy nem csak az én iskolámban 
ilyen az eredmény. 

Ha már most azokat a gyermekeket tekin-
tem, kik a helyesírásban és fogalmazásban 
meglehetős tökéletességre jutottak, kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy ezek épen azok vol-
tak, kik a gramatikában is a leg jártasabbak 
voltak. Ha most tovább fűzöm gondolataim 
láncolatát, arra a következtetésre jutok, hogy a 
helyesírás tanításához bizonyos mennyiségű 
gramatika igenis kell, mert a nyelv lifejezési 
módozatait ez teszi tudatosakká. 

Elismeri ezt a legszélsőbb álláspontú egyén 
is. Azonban — elemi iskoláról lévén szó — 
különbséget kell tennünk azon anyag között, 
mely a helyesírás szempontjából föltétlenül 
szükséges s aközött, mely ebből a szempont-

ból nélkülözhető. Ez lesz az az arany középút, 
mely minden esetben legjobb, leghelyesebb. 

A gramatika a helyesírás egyszeregye. Aki 
nem tudja az egyszeregyet, az nem fog tudni 
készséggel számolni ; aki nem tudja a grama-
tikának legnélkülözhetetlenébb határozmányait, 
az mindig ingadozó lesz a helyesírásban. De 
amiként a sokszorozótábla nem cél, hanem 
eszköz, akként a gramatika is csak eszköz 
legyen s általa a cél felé kell haladnunk. 

Általános szabályként kimondhatjuk, hogy 
az elemi iskolában ne gramatizáljunk semmi 
olyannal, amiben a gyermeket a nyelvérzék 
elvezetheti ; amit pedig gramatizálunk, ott ne 
a szabály bemagolására, sőt ne is az olvasmá-
nyoknak boncolására, hanem a gramatikai 
anyag írásbeli begyakorlására kell a legnagyobb 
gondot fordítanunk. Hogyan látom ezt célsze-
rűnek, elmondtam e lap 1903. évi 38. számá-
ban. Nem akarom most azokat ismételni, hanem 
kérem, akik figyelemre méltatják hozzászólá-
somat, szíveskedjenek megkeresni e cikket. 
Az ott elmondottakat jelen hozzászólásom ki-
egészítésére fönntartom s azok után még csak CT O 
a vitatkozás érdekében mondok néhány szót : 

1. Mindenekelőtt rendezni kell azt a grama-
tikai tananyagot, melyet a helyesírás, fogal-
mazás szempontjából múlhatatlanul meg kell 
tanítanunk. Természetesen ez az anyag a mi-
nimális legyen. 2. Olyan olvasókönyvet kell 
szerkeszteni, mely a nyelvtanítást is szolgálja. 
3. Szerkeszteni kell egy olyan vezérkönyvet, 
mely szakítva a gramatizáltató iránnyal, tisz-
tán a célnak szolgál, t. i. arra ad útbaigazí-
tást, miként lehet a tanulót értelmes beszédre, 
főként pedig helyesírásra és egyszerű fogalma-
zásra tanítani. 

Végezetül nyomatékkal hangoztatom, hogy 
az írásbeli gyakorlatnak az eddiginél sokkal 
nagyobb teret kell engedni. A helyesírás nehe-
zebben sajátítható el, mint az értelmes beszéd. 
Az értelmes beszédnek minden tantárgy, a taní-
tási időnek, úgyszólva, minden perce szolgál ; 
ellenben az írás már maga is lassúbb valami, 
mint az olvasás, az írásban ejtett hibák 
kiigazítása is nehézkesebb s f i t kán történhetik 
a kiigazítás akkor, mikor a gyermek a hibát 
csinálta. Mennyire hátráltatja az eredményt 
még az is, hogy helyesírási gyakorlatra fölötte 
csekély idő van szánva ! Nagyon megfontolandó 
ez a körülmény ! Házi föladatul minél kevesebb 
adható; az iskolában minden tanításórának 
megvan a maga teendője ; írásbeli dolgozatra 
eddig legjobb esetben hetenként egyszer került 
a sor; ha tovább is így lesz, nyelvtanításunk 
eredménye nem lesz jobb az eddiginél. Véle-
ményem szerint a gramatikai anyag apasztása 
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és rendezése mellett az írásbeli dolgozatokra 
fordítandó idő tetemes szaporítása az, ami a 
nyelvtanítás sikerét biztosítani fogja. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

X. 
Meg fogja engedni a mi lapunk szerkesztő-

sége, bogy ehbez a kérdéshez én is hozzá-
szólhassak, annál is inkább, mert a szőnyegen 
levő s előreláthatóan nagy nézetcserét provo-
káló kérdés úgy pedagógiai, mint nemzeti 
szempontból a legelsők közé tartozik. 

K'iss Endre kartársammal egyetértek abban, 
hogy a nyelvtan nehéz a népiskolába já ró 
tanulónak. De azért nem lehet elfogadni azt, 
hogy nem való a népiskolába, mert ha a nyelv-
tan kiküszöböltetnék a népiskolából, a közép-
iskola első éveiben a tanuló teljesen ismeretlen 
mezőn mozogna akkor, amidőn neki a tanár 
mondattani alapon magyarázgatná a nyelvtant. 
Tehát a jövőbe is kell tekintem. 

Kartársam írja, hogy tanítványai nem tud-
ták megtanulni a nyelvtant, nem volt meg 
hozzá a kellő érettségük. 

E;i pedig más nézeten vagyok s ki is jelent-
hetem e helyen, hogy a névmások helyes alkal-
mazását nyelvtanból és fogalmazás segítségével 
igenis megtanulják a gyermekek. De meg 
azután nem is olyan nagyon kell azt nekik 
magyarázgatni, hogy miért mondják az én-t 
a saját nevük helyett. De tovább megyek : 
főnév, számnév, melléknév, ige, sőt alany és 
állítmány sem olyan nehéz dolog, hogy meg-
tanításukhoz nürnbergi tölcsérre szükségünk 
volna. 

Kellő magyarázat és gyakorlás után meg 
fogja érteni a gyermek mindegyiket s helyes 
vezetés mellett kérdésünkre is kielégítő felele-
tet fog adni. Probatum est ! 

Ha pedig csak ezeket tanulja is meg a nép-
iskolában, már is sokat nyert, mert nem fog 
üresen menni a középiskolába. 

Ha azzal érvelünk, hogy a nyelvtant nem 
érti meg a gyermek, akkor tovább kell menni, 
hogy még sok mindent nehezen vagy sehogy-
sem ért meg — mégis meg kell tanulnia. 

í r ja kartársam, hogy egy iskolában a nö-
vendékek egészen megundorodtak a nyelvtantól; 
lehet, hogy ott más tantárgy előadásánál is 
unatkoztak, az unalom pedig a tanítás megölő 
betűje. Bizony szomorú, mikor egy tanítóember 
azt látja, hogy a növendékek unatkoznak ; én 
már voltam olyan iskolában, ahol a tanulók 
vetélkedtek abban, hogy a nyelvtani szabályo-
kat megtanulják, és hogy meg is értették az 
azokban foglaltakat, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy ügyes példákat hoztak föl min-
den egyes szabályra. I t t tehát mégsem volt a 

tanulóknak oly száraz a nyelvtan, hogy rájuk 
deprimálólag hatott volna, sőt kicsi ábrázatu-
kon bizonyos jóleső öröm tükröződött, mikor 
egy-egy ügyes feleletet adtak. 

A keserű pilulát is szívesen veszi be a gyer-
mek, ha ostyába van burkolva. A jó tanítótól 
függ, hogy a nyelvtanba egy kis elevenséget, 
élénkséget vigyen be, ez pedig nem olyan 
kivihetetlen dolog; egy kis akarat kell hozzá 
csupán és a gyermekek nem fognak elszundi-
kálni a nyelvtani órán. 

Hosszasan nem hell időzni a nyelvtannál 
— röviden, de velősen — keveset, de jó l ! 

A nyelvtan a maga egészében, annak min-
den csinja-binja nem tanítható a népiskolában. 
Túlságba menni nem szabad semmivel sem. 
Periódusokkal,alá- és mellékrendelésekkel sohase 
kínozzuk a gyermekeket ; ez igazán nem nekik 
való, ezzel csak árthatunk, de hasznára nem 
fog válni egyiknek sem, ilyennel tehát brillí-
rozni akarni, kábaság. Ilyen túlhajtásnak, eről-
tetésnek sem helye, sem célja a népiskolában 
ninesen, mert az ilyen hajsza megboszulhatja 
magát később. 

A nyelvtan tehát ilyen értelemben, ilyen 
túlhajtott módon nem taní tható a népiskolában, 
de ha egy kis alapot szerez a tanuló, bizo-
nyára nem lesz hátrányára. 

Én tehá t még nem látom eljöttnek azt az 
idő£, hogy a népiskolából a nyelvtan mint 
külön tantárgy töröltessék, mert ez esetben a 
középiskolák tantervét is teljesen át kellene 
alakítani. (Ez sem tartozik a lehetetlenségek 
közé. Szeri:.) 

(Kassa.) Hoffmann Richárd. 

IRODALOM. 
A Magyar Könyvtár a nyári szünet előtt 

most küldi szét utolsó havi sorozatát. A soro-
zat első ké t száma, a 425. és 426., Mikszáth 
Kálmán egyik humoreszkjét adja, melynek 
címe: „Ne okoskodj, P is ta !" A következő 
szám élén Beöthy Zsolt neve áll, aki a „M. K." 
számára engedte át azt a remek emlékbeszédet, 
melyet a Kisfaludy-Társaság mult havi Jókai-
gyászünnepén tartott. A következő füzet „Angol 
költőkből" címet visel és Badó Antal fordítá-
sában egész csomó, nálunk eddigelé ismeretlen 
elbeszélő- és leíró költeményt tartalmaz, hosz-
szabbakat és rövidebbeket, komolyakat és vidám 
tárgyúak at. A „M. K." eddig megjelent 42S 
számának teljes jegyzékét ingyen küldi meg 
bármely könyvkereskedés, vagy a kiadó cég: 
Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és 
Fiai) részvénytársaság, Budapest, Andrássy-út 
21. sz. A teljes „M. K." kötve is kapható, 
részletfizetésre. 
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Egy mintaszerű iskolabarát főúr. 
Gróf Kuun Géza, mint a dévai állami elemi és pol-

gári iskolák gondnoksági elnöke. 

Az alig negyedév előtt, 1905. évi április hó 
11-én elhalálozott gróf Kuun Géza doktorban 
nemcsak a hazai tudományosság egyik díszét, 
büszkeségét siratjuk, de a népnevelésügy is 
ritka nemeslelkű pártfogóját vesztette. Szinte 
szokatlan a hozzá hasonló nagy szellemeknél 
az a gyöngéd vonzalom és meleg érdeklődés, 
mellyel ő a kezdő oktatás intézményei s főleg 
munkásai iránt viseltetni tudott . Hunyad megye 
tevékeny tanfelügyelője, Réthy Lajosé az érdem, 
hogy a dévai elemi és polgári iskolák újjá-
szervezésével gróf Kuun Gézát a gondnokság 
elnökéül meg tufdá nyerni. S az a mélytudo-
mányú főúr, aki Európa legjelesebb orientalis-
táival eszmeközösségben élve, évek során át 
távol állott még legközvetlenebb vidéke köz-
életi lüktetésétől is, akkora komolysággal és 
kötelességtudással vette a gróf Csáky Albin mi-
nisztertől nyert megbízatást, hogy Marosnémeti-
ből téli tanulmár.yútjára kelve, soha el nem 
mulasztá a gondjai alá helyezett s akkor még 
nagyon is primitív helyzetben fejledezett isko-
lák osztályait végiglátogatni. És tavaszra kelve, 
hazaérkezése után első látogatásainak egyik 
célpontját — az elnöklésével oly nagy hírre ju to t t 
Huuyadmegyei Történelmi, Régészeti Társulat 
múzeuma és munkásai mellett — ismét ezek, a 
hozzá hasonló magasállású férfiak részéről észre 
is ritkán vett intézetek képezék. S mekkora 
türelemmel, szeretetteljes leereszkedéssel hall-
gatta végig ezeknek az apróságoknak feleléseit, 
vizsgálatait ; milyen, a szülőket is boldogító, 
fényes ünnepélyekké varázsolta hozzá hasonló 
szellemű áldott jó nejével, Kemény Vilma 
bárónővel együttesen, főleg a dévai elemi és 
polgári leányiskola évzáró ünnepélyeit, hol az 
általuk méltán kegyelt igazgatónő : Borosiyány 
Béláné szül. Schvegon Vilma évi jelentése, a 
növendékek gondos szavalati és zenei előadásai 
után mindannyiszor magasszárnyalású, klasz-
szikus zamatú beszédekben méltatá a tan-
személyzet példás buzgalmát, a növendékek 
kitartását, örökre feledhetetlen intelmekkel és 
tanácsokkal bocsátván szárnyra a távozó nem-
zedékeket. 

Hogy a dévai intézetek oly örvendetes len-
dületet vettek, akkora vonzerőt gyakorolnak 

távol vidékekre is, abban igen nagy része van 
a gróf Kuun Géza gondnoksági szereplésének, 
mely nemcsak a tanítókat ambicionálta kellően 
nem méltányolható nemes versengésre, odaadó 
s válságos viszonyok közt is mindig lelkesen 
érvényesített munkásságra ; de a tanügyi ható-
ságoknál s az illető kultuszminisztereknél is 
biztosítá a hirtelen megnövekedett iskola jogos 
igényeit és nagy arányokban fokozódott szük-
ségleteit. Gróf Csáky Albin miniszter s Hunyad 
megyét mint szülőmegyéjét kétszeresen istá-
poló tanácsosa, Szathmáry György egy oly 
tágas palotával siettek a gróf közbenjárására 
kedvenc intézményét: a dévai leányiskolát meg-
ajándékozni, mellyel a tíz év előtti átlag-
arányban legalább félszázadra biztosítottnak 
vélték a népesedési követelményeket. S íme a 
túlbőnek tekintett épületből alig egy lusztrumnyi 
idő alatt kinőtt a derék intézet s kívül szorult 
párhuzamos osztályaival egy második épületet 
kezdett igényelni. 

1900-ban a nemes gróf testi szervezete ros-
kadozni kezdvén, kedvenc iskoláivdl. mint 
egyéb közintézményekkel sem tarthatá fönn oly 
közvetlenül az érintkezést ; de azért még ekkor 
is az ő tündérszép parkjában, Marosnémetiben 
vendégéül fogadá a záróünnepély után a tan-
testület és gondnokság tagjait, akiket a feje-
delmi vendéglátás élvezetei közben igen leköte-
lező pohárköszöntőkkel tüntetett ki, olykor még 
személyenként is. 

A tudomány és irodalom nagy mestere ilyen 
páratlan rokonszenvével halmozá el az iskolá-
kat s annak munkásait. Nem egyszer Európa 
közepéről utazott haza, csakhogy a hozzá 
szellemben s hazafiságban annyira hasonló 
nagybátyja : gróf Kuun Konrád elgyengülésé-
vel szintén gondnoksága alá került szászvárosi 
ev. ref. Kuun-kollégium és a dévai állami 
nép- és polgári iskolák vizsgálatain résztvehes-
sen. S érdeklődése, kitüntető gondossága verő-
fényéből tisztán az ifjúság s szülőmegyéje 
kultúrája iránti lelkesedése folytán juttatni tu-
dott az én igénytelen vezetésem alá esett dévai 
reáliskolának is, úgy hogy e három intézet 
dimisziójának tervezésénél megjelenhetését ő 
maga mindig biztosíttatni kívánta s gyöngéd-
sége odáig terjedt, hogy egy alkalommal, fon-
tos főrendi és akadémiai ülésen való elfoglalt-
sága félbeszakításával, képes vala Budapestről, 
éjjele föláldozásával, Dévára utazni, csakhogy 
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a jutalomra érdemesített reáliskolai növendékek 
kitüntetésének tanuja lehe?sen! 

Es környezetének legutolsó tagjával is érez-
tetni tudta páratlan szívjóságát, amit eléggé 
igazol az is, hogy nemcsak keresztfiainak, de 
udvari lekészének, udvarbírájának, mindenesé-
nek, sőt a grófi udvar egyik volt jobbágyának 
fiait a vizsgálatokon hallani óhajtotta, s a vál-
tozó vizsgálati sorrend szerint több napon át 
képes vala azért Tuszkulánumáből még gyöngél-
kedő állapotában is Dévára bekocsizni. 

Hogy egyéniségének nemes varázsa a növen-
dékeknél és tanítóknál egyaránt üdvösen ha-
tott s a szászvárosi és dévai intézetek az 
időbeli rohamos fejlődésében is hathatós té-
nyező vala, azt alig is szükség említeni. Ilyen 
iskolabarátok nemes példája megsokszorozná 
másutt is az iskolai élet gyümölcsözését s a 
nemzeti egység kialakulására, a szellemi sike 
rek s főleg a hazafiúi ideálok fejlesztésével 
csodás eredményeket varázsolnának elé min-
denütt. Azért vette méltó kegyelettel a nagy 
tudós és még nagyobb emberbarát nevét és 
emlékezetét az oktatásügy minden tényezője 
emlékezetébe s imádkozzunk a magyarok Iste-
néhez, hogy ajándékozza meg továbbra is gróf 
Kuun Gézához hasonló vezérekkel nemzeti 
művelődésünk ügyét, akik tudásuk tengernyi 
gazdagsága mellett szívjóságuk melegével is 
nemes elhatározások szent tüzét képesek egész 
nemzedék szívében és agyában lángra lobban-
tani ! 

(Budapest.) Téglás Gábor. 

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

Köszönetét nyilvánította: Elias Adolf 
m.-pécskai izr. hitközségi elnöknek, aki az 
ópécskai izr. felek, iskola építkezési céljaira 
1000 koronát adományozott. 

Kinevezte: Wissinger Gizella állandó he-
lyettesként megbízott oki. óvónőt a pirosi áll. 
óvodához óvónővé; Vozáry Margit oki. tanító 
nőt a bátyúi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kapitány József oki. tanítót a gyetvai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Bodnár György kir. 
s.-tanfelügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3-ik fok.-ba, 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal Szatmár vármegye kir. tanfel-
ügyelőjévé ; dr. Votisky Géza beregvármegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X. fiz. oszt. 
3-ik fok.-ba, az 1904. évi I. t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal Beszterczenaszód 
vármegye kir. s.-tanfelügyelőjévé ; Iíomonnay 
Károly oki. tanítót a ferendiai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Bajnok 
Irma csobánkai áll. óvónőt a gyöngyösi áll. 
óvóhoz; Gálfy Lajos beszterczenaszódmegyei 
kir. s.-tanfelügyelőt Szatmár vármegyébe. 

Nyugdíjat utalványozott: Dikovich István 
csószárfalvi róm. kath. tanítónak évi 860 K- t ; 
Slmko Mihályné szül. Kamocsay Franciska 
hódmezővásárhelyi róm. kath. el. isk. tanítónő 
részére évi 1160 K-t ; Steinitz Gyula lukii 
munkaképtelen izr. el. isk. tanító részére évi 
1100 K- t ; Győrfi Dániel norápi elaggott ev. 
ref. tanítónak évi 780 K-t ; Noszlopy Kristóf 
németi munkaképtelen ág. hitv. ev' tanítónak 
700 K-t ; Faludi Fiiszár János Y>odóhegyi ág. 
hitv. ev. el. isk. elaggott t a n í t ó n a k évi 1060 
K - t ; Singer J akab magyarkan.zsai elaggott 
izr. el. isk. tanítónak évi 1580 K t ; Bosenziveig 
Sándor apostagi munkaképtelen izr. el. iskolai 
tanítónak évi 360 K - t ; Cseh Gyula egeraljai 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 560 K - t ; 
özv. Sédy Istvánné, szül. Csapó Hermina pátyi 
munkaképtelen magán-óvodatulajdonos részére 
évi 380 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Szekeres Mihály barbacsi volt róm. kath . 
tanító özv., szül. Antoniássi .Erzsébetnek évi 
437 K 50 f-t , Jenő nevű kiskorú árvájának 
72 K 91 f-t , mindössze 510 K 41 f - t ; néh. 
Despotovits János székesfehérvári nyug. f*. kel. 
tanító özv., szül. Mircea Máriának évi 572 K-t ; 
néh. Gerbacea Bukur alsómoócsi nyug. g. kel. 
tanító özv., szül. Baneila Máriának évi 300 
K-t ; néh. Horváth Gyula nyug. róm. kath . 
tanító özv., szül. Sehuszter Jozefának évi 451 
K-t ; néh. Barabás György kétegyházai nyug. 
g. kel. tanító özv., szül. Horzsa Erzsébetnek 
évi 500 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Vojtkó 
Janka soproni közs. óvónőnek 600 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
S. K. Ha az illető nem tagja az Országos 

Nyugdíjintézetnek, akkor abból ellátást nem 
nyerhet. A túlkorosság miatt nyugdíjalapból 
kiszorult tanítók között szokott a közoktatás-
ügyi minisztérium segélyeket kiosztani, a költ-
ségvetés keretében erre a célra kijelölt ösz-
szegből. Talán ilyen címen lehetne majd folya-
modni. Elemi iskolai tanítók közül többen 
kaptak ilyen segítséget, évi 200 koronányi 
összegben. A folyamodásnál ki kell mutatni 
hitelesen, hogy önhibája nélkül maradt ki a 
nyugdíjintézetből, túlkorosság miatt. Anyagi kár-
térítésre nincs joga. A nyugdíjintézet arról nem 
t^het, hogy az illető a túlkorosak közé jutott. — 
Érdeklődő. Ha az iskola föloszlik, bizony meg-
történhetik, hogy ön nem kap ott helyben ú j 
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alkalmazást. Legokosabban teszi, ha idejében 
máshova pályázik tanítói állásért. Arról lapunk-
ban is szóltunk már, hogyha önhibáján kívül 
maradt állás nélkül, milyen kötelezettsége van. — 
H. J. Megteheti; hogyha a szentszék elutasítja, 
folyamodik a közoktatásügyi minisztériumhoz. 
Nagyon megnehezítette helyzetét azzal, hogy 
lemondott. Cselekedjék legjobb belátása szerint. 
Miért nem beszélt a királyi tanfelügyelővel 
és miért nem kért ő tőle tanáesot abban 
az időben, midőn önt megfélemlítették. — 
G. J. Baj, hogy még első korpótléka beszá-
mításáért sem folyamodott. Folyamodjék minél 
előbb, mindkét korpótléka beszámításáért. A 
fölszerelt kérvényt a kir. tanfelügyelő útján 
terjessze be a közoktatásügyi minisztériumhoz. 
Miután már tagja a nyugdíjintézetnek, a kor-
pótlék folyósítására vonatkozó határozatot kell 
mellékelni, természetesen azt is igazolja, hogy 
jelenleg is tényleg alkalmazásban van. A kor-
pótlékbeszámítás iránt való kérvényre 1 koro-
nás bélyeg kell. Az isk.-széki határozatra, 
mint mellékletre, ha rajta egyébként bélyeg 
nem volna, 30 filléres bélyeg szükséges. — 
Sz. Gy. A tisztiorvosi vizsgálat állapítaná meg, 
hogy véglegesen alkalmatlan-e a tanítói szol-
gálatra ; a keze különösségénél fogva azt 
mondhatják, hogy nem most vesztette el 
karja alsó részét, ha eddig eleget tehetett 
tanítói hivatásának, tovább is tehet, mert 
hiszen a bénaság nem mostanában keletke-
zett. Ily körülmények köpött nincs kellően 
megokolva már most a nyugdíjbamenetel. — 
Y. J. D. Az Eötvös-alap pályázatait nemrég 
egész terjedelmében közöltük lapunkban ; szíves-
kedjék kikeresni. A határidő július 10-ike. — 

I. T. F.-Kaziiacs. A nem-magyar tannyelvű 
népiskolák számára a 17.284/79. sz. alatti 
rendelettel kiadott tanterv félre nem magya-
rázhatóan megállapítja, hogy az egytanítós 
osztatlan iskolában a heti tanórák száma, a 
hittani órákon kívül, 32. Ez alatt pedig teljes 
órák és nem 30 perces félórák értendők. A nagy-
szebeni ág. ev. szász egyházm. konzisztórium 
hatósága alá tartozó iskolák magyarnyelvi 
oktatása tárgyában kiadott rendelet önökre 
nem terjed ki. A Magyar Pestalozzi szerkesz-
tője dr. Havas Gyula (Újpest, Lőrinc u. 51.). — 
F. G. Gánicsa. Ügy értesültünk, hogy a kérel-
mezett helyreállítási munkák már engedélyez-
tettek. — F. F. Azt hisszük, hogy akkor, 
amidőn a minisztérium az áll. iskolák számára 
kiadott Utasítás 103. §-ának p) pontjával az 
iskolában való együttes ismétlő-oktatást (a pri-
vátákat) betiltotta, mindazoknak a visszaélések-
nek és hátrányoknak elejét akarta venni, 
amelyek e tekintetben fönnállottak és ame-
lyekre az idézett szakasz is kiterjeszkedik. 

A tilalom hatálya eszerint a nagy szünidőre 
is kiterjed. Kérjenek különben a tanfel-
ügyelőség útján döntést a minisztériumtól. — 
U. K. I.-Gyarinat. Az óvó- és tankötelesek össze-
írása után járó díjakat a községek fizetik. — 
B. H. Bízza csak az ily ügyek elbírálását az 
illető urakra, kik szabálytalanul el nem jár-
hattak. De miért is avatkozik oly dolgokba, 
melyek önt egyáltalában nem érintik ? — 
N. J. Nem tarthatjuk helyesnek némely iskolá-
nál dívó azon furcsa szokást, hogy a növen-
dékek különböző ajándéktárgyak átadásával a 
tanítókat versben vagy beszédben dicsőítik. 
Ajánlatos volna — miután ön ezen, a tanító 
rovására vehető visszaélést ál!ami iskolánál 
tapasztalta — ha az esetet a minisztérium 
döntése végett a tanf. úrnak bejelentené. — 
Sz. L. Az óvó- és tankötelesek összeírásával 
kapcsolatos teendők ellátása a községi elöl-
járóságokra van ruházva, kik azonban ezt a 
munkát méltányos napidíj mellett a tanítókra 
is bízhatják. Ha önnek a . jegyző úr keveset 
ígér, ne fogadja el. — Állami tanító. Ha 
tanfolyamra megy, kántori helyettesítéséről 
önnek kell gondoskodnia. — S. F. Oszirácz. 
Több ízben közöltük már, hogy az idén két-
éves gazdasági tanfolyam nem rendeztetik. — 
Gy. Károly. A. A lelkészt az iskolaszékben 
csak a segédlelkész helyettesítheti. Egyes ese-
tekben történt már olyan intézkedés is, hogy 
a közoktatásügyi miniszter tudtával nem 
segédielkészt is megbízott a% hitközségi fő-
hatóság iskolaszékben való képviselettel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az új kultuszminiszter cím alatt az 

Alföldi Népiskola, a „Csongrádvármegyei Ta-
nítóegyesület " hivatalos lapja, melyet Bite Pál 
szegedi közs. tanító szerkeszt, a következőket 
í r ja : „Lukács Györgyöt mi nemcsak a tanítók 
és népoktatás ügyének barátjaként, de itteni 
működése után annak az embernek ismerjük, 
aki istenáldotta nagy tehetségeivel, türelmével, 
erős jogérzetével és fajszeretetével nemcsak 
igen-igen sokat tud, . de nagyon sokat is fog 
tenni azon a téren, amelyen még olyan sok 
kérdés megoldatlan, mint a népoktatás terén. 
Főispáni működése közben számtalanszor adta 
tanújelét, hogy atyai gondoskodással van úgy 
a tanítók, mint a népnevelés érdekei iránt, 
szívesen foglalkozott, az őt jellemző sajátos 
alapossággal, még apróbb bajaikkal is és ott, 
ahol a kultúra érdekei nagyarányú alkotásokat 
kívántak, fölemelte erélyes szavát, fényes szó-
noki talentumát s diadalra vitte azt az eszmét, 
amelyet jónak ismert. Meleg szíve és szociális 
érzéséről tanúskodnak a hódmezővásárhelyi 
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munkáslakások, a főispánsága alatt rendezett 
mezőgazdasági kiállítás s az a rokonszenv álta-
lán, amivel a tanítóság érdekét védelmezte 
törvényhatósága területén. A főispánokról egy-
általán az a vélemény, hogy vagy bürokraták, 
akik a közigazgatás éltető elemének csak az 
elintézett számokat tekintik, vagy durva kény-
urak, akik a tisztviselőket csak saját nagy-
ságuk fitogtatására tekintik alkalmasoknak. 
Lukács György maga a szeretetreméltóság és 
figyelem volt, finomsága lekötelező és példa-
adó, jóakarata rendkívüli. És mégis, a hód-
mezővásárhelyi gyűlések, melyek a késő éjsza-
kába nyúltak, mindig tanulságos, érdekes 
gyűlések voltak, mert ez a főispán mindent 
tudott, mindent irányított, mert mindenben 
önálló véleménye volt. Kétségtelen, hogy mint 
miniszter is meg fogja találni a régen várt ú j 
irányzatokat s lesz olyan vezére a magyar kul-
túrának, amilyenek elődei voltak. Mi csak a 
legmelegebben üdvözölhetjük őt s a magyar 
tanítóság új vezére számíthat a tanítói rend 
bizalmára ! " 

— Jubileumok. Szép ünnepély keretében 
ünnepelte meg Nagyhantos tanítójának, Herder 
Károly róm. kath. kántortanítónak 40 éves 
tanítói működését. Az ünnepély hálaadó isten-
tisztelettel vette kezdetét. Az ünnepi beszédet 
Kapitány Gyula, helybeli plébános mondotta és 
tanítványai nevében egy gyönyörű ezüstserleget 
nyújtott át. Id. Zichy Nep. János gróf pedig 
egy aranyórát adott az ünnepeltnek, tisztelete 
jeléül. A község nevében Magyary Sándor 
jegyző üdvözölte. Majd egy kis iskolásleányka 
szavalta el Szabó János perkátai káplán al-
kalmi ódáját. Végül a jelenvolt kir. tanfel-
ügyelő: gróf Fesztetics Bennó tartott szép 
beszédet. Dr. Városy Gyula megyés püspök 
pedig atyai jóságtól sugárzó levélben üdvözölte 
a jubilánst. — Jubileumi éve volt Iglón Arányi 
Antal tanítóképző-intézeti igazgatónak, aki 
32 évi tanári szolgálata multán az idén töl-
tötte be igazgatósága 25 ik esztendejét. Ezt a 
jubileumot nem programos ünneplés kerítette 
felszínre, hanem az évzáró konferencián az a 
szerény jelentés, melyben Arányi bejelentette, 
hogy a nevét viselő Tanítók Házabeli 4000 
koronás szoba-alap együtt van. — 2 5 éves tanítói 
működésének alkalmából Borsod Mezőkeresztes 
izr. hitközsége és iskolaszéke ovációban része 
sítette derék tanítóját : Ellenbogen Henriket. 

— A Kassai Nemzeti Szövetség a következő 
fölhívást intézi Magyarország hazafias ifjúsá-
gához és közönségéhez: Kassa szab. királyi 
város át van hatva azon meggyőződéstől, hogy 
az országszerte lángralobbant nemzeti érzést a 
Rákóczi ereklye-kiállítás eszméjével ő gyújtotta 
meg akkor, midőn az ereklyék gazdag tárával 

megszólaltatta a kétszáz év előtti kuruc érzé-
sek tárogatóját, mely a szabadságnak, a nem-
zeti érzésnek teljességével töltötte be a lelke-
ket. A Kassai Nemzeti Szövetség célját, műkö-
dési körét, kultúrföladatát átvette egy ú j 
egylet, a Közművelődési Egylet. Ez a Közmű-
velődési Egylet rátermett és hivatott kezekkel 
époly buzgón mint — úgy tetszik — szeren-
csével halad a kitűzött célnak útján. A Kassai 
Nemzeti Szövetség átengedvén a teret fönt-
nevezett egyletnek, emlékét azzal óhajtja meg-
örökíteni, hogy a rendelkezésére álló vagyonát, 
egy ingyenes Deák-szálló megteremtésére szen-
teli. Teszi ezt abban a reményben, hogy külö-
sen a tanulóifjúság, de minden jó magyar 
hazafi módját törekszenek ejteni annak, hogy 
meglátogassák Kassa szab. királyi várost, hová 
a magas királyi kegy elhelyezni rendelte a 
nemzet legdrágább ereklyéjét, a nagy Rákóczi-
nak szent hamvait. Nem lehet kétségünk az-
iránt, hogy meg ne értse a mai magyarság, 
különösen az ifjúság városunk áldozatkész, 
nemes célra hívó szózatát, melyben a jelent-
kezőknek a város lelkes készséggel átengedett 
házában 36 ágyra tervezett otthonát díjtalanul 
fölajánlja. (Jelentkezéseket elfogad: Quirsfeld 
János úr kereskedése, Kassa, Fő-utca 51., ahol 
több olcsó lakás, meg ellátás iránt is tájékozás 
nyerhető.) Magyar if jak! A honszeretet tüze 
lobogjon föl lelketekben, zarándokoljatok ide, 
a legszentebb hamvakhoz ; termékenyüljön meg 
lelketek a nagy történelmi alak magasztos hon-
szerelmétől és ha szívetek megtelt a hazafias 
érzés, a szabadságszeretet erejével, vigyétek 
szét, szerte a hazába azt az erőt, melyre jö-
vőnket építjük. Hazafias készséggel a „Kassai 
Nemzeti Szövetség" : Kresz. 

— Rövid hírek. Fölvétel a Tanítók Árva-
házába. A „Nógrádvármegyei Tanítóegyesület" 
a „Magyarországi tanítók árvaházi egyesületé"-
nél megüresedett alapítványi helyére pályáz-
hatnak a „Nógrádvármegyei Tanítóegyesület" 
elhunyt tagjainak hátramaradt fiúárvái. Árva 
hiányában pályázhatnak egyesületi tagok felső 
iskolában tanuló gyermekei is. A keresztlevéllel, 
iskolai bizonyítvánnyal és a szülő egyesületi 
tagságát igazoló okmányokkal fölszerelt kérvény 
augusztus 3-ig az egyesület elnökségéhez be-
küldendő. — Tanítógyűlés. A „Nagyhonti ág. h. 
ev. tanítóegyesület" Felsőterényben tartotta meg 
évi rendes közgyűlését, melyen Szekan Sámuel 
bakabányai tanító, elnök, lelkes megnyitó be-
szédet mondott. Klein M. terényi tanító be-
mutatta saját találmányú olvasógépét, kitűnően 
sikerült gyakorlati tanítás keretében. Ezután 
Tóth A. ipolyszakállasi tanító a tanítói önkép-
zésről és Macsuha I. teszéri tanító a nevelés-
ről tartottak magvas fölolvasásokat. 
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— A Magyar királyi államvasutak menet-
rendje. Lapunk szűkre szabott teréhez mérten a 
következőkben ismertetjük olvasóink tájékozta-
tására a m. kir. államvasutak f. évi nyári menet-
rendjét : Indulás Budapest nyugati pályaudvarról 
délelőtt: 1.00 órakor kel. ost. expr. v. Wien, 
Páris, Ostende, London ; 5.45 ó. sz. v. Palota-
Újpest ; 6.00 ó. sz. v. Érsekújvár ; 6.30 ó. sz. 
v. Dunakeszi-Ala g ; 6.35 ó. sz. v. Czegléd, 
Szolnok ; 6.45^ ó. sz. v. Esztergom ; 6.55 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 7.05 ó. v. v. Lajosmizse, 
Kecskemét; 7.20 ó. gy. v. Zsolna, Berlin; 
8.00 ó. gy. v. Wien; 8.05 ó. sz. v. Dunakeszi-
Alag; 8.30 ó. sz. v. Temesvár, Karánsebes, 
Báziás; 8.50 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár- és 
ünnepnapokon május 14-től bezárólag szept. 
24-ig közlekedik) ; 9.05 ó. sz. v. Piliscsaba 
(vasár- és ünnepnapokon május 7-től közle-
kedik); 9.20 ó. sz. v. Wien, Berlin; 9.35 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 9.40 ó. gy. v. Bukarest, 
Báz'ás; 11.35 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár-és 
ünnepnapokon május 14-től bezárólag szept. 
10-ig közlekedik). 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Czegléd, Szol-
o » 

nok; 12.15 ó. sz. v. Palota-Újpest; 12.25 ó. 
sz. v. Nagy-Maros; 12.40 ó. sz. v. Dorog; 
I.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 1.45 ó. gy. v. 
Wien, Páris ; 2.05 ó. sz. v. Pilisesaba (vasár-
és ünnepnapokon május 21-től közlekedik); 
2.15 ó. sz. v. Párkány-Nána ; 2.20 ó. sz. v. 
Palota-Újpest; 2.25 ó. gy. v. Bukarest, Báziás; 
2.35 ó. sz. v. Érsekújvár; 2.40 ó. sz. v. Esz-
tergom ; 2.45 ó. sz. v. Czegléd ; 2.55 ó. sz. v. 
Lajosmizse, Kecskemét; 3.20 ó. sz. v. Palota-
Újpest (vasár- és ünnepnapokon május 14-től 
bezárólag szeptember 10-ig közlekedik); 4.15 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 4.25 ó. sz. v. Nagy-Maros ; 
4 30 ó. sz. v. Szeged; 5.15 ó. gy. v. Wien; 
5.30 ó. sz. v. Vácz (vasár- és ünnepnapokon 
május 14-től bezárólag szeptember 10-ig köz-
lekedik); 6.10 ó. sz. v. Palota-Újpest; 6.20 ó. 
sz. v. Párkány-Nána ; 6.40 ó. sz. v. Esztergom ; 
6.45 ó. gy. v. Zsolna, Berlin, Pozsony; 6.55 ó.-
sz. v. Bukarest, Báziás; 7.25 ó. v. v. Lajos-
mizse; 7.40 ó. sz. v. Palota-Újpest; 7.50 ó. 
sz. v. Vácz, Nagy-Maros (május havában csak 
Yáczig közlekedik); 8.00 ó. sz. v. Yácz; 8.30 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 10.00 ó. sz. v. Wien, 
Páris; 10.10 ó. gy. v. Szeged, Báziás, Bukarest; 
10.20 ó. sz. v. K.-K.-Félegyháza ; 10.30 ó. 
sz. v. Zsolna, Berlin; 10.40 ó. sz. v. Palota-
újpest (vasár- és ünnepnapokon május 14-től 
bezárólag szeptember 10-ig közlekedik); 11.20 ó. 
kel. e. v. Belgrád, Konstantinápoly (minden 
kedden, csütörtökön és vasárnapon közlekedik) ; 

II .30 ó. k. o. e. v. Bukarest, Konstantinápoly 
(minden szerdán és szombaton közlekedik). 

Érkezés Budapest nyugati pályaudvarra 

délélőtt: 12.50 órakor kel. ost. expr. v. Kon-
stantinápoly, Bukarest (érkezik minden hétfőn 
és csütörtökön); 4.23 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
5.35 ó. sz. v. Dunakeszi- Alag ; 6.15 ó. sz. v. 
Szolnok, Czegléd; 6.25 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
6.35 ó. sz. v. Berlin, Zsolna ; 7.05 ó. tv. sz. sz. 
Párkány-Nána; 7.15 ó. sz. v. Bukarest, Báziás; 
7.25-ó. sz. v. Dorog; 7.35 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 7.45 ó. sz. v. Páris, Wien; 7.50 ó. 
v. v. Lajosmizse ; 8.00 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 
8.10 ó. sz. v. Nagy-Maros (június 1-től köz-
lekedik) ; 8.25 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza ; 
8.35 ó. sz. v. Esztergom; 8.45 ó. sz. v. Pá r -
kány-Nána; 9.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 
9.25 ó. gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony; 10.20 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 10.50 ó. sz. v. Érsekújvár; 
10.55 ó. sz. v. Szeged. 

Délután: 12.55 órakor sz. v. Palota-Újpest ; 
1.15 ó. gy. v. Bukarest, Yerciorova, Báziás; 
1.20 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár- és ünnep-
napokon május 14-től bezárólag szeptember 
10-ig közlekedik) ; 1.40 ó. gy. v. Páris, Wien ; 
2.10 ó. sz. v. Dunakeszi- Alag ; 2.35 ó. sz. v. 
Kecskemét, Lajosmizse ; 3.05 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 3.55 ó. sz. v. Nagy-Maros; 4.05 ó. 
sz. v. Palota-Újpest (vasár- és ünnepnapokon 
május 14-től bezárólag szeptember 10-ig köz-
lekedik) ; 4.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd ; 
4.30 ó. sz. v. Esztergom ; 5.40 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 5.45 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár- és 
ünnepnapokon május 14-től bezárólag szept. 
24-ig közlekedik); 5.55 ó. sz. v. Wien, Berlin; 
6.30 ó. gy. v. Bukarest, Báziás, Temesvár; 
6.50 ó. sz. v. Palota-Újpest; 7.00 ó. gy. v. 
Wien; 7.10 ó. sz. v. Temesvár, Báziás; 8.10 ó. 
sz. v. Piliscsaba (vasár- és ünnepnapokon május 
7-től közlekedik) ; 8,20 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
8.35 ó. sz. v. Vácz (vasár- és ünnepnapokon 
május 14-től bezárólag szeptember 10-ig köz-
lekedik); 8.45 ó. sz. v. Párkány-Nána ; 9.05 ó. 
gy. v. Wien ; 9.15 ó. sz. v. Esztergom; 9.45 ó. 
gy. v. Berlin, Zsolna; 9.50 ó. sz. v. Szolnok, 
Czegléd; 10.05 ó. sz. v. Piliscsaba (vasár- és 
ünnepnapokon máj. 21-től közlekedik); 10.15 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 10.30 ó. sz. v. Vácz 
(vasár- és ünnepnapokon május 14-től bezáró-
lag szeptember 10-ig közlekedik) ; 10.45 ó. sz. v. 
Nagy-Maros ; 10.55 ó. k. e. v. Konstantinápoly, 
Belgrád (érkezik minden kedden, csütörtökön 
és szombaton); 11.00 ó. kel. ost. expr.v. Lon-
don, Ostende, Páris, W i e n ; 11.10 ó. v. v. 
Kecskemét, Lajosmizse; 11.20 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 11.30 ó. sz. v. Érsekújvár. 

Indulás Budapest keleti pályaudvarról dél-
előtt: 6.15 órakor sz. v. Hatvan (vasár- és 
ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10-ig közlekedik); 6.20 ó. sz. v. Trieszt, Nagy-
Kanizsa ; 6.45 ó. sz. v. Wien, Grácz, Sopron ; 
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7.00 ó. gy. v. Szabadka; 7.10 ó. gy. v. Ruttka ; 
7.15 ó. sz. v. Belgrád, Bród ; 7.25 ó. gy. v. 
Gyulafehérvár, Nagyszeben, Kolozsvár, Tövis, 
Stanislau ; 7.35 ó. gy. v. Fehring, Grácz ; 
7.40 <5. gy. v. Kassa, Lemberg, M.-Sziget; 
7.50 ó. sz. v. Kassa, Csorba ; 8.00 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 8.00 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, Torino, 
Róma, Pécs, Vinkovce; 8.10 ó. sz. v. Arad, 
Brassó; 8.15 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, 
Bród; 8.35 ó. sz. v. Munkács, M. Sziget; 
8.50 ó. gy. v. Wien, Grácz, Sopron; 8.55 ó. 
sz. v. Bicske (vasár- és ünnepnapokon május 
21-től bezárólag szeptember 10-ig közlekedik); 
9.00 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó, M.-Sziget, 
Stanislau; 9.35 ó. sz. v. Ruttka, Berl in; 
11.15 ó. tszsz. Kis-Kőrös. 

Délután: 12.20 órakor sz. v. Győr, Wien, 
Szombathely; 12.20 ó. sz. v. Nagykáta (vasár-
és ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10-ig közlekedik); 12.35 ó. sz. v. Hatvan, 
Miskolcz; 1.30 ó. sz. v. Gödöllő; 1.50 ó. gy. v. 
Fehring, Grácz ; 1.55 ó. sz. v. Szabadka, B.-Bród ; 
2.00 ó. gy. v. Arad, Bukarest (május havában 
csak Brassóig közlekedik); 2.10 ó. gy. v. Wien, 
Pár is ; 2.15 ó. gy. v. Kassa, Lemberg; 2.25 ó. 
sz. v. Bicske ; 2.25 ó. sz. v. Hatvan ; 2.35 ó. 
gy. v. Kolozsvár, Szatmár- Németi ; 2.40 ó. 
sz. v. Szolnok ; 2.50 ó. sz. v. Gödöllő (vasár-
és ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10-ig közlekedik) ; 3.00 ó. gy. v. Pécs, Eszék, 
Gyékényes; 3.20 ó. gy. v. B.-Bród, Belgrád, 
Konstantinápoly; 3.25 ó. v. v. Paks; 3.30 ó. 
gy. v. Ruttka, Berlin ; 4.30 ó. sz. v. Győr ; 
5.20 ó. sz. v. Gödöllő; 5.35 ó. sz. v. Rut tka , 
Berlin ; 5.45 ó. s7. v. Kolozsvár, Brassó ; 6.25 ó. 
sz. v. Hatvan ; 6.50 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, 
Róma, Torino ; 7.05 ó. sz. v. M.-sziget, Stanislau ; 
7.25 ó. sz. v. Bicske, Trieszt ; 8.25 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 8 30 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, 
B.-Bród; 9.00 ó. sz. v. Kassa, Csorba; 9.15 ó. 
gy. v. Kolozsvár, Bukarest, Stanislau; 9.40 ó. 
sz. v. Lemberg, Kassa, M.-Sziget; 9.40 ó. sz. v. 
Fehring, Grácz; 10.00 ó. sz. v. Arad, Brassó; 
10.10 ó. sz. v. Belgrád, Eszék, B.-Bród; 
10.30 ó. sz. v. Wien, Páris (június 15-től be-
zárólag szeptember 15-ig közlekedik); 10.40 ó. 
gy. v. Kassa, Csorba; 11.10 ó. v. v. Ruttka, 
Szerencs. 

Érkezés Budapest 'keleti pályaudvarra dél-
előtt: 5.00 órakor tv. sz. sz. Arad, Nagyvárad, 
Debreczen ; 5.20 ó. v. v. Berlin, Rut tka ; 
5.45 ó. sz. v. Stanislau, M.-Sziget; 5.45 ó. 
sz. v. Belgrád, Boszna-Bród ; 6.10 ó. sz. v. 
Brassó, A r a d ; 6.15 ó. sz. v. Bicske, Gyéké-
nyes, 6.35 ó. sz. v. Lemberg, Kassa, M.-Sziget ; 
6.40 ó. sz. v. Wien, Trieszt ; 6.55 ó. gy. v. 
Csorba, Kassa (június 15-től bezárólag szept. 
15-ig közlekedik); 7.10 ó. sz. v. Brassó, Ko-

lozsvár; 7.25 ó. sz. v. Grácz, Fehring; 7.25 ó. 
sz. v. Gödöllő ; 7.35 ó. sz. v. Hatvan ; 7.50 ó. 
gy. v. Bukarest (május havában csak Brassó-
tól közlekedik), Brassó ; 7.50 ó. v. v. Paks, 
Adony-P.-Szabolcs ; 8.10 ó. sz. v. Fiume, Zág-
ráb, B.-Bród, Pécs; 8.15 ó. sz. v. Csorba, 
Kassa; 8.45 ó. sz. v. Ha tvan ; 8.50 ó. gy. v. 
Torino, Róma, Fiume, Zágráb ; 9.05 ó. sz. v. 
Szolnok; 9.10 ó. sz. v. Győr ; 9.45 ó. sz. v. 
Berl in,Ruttka ; 9.50 ó. sz. v. Szabadka; 10.15 ó. 
sz. v. Nagy-Kanizsa, Trieszt. 

Délután: 12.10 órakor sz. v. Gödöllő ; 12.40 ó. 
gy. v. Berlin, Rut tka; 12.45 ó. sz. v. Wien, 
Sopron, Szombathely, Győr ; 1.00 ó. gy. v. 
Konstantinápoly, Belgrád, B.-Bród; 1.10 ó. 
gy. v. Bukarest (május havában csak Brassó-
tól közlekedik), Arad; 1.30 ó. gy. v. Gyéké-
nyes, Eszék, Pécs; 1.30 ó. gy. v. Lemberg, 
Kassa ; 1.45 ó. gy. v. London, Páris, Wien ; 
I.50 ó. gy. v. Tövis, Kolozsvár, Sz.-Németi; 
2.10 ó. gy. v. Grácz, Fehr ing ; 3.10 ó. sz. v. 
Hatvan, Szerencs ; 5.40 ó. sz. v. Gödöllő ; 
6.35 ó. sz. v. Győr; 6.40 ó. sz. v. Brassó, 
Kolozsvár, Stanislau, Máramaros-Sziget ; 6.55 ó. 
sz. v. Belgrád, Bród ; 7.00 ó. sz. v. Berlin, 
Ruttka, Szerencs; 7.10 ó. gy. v. Wien, Grácz ; 
7.20 ó. sz. v. Brassó, A r a d ; 7.50 ó. sz. v. 
Gödöllő (vasár- és ünnepnapokon május 21-től 
bezárólag szeptember 10-ig közlekedik); 7.55 ó. 
sz. v. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 8.10 ó. sz. v. 
Máramarossziget ; 8.45 ó. sz. v. Bicske, Kis-
Kőrös ; 8.50 ó. sz. v. Csorba, Kassa ; 9.05 ó. 
gy. v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Yinkovce, 
Pécs; 9.10 ó. gy. v. Berlin, Rut tka ; 9 30 ó. 
sz. v. Wien, Grácz; 9 35 ó. gy. v. N.-Szeben, 
Kolozsvár, Stanislau ; 9.50 ó. gy. v. Grácz, 
Fehring, 10.00 ó. gy. v. Munkács, Kassa, 
Máramarossziget; 10.00 ó.• gy. v. Szabadka; 
10.30 ó. sz. v. Bicske (vasár- és ünnepnapokon 
május 21-től bezárólag szeptember 10-ig köz-
lekedik); 10.30 ó. sz. v. Nagykáta (vasár- és 
ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10-ig közlekedik); 10.40 ó. sz. v. Gödöllő; 

I I .10 ó. sz. v. Hatvan (vasár- és ünnepnapo-
kon május 21-től bezárólag szeptember 10 ig 
közlekedik). 

Tartalom : A legnagyobb ellenség. Dr. Liikács 
György. — Népiskolai munkánk eredménye. Lázár 
István. — Leányaink pályaválasztásáról. Schlosz 
Lajos. — A magyar nyelv tanítása magyar tannyelvű 
iskolákban. IX. Zoványi Lajos. X. HofmannBichárd. — 
Irodalom. — Szünóra : Egy mintaszerű iskolabarát 
főúr. Téglás Gábor. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népokta tás i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, e lemi , felső n é p - és polgári 
iskolák és taní tóképző - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n ingyen . 
A lap megkü ldése i ránt i f o l y a m o d v á n y o k az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes kir . t anfe lügyelő á l ta l l á t tamozot t 
községi elöl j árósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pós ta v i lágosan k i i randó. 

Előf izetési á r : Egy évre 10 korona , fé lévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona 5 0 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 rde t é sek á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n egyes szóért, m i n d e n közlés u t án 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 k ü l d e n d ő 
b e . Eír j éb 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 egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
C U D A P E S T , I I . K E R . , O S T R O M - U T C A 1 7 . S Z Á M . M A G Y . K I R . E G Y E T E M I N Y O M D A , L. K E R . , I S K O L A - T É R 3 . 

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

Harc a tiiddvész ellen. 
A művelődés haladásával, a betegségek 

oki viszonyainak megismerésével mind 
nagyobb föladatokra vállalkozik az em-
beriség. Egyike a legnagyobbaknak a 
küzdelem a tüdővész ellen. 

Hogy mily ret tenetes csapása az 
emberiségnek ez a betegség, néhány 
tényből kiderül. így Budapesten 1874-től 
1896-ig az összes heveny fertőző beteg-
ségben nem halt el annyi ember, mint 
a tüdővészben, és csupán egy eszten-
dőben, amikor a kolera 501 egyént 
ragadott el, közelítette meg az elsők-
nek száma (2147) az utóbbiakét (2408). 
Magyarországban 1903-ban nem keve-
sebb, mint 65.724 ember esett áldoza-
tul, 1400-al több még, mint 1902-ben. 
A lassan lefolyó betegség átlag 6 évet 
igényel, míg az egyénnel végez, és így 
abban az évben közel 400.000 ember 
hordozta magában a többé-kevésbé 
előrehaladt betegséget. Az apró kis 
bacillus, a Koch-féle gümőbacillus, mely 
3—4 ezredrész milliméter hosszú, a tü-
dőkön kívül majdnem testünk minden 
szervében letelepedni és kórt előidézni, 
roncsolást okozni képes. Ezekben elhal-
tak száma a tüdővészeseknek átlag egy 
negyedét teszi ki, a betegek száma még 
többet, mert csont- vagy mirigy-gümő-
kórban aránylag kevesen halnak el. 

Ha ilyen irtózatos betegséggel szem-

ben az állam, a társadalom minden 
eszközt megragad, akkor csak legszen-
tebb kötelességének tesz eleget és így 
örömmel kell Lukács György dr. minisz-
t e r rendeletét üdvözölnünk, mellyel az 
iskolát is fölhívja ezen küzdelemben való 
részvételre. Ami eredményt eddigelé a 
tüdővésMzel szemben elérni sikerült, 
csakis fölvilágosítás segítségével történ-
he te t t . Bizonyítja, hogy a legműveltebb 
országokban, Angliában, Németország-
ban, ahol a legkomolyabban vették föl 
a küzdelmet, o t t a tüdővész legjobban 
csökkent, jeléül annak, hogy a tüdővész 
nem a művelődéssel járó betegség, úgy-
szintén, hogy a nagy városokban, me-
lyek lakosai milliót is számlálnak, a 
pusztítás manap kisebb, mint a köz-
egészségügyileg elhanyagolt kisebb váro-
sokban. Nálunk a Tisza-Duna köze, aztán 
a Duna jobb par t j a adja a legszomorúbb 
statisztikát. 

Az iskola mozgósítása t ehá t jogosult 
a tüdővésszel szemben és minden ba-
rá t j a az igazi műveltségnek készséggel 
fogja aláírni boldog emlékű Fodor Jó-
zsef professzor azon szavait, hogy a köz-
egészségügy tekintetében a közoktatási 
miniszter többet tehet, mint a belügy-
miniszter. Míg utóbbi csak parancsol, 
tehát legföljebb csak a külszín megtartá-
sára kényszerítheti az embereket, addig 
az előbbi az" állam leendő polgárai gon-
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dolkodásának, viselkedésének átgyúrása 
által igyekszik jobb viszonyokat létesí-
teni. Ne feledjük, hogy a 2 millió isko-
lásgyermek az iskolában elsaját í tot takat 
haza is elviszi. Valóban, a közegészség-
ügy érdekében az orvos a taní tónál 
jobb munkatársat nem lelhet. 

A tanítói kar munkásságára számí-
tunk a tüdővész elleni küzdelemben is 
elsősorban, bár jól tudjuk, hogy a tan-
köteles korban aránylag legkisebb mér-
tékben pusztít a gümőkórság. Svájci 
adatok szerint(1888 — 1892-ig) az iskola-
köteles korban legkisebb a tüdővész 
okozta halálozás. Míg 10.000 élőre a 
20— 29 évesek között 33 tüdővészes 
halálesetet jegyeztek föl, a 30 — 39 éve-
sek között 35-öt, addig az 5 —14 éve-
sek között 5-öt, tehát lényegesen keve-
sebbet. A többi szervek gümőkórjában 
a halálozás valamivel többet t e t t ki, 
6-ot 10.000 élőre számítva, bár — mint 
említettem — ezen korban igen gya-
kori a csont- és mirigy-gümőkór, mely 
épúgy terjesztheti a baj t , mint a tüdő-
vész. Azért, mert a tanköteles korban 
aránylag kevesebb áldozatot szed a 
betegség, még nem következik, hogy 
az iskola ne tegyen meg minden óvó-
intézkedést, sőt elég egy pillantás 
a svájci statisztikára, mely k imuta t j a 
a tüdővész ret tenetes pusztítását a 
15 — 19 évesek között (22 halál 10.000 
élőre), a hirtelen emelkedést a tanonc-
kodás idejével, a fokozódó testi és szel-
lemi munkával kapcaolatban, amelyek 
a tanköteles korban szerzett csirát ki-
fejlődésre bírják. 

A küzdelemnek alapja, hogy olyan 
egyén, aki gümőbacillusokat terjeszteni 
képes, az iskolába ne tehesse lábát, 
akár gyermek, akár felnőtt legyen az. 
így érteni lehet, hogy mi orvosok küz-
dünk az iskola fölhasználása ellen bár-
minő más célra, például választásokra, 
gyűlésekre stb. Az iskola rendes lakói 
közül a figyelemnek ki kell terjednie 
úgy a tanítószemélyzetre, mint a növen-

dékseregre is, nemkülönben a szolga-
személyzetre is. A miniszteri rendelet 
azon rendelkezése, hogy a megbetege-
dett taní tó azonnal szabadságolandó, 
a leghumánusabb szándékból ered és 
remélni kívánjuk, hogy csak első lépés, 
melyet követni kell egy másodiknak, 
a megbetegedett taní tó vagy tanítónő 
elhelyezésének megfelelő szanatóriumba. 
Ha a rendelet megadja a lökést egy 
szanatórium fölállítására tüdőbeteg taní-
tók, tanítónők részére, akkor Lukács 
György miniszter örök emléket ál l í tott 
föl magának. 

Nehézséget fog azonban okozni a tü-
dőbetegségre gyanús tanulók fölisme-
rése. A tanulókkal minden nap érintkező 
taní tó föltétlenül észreyeszi a gyorsan 
keletkező elváltozásokat, míg a lassab-
ban, lopva fejlődőknek fölismerése épen 
ezért bajosabb. Az előbb élénk tanuló 
fáradt föllépése, tartózkodása a játékok-
tól, folyton haladó sápadozása, főleg ha 
a rendeletben később említet t fertőző 
bajok (kanyaró, szamárköhögés, influenza) 
mentek előre, föl fogják hívni a tanító 
figyelmét és vele igénybe vétetik az 
orvos segítségét. Németország városai-
ban a tanulók test i fejlődését rendsze-
resen ellenőrzik és különösen a súly 
meghatározása rendes időközökben bír 
nagy fontossággal. Ha még sikerül a 
községi vagy körorvosokat az iskolák 
rendszeres látogatására reábírni, ga,zda-
gabb községekben, nagyobb városokban 
pedig iskolaorvosokat alkalmazni, akkor 
e tekintetben minden lehető meg lett 
téve. Persze iskolaorvosok alkalmazásá-
tól népiskolákban még távol vagyunk. 

* 
A tüdővész elleni védekezés súlypontja volta-

kép annak meggátlásában van, hogy a bacillus 
az egyénbe vagy egyénre ne jusson. Legköny-
nyebben megakadályozható a csontszúban és 
mirigy-görvélykórban szenvedőknél ; nem kell 
egyebet tenni, mint megfelelő kötéssel ellátni. 
Rendszeres orvosi kezeléssel pedig igen gyorsan 
sikerül ezen helyi bajokat teljesen megszüntetni. 

A köhögés útján a tüdőből kikerülő baeil-
lusok kétféle módon fertőzhetnek : részint az 
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apró nyálkacsöppecskék által, melyek a köhö-
gés alkalmával legföljebb egy méterre szét-
terjednek, részint pedig a földre vagy száraz 
anyaggal megtöltött köpőládába kerülve, a por-
szemecskék felületén a levegőbe és így a 
tüdőkbe kerülnek. 

Az első fertőzési mód ellen kitűnően meg-
véd a kéznek vagy zsebkendőnek a száj elé 
tartása, aminek keresztülvitele semmiképen sem 
nehéz. Nem egy elemi iskolában már jelenleg 
is megteszik. Vájjon sikerül-e a nagy nép-
tömeget zsebkendő használatára szoktatni, nagy 
és nehéz kérdés, egykönnyen azonban az erre 
való törekvést elejteni nem szabad. A leányok 
kézimunkája alatt föltétlenül kell a zsebkendő 
beszegélyzését stb. gyakorolni: fölhasználható 
vászon akad minden háznál. 

A fertőzés másik módja ellen oltalmat 
nyújtanának a köpőedények használata és a 
küzdelem a por ellen, mint hordozó ellen. A 
köpőedények rendszeres mindennapos tisztoga-
tása, valamelyes vegyületnek (sónak, keserű-
sónak) belehelyezése, hogy a házi állatok (maes-
kák, egerek stb.) ki ne igyák, szorgos ellenőrzést 
kíván. Egy fővárosi polgári leányiskolában 
heteken keresztül nem törődtek velük. Utó-
végre a nehezen kezelhető köpőedényeket a 
könnyebben kezelhető kézi köpőcsészékkel is 
lehetne műveltebb vidékeken pótolni, mikből 
ugyanazon költséggel többet is be lehet sze-
rezni. Mindenkép a fődolog a csúnya és veszé-
lyes népszokást, mely egész Európában általá-
nos, a földre való köpést megszüntetni. 

Legjobb segítségünk a bacillusok ellen a 
nap és rendkívül örvendetes, hogy a rendelet 
épen ennek a segítségét hangsúlyozza. Már a 
szétszórt világosság is hat, de a napfény rövid 
néhány perc alatt öli meg a bacillusokat. Azért 
jó tanteremnek csak az mondható, amelybe a 
nap belesüt és pedig mentül nagyobb terjede-
lemben, azaz, ha a tanterem ablakai lehetőleg 
keletre vagy nyugatra tekintenek. A déli nap-
fény hatása erősebb, de sugarai merőlegesek 
és így csak kisebb területet fertőtlenítenek. 
Én nem ellenzem, ha a tanteremnek többfelé 
vannak ablakai, a tanítás ideje alatt csupán a 
baloldalon lévők világosságát véve igénybe. 

Igen hasznos még a falak fertőtlenítése, 
minek legegyszerűbb módja a meszelés, a régi 
meszelés levakarása után. Némi nehézséget fog 
okozni a 2-szeri meszelés keresztülvitele. Hogy 
az egyik a nagy szünidőre essék, kétségtelen. 
Mikor végeztessék azonban a másik ? Nézetem 
szerint azonnal a fűtési időszak befejeztével, 
lehetőleg utolsó farsang idejében. Hadd élvezze 
a vele járó nagytakarítás előnyeit úgy a 
tanító, mint a gyermeksereg a tanév hátralevő 
részén. 

A falak ezen legegyszerűbb fertőtlenítésén 
kívül más eljárás is alkalmazható. Ilyen a 
falak alsó részének olajfestékkel való beeresz-
tése, amit lemosni lehet ; egyes iskolákban 
stuccot vagy porcellánbetétet alkalmaztak, ami 
persze drága. 

De ha mindezeknek elég is lett téve, még 
mindig kell a por ellen küzdeni, habár bacil-
lusok beléje nem igen kerülhettek vagy Jia ju-
tottak, a nap által el lettek pusztítva. Art a 
por még a légcső-hörghurut előidézése, a 
köhögésre való ingerlés által. 

A legtöbb port a gyermekek hozzák, bár a 
kocsik-fölverte por is bekerülhet. Utóbbi ellen 
legjobb az iskolaépületet lehetőleg távol elhe-
lyezni az út porától. Üj iskolánál könnyű elő-
kertet létesíteni, de meglevőnél sem lehetetlen 
sok esetben : közismert dolog, hogy nálunk 
milyen szélesek a falvak utcái. A fölösleges 
területekből bőven telnék előkertekre. 

A gyermekeket kellő tisztaságra szoktatva, 
lehetőleg arra törekedve, hogy sáros csizmá-
jukat könnyebb lábbelivel fölcserélhessék, amit 
sok német falusi népiskolában keresztülvittek, 
hogy a ruházat a folyóson maradhasson, ha 
van, lényegesen megcsökken a tanterem pora. 
Ekkor még csak jó padlóról kell gondoskodni. 

Legjobb a résmentes padló. Németországban 
igen elterjedt a linoleum - szőnyeg, amelyet 
cement aljra helyeztek el. Nálunk a védővám 
miatt a linoleum drága és az ú j szerződés sze-
rint a vám még nagyobb lesz. 

A xylolithes, lignolithes, azbesztpadlók (pl. a 
budakeszi tüdővész - szanatóriumban) szintén 
megérdemlik a tanulmányozást. 

A tartósságukról azonban még nem lehet 
nyilatkozni, persze a gondos elkészítés sokat 
határoz. Föltűnő, hogy a praktikus németeknél 
ez utóbbiak nem tudtak elterjedni. 

A por eltávolítása csak nedves fűrészpor 
fölhintése után, sepréssel vagy nedves feltörlés 
által történhetik. Habár a rendelet tiltja a 
gyermekek igénybevételét, az iskola szolga-
személyzete érdekében kell ezen rendelkezés 
megtartását szigorúan megkövetelni. Igen 
ártalmas ezekre még nagy iskolákban, neveze-
tesen 1—2 emeletes épületekben, a fűtőanyag 
hordozása: igen soknak tüdeje betegszik meg 
ennek következtében. Ha központi fűtés nem 
alkalmazható, legalább teherfelhúzó kell, amivel 
munkaerőben is takarítás jár. 

Azon betegségek ellen, melyek a tüdővész 
iránti hajlamot fokozni képesek, az iskola egy-
magában csak kis részben küzdhet, e tekin-
tetben orvosra van szüksége. Szövetkezve igen o o 
sok jót tehetnek az egész község érdekében. 
Az iskola legföljebb azt teheti, hogy a beteg-

I ségektől gyöngült tanulót nem szorítja test-
2 7 * 
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gyakorlatra, énekre, míg erejét vissza nem 
nyerte, hogy hideg víznek ivása ellen küzd, 
hogy az erősen köhögőt otthon marasztja. 

A friss levegőre való szoktatással azonban 
hathatós befolyást gyakorolhat nemcsak a 
jelenben, hanem a jövőben is ; régi igazság, 
hogy aki egyszer megszokta a friss levegőt, 
az kerüli a szoba fülledt légkörét, amennyire 
csak teheti. Ha valaki ez ellen fölhozza, hogy 
a nagy néptömeg, mely nyáron túlnyomóan 
a szabad levegőn tartózkodik, esős időben, télen ' 
mégis csak a fülledt, de meleg légkört kedveli, 
erre válaszom az, hogy a nagy néptömeg nincs 
tudatában annak, mily csekély költséggel já r 
a szellőztetés : rendszerint azt tartja, hogy a 
drága meleget kiereszteni nem szabad. 

E tekintetben minden tanító gyakorlati 
példával fölvilágosíthat, ha a rendeletben a 
téli időre is minden óra után előírt 1 — 2 
percnyi szellőztetés előtt és után közvetetlenül 
és Vi óra múlva megnézeti a hőmérőt vala-
melyik tanulóval, föltéve, hogy ezen legegy-
szerűbb fizikai taneszközzel az iskola rendel-
kezik. Fölösleges mondani, hogy a tantermek 
szellőzése alatt a tanulóseregnek ki kell vonulnia, 
ha van hová, ha pedig nincs sem folyosó, sem 
födött játszóhely, akkor az ablakoknak csak 
egy részét lehet kinyitni, míg a tanulósereg 
a védett helyen tartózkodik. Dresdenben ezen 
téli szellőztetés alatt a gyermekekkel felső 
ruháikat fölvétetik. 

Nincsen francia iskola, a legkisebb faluban 
sem, mely födött játéktérrel (préau couvert) 
nem rendelkeznék, ami kimondhatatlan előny. 
A tél hidegében, az ősz esős időszakában 
minden aggodalom nélkül szívhatják alatta a 
friss levegőt, úgyszintén teteje alatt védelmet 
találnak a nyár forró sugarai ellen. Hogy a 
testgyakorlatra is használható, világos. Jelen-
leg ősztől tavaszig a tanteremre vagy a szűk 
folyosóra van utalva tanulóseregünk, pedig 
nem hiszem, hogy sokba kerülne ily födött 
játéktér készítése, amely ha kellőkép, például 
náddal volna födve, a meleg napokon is kelle-
mes tartózkodási helyet biztosítana gyermek-
nek, tanítónak egyaránt. 

Nehéz és kényes föladatot ró végül a ren-
delet a tanítókra, amidőn a tüdőbetegségről 
való fölvilágosítást és az ellene való küzdés 
lehetőségét kívánja. Nehéz, mert a jelenlegi 
körülmények között nekik nincs megadva a 
lehetőség a kellő ismeretek elsajátításáx-a. A 
tanítóképzőkben az egészségtant nem tanulják 
külön, hanem kapcsolatban a testtannal, az 
első évfolyamban, és habár én részemről ipar-
kodtam e kérdést elég bőven tárgyalni (lásd 
Testtanomat), mégis félő, hogy a testtan miatt 
kevésbé fog méltánylásban részesülni a tulaj-

donképeni egészségtan. Azonkívül kevés nép-
szerű modorban írott munka áll rendelkezésre : 
az Uránia magyar tudományos egyesület nép-
szerű fölolvasásai számára íratott velem egy 
füzetet, melyhez 59 darab vetített kép való. 
A társulat igen szívesen bocsájtja úgy a 
tanítóság, mint az orvosi körök rendelkezésére 
a vetítőgépet, képekkel és füzetekkel együtt. 
Első sorban a tanítók megyei gyűlésein kellene 
ezen kérdéssel foglalkozni, esetleg egy jobb-
nevű iskolaorvost egy előadás megtartására 
fölkérni. A porosz járásorvosok föladatai közé 
tartozik iskolaegészségügyi témákról fölolvasást 
tartani a tanítógyüléseken és utána a vitá-
ban helytállani. Hasonlókép egyes tanítóknak 
próbaelőadások alakjában kellene megmutatniok r 
miképen lehet ezen fölvilágosítás kényes részé-
vel megbirkózni. 

Mentől többet fog azonban valaki ezzel a 
kérdéssel foglalkozni, annál inkább fog benne 
az a meggyőződés megérlelődni, hogy volta-
képen az egészségtani ismereteknek teljes el-
sajátítása és alkalmazása mily szorosan függ 
össze a hathatós küzdelemmel ezen betegség 
ellen. A józan életmód, kerülve a szervezet 
túlságos igénybevételét, ami nem zárja ki az 
erőknek megfeszítését időnként, óvakodva a 
túlkevés megerőltetéstől, ami viszont csökkenti 
az ellentállóképességet, egyedül hoz üdvösséget. 

Egyébként minden orvos a legnagyobb kész-
séggel fog kellő fölvilágosítással szolgálni úgy 
e tekintetben, mint a pályaválasztás tekinteté-
ben is. Célszerű volna még egy könyvnek meg-
írása, mely minden részletre kiterjedne. 

* 

így tehát melegen üdvözöljük Lukács 
dr. e rendeletét, mint amelv kap-
csolatban Wlassics miniszter egy ré-
gebbi rendeletével, mely a szegény 
tanulók ruháztatásával és táplálásával 
foglalkozik, rendkívül sok jó t tehet az 
ifjúságnak és így közvetve az országnak, 
ha a tanítóság lelkesedéssel fölkarolja 
és intézkedéseit keresztülviszi. A nép-
iskolai ügyosztály vezetője : Halász Ferenc 
miniszteri tanácsos pedig megmutatta , 
hogy habár rendelkezésére iskolaorvosok 
még nem állanak, mint a középiskolák 
ügyosztályának, mégis tud az iskola-
egészségügy érdekében hathatósan mű-
ködni. 

(Budapest.) Juha Adolf dr. 
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Országos tanítói segélyegye-
sületünkről. 

Terjedelmes könyvet írhatnék azokról a 
tényekről, amelyek a budapesti kartársak színé-
nek, javának az „Eötvös-alap" érdekében ki-
fejtett munkásságáról és áldozatkészségéről 
tesznek tanúbizonyságot. Ezért hálás szívvel 
hirdettem és hirdetem ezentúl is mindenha, 
hogy a székesfővárosi tanítótestület nemesen 
•érző, lelkes tagjainak a közreműködése nélkül 
„Országos tanítói segélyegyesületünk11 soha sem 
közelíthette volna meg még azt az eredményt 
sem, amelyet már abban az időben fölmutat-
hatott volt, amikor én, az elbetegesedett, el-
gyengült öreg ember, még alapunk ügyeinek 
gondozásáról is kénytelen voltam lemondani, 
és amidőn egyesületünk tagjainak a többsége 
az elnöki tisztet Ujváry Bélára, a Néptanítók 
Lapja szerkesztőjére bízta, aki már annakelőtte 
is, mint egyik másodelnökünk, éveken át oda-
adó buzgósággal és páratlan sikerrel szolgálta 
országos jótékony intézetünket és akinek bölcs 
vezetése mellett a „Magyarországi tanítók 
Eötvös-alapja" három rövid esztendő alatt 
addig hiába reménylett és hasztalanul várt 
fejlődésnek és gyarapodásnak indult és örvend-
het ma is, amiről teljesen meggyőződhetik, ki 
„Eötvös-alapunk" régebbi számtartó könyveit 

-és évi kimutatásait gondosan összehasonlítja a 
legutóbbi esztendőkről szólókkal. 

Kitűnik évi jelentéseinkből, hogy egyesüle-
tünk az 1875. év közepétől az 1900. esztendő 
közepéig mindössze csak 341.837 koronára 
lúgó vagyont volt képes összegyűjteni; Ujváry 
Béla elnökünk vezetése mellett azonban egye-
sületünk vagyona az 1902. év közepétől az 
1904. évi december 31-ig a 347.242 koronáról 
már 535.699 koronára emelkedett, holott mióta 
ő áll az ügyek élén, „Eötvös-alapunk" rendes 
kiadásai, két házunk fönntartásának a köte-
lezettsége folytán, esztendőről esztendőre nagy 
mértékben emelkedtek. Fényes tanúbizonyságot 
tesz egyesületünk emelkedéséről és erőteljes fejlő-
déséről az a tény is, hogy míg 1902 előtt 
egyesületünk rendes tagjainak a száma csak 
egy-két ízben közelítette meg a háromezeret, 
addig azóta „Eötvös-alapunk" tagjainak a 
tábora évről évre hatalmasan gyarapodott s ma 
már meghaladja a kilencezerkétszázat. Különö-
sen örvendetes jelenségnek tartom azt is, hogy 
a legutóbbi évek alatt egyesületünk budapesti 
tagjainak a száma is tetemesen emelkedett s 
háromszázról 547-re szállt már föl. Örvendetes 
€z ; mert hiszen az a tény, hogy a budapesti 
kartársak közül, akiknek közreműködését és 
áldozatkészségét annyi és annyiféle egyesület 
igényli, már ötszáznál többen magukénak tekin-

tik „Eötvös-alapunk" gondjait s szeretettel 
támogatnak bennünket budapesti és kolozsvári 
házainknak fönntartásában is, elvégre mégis 
csak arra indíthatja hazánknak azt a ma még 
mindig a húszezeret meghaladó közoktatásügyi 
munkását, hogy ne nézze tovább tétlenül és 
ridegen az „Eötvös-alap" 9121 tagjának a 
szent munkáját. 

Egyébként is rendkívül fontos dolognak 
tartom és tartottam kezdettől fogva mindenha, 
hogy „Országos tanítói segély egyesületünknek" 
hazánk minden egyes nagyobb városában, kivált-
képen pedig Budapesten, „Eötvös-alapunk" 
székhelyén, és Kolozsvárott, hol a „Tanítók 
Hunyadi-Háza" áll, minél több tettre kész, 
buzgó tagja legyen ; mert csak úgy remélhet-
jük „Eötvös-alapunk" eszméjének teljes és lehe-
tőleg tökéletes módon való megtestesülését, ha 
egyesületünk tisztikarának és bizottságainak a 
szent igyekezetét és nemes munkásságát az 
ország minden egyes nevezetesebb pontján egy-
egy lelkes tanítókból álló társaság, testület 
készségesen támogatja 

Ámde a céltól, miként a föntebb előadottak-
ból is kitűnik, még ma is távol áll egyesüle-
tünk, habár az a haladás, melyet a legutóbb 
lefolyt három év alatt „Eötvös-alapunk" erő-
teljes fejlődése Isten jóvoltából fölmutathatott, 
bizonyára nemcsak bennem, hanem fegyesüle-
tünknek mind a 9121 tagjában is meggyöke-
reztette már azt a reménységet, hitet, miszerint 
közel lehet már az az idő, amelyben már hazánk 
népoktatásügyének minden egyes számba vehető 
munkása készségesen csatlakozik azokhoz, akik 
azért járulnak évenként legalább három koroná-
val „Eötvös-alapunk" hoz, a nemzeti közérzü-
let és a kartársi szent szeretet egyik legszebb 
oltárához, hogy ily módon : a korán élhalálozó 
kartársak elhagyatott, öreg, gyámoltalan szü-
lőiknek, az ínséget szenvedő tanító-özvegyeknek 
és árváknak s a nyugdíjban nem részesülő, 
elaggott vagy elbetegesedett kartársaknák a 
keserves sorsán enyhíthessenek; a középiskolák 
felső osztályaiban, a szákiskolákban, az aka-
démiákon és az egyetemeken jelesen élőbbre 
haladó tanító-gyermekeket ösztöndíjakkal támo-
gathassák; a „Ferenc József Tanítók Házába" 
és a „Tanítók Hunyadi-Házába" fölvett fő-
iskolai tanulók fönntartásához hozzájárulhassa-
nak és esetleg még a kartársak áltál, a vidéki 
központokon létesített középiskolai internátusok 
létesíté éhez és fönntartásához a maguk csekély 
áldozatát meghozhassák. 

Bizony, bizony, ideje volna már, hogy hazánk 
minden egyes néptanítója és minden egyes más 
közoktatásügyi munkása tettekkel is beigazolja, 
hogy nem hiányzik lelkéből a nemzeti és a 
kartársi közérzületnek a kötelességérzete ! Van-e 
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hazánkban még sok olyan tanító, aki „Eötvös-
alapunknak" föntebb röviden fölsorolt céljait 
helyeselni ne tudná, azoknak megvalósítását 
sürgősen megoldandó társadalmi föladataink 
közé ne sorolná ? ! Nem hiszem, nem hihetem ! 

Harminc esztendeje már, hogy annak a kér-
désnek a tanulmányozásával foglalkozom, hogy 
miként lehetne az „Eötvös-alap" ügyeinek a 
gondozása iránt való fogékonyságot hazánk 
összes tanítóiban fölébreszteni és fönntartani. 
Tanulmányom eredménye nem valami új, meg-
lepő csodaszer, hanem igen is egyszerű, peda-
gógiai eszköz: a példa hatalmának az elisme-
rése. Állítsuk minél gyakrabban az „Eötvös-
alap1' ügyeitől távol álló kartársak lelke elé 
ama buzgó kartársaknak a munkásságát, akik 
hűséges szívvél küzdöttek a magyar tanítóság 
egyik szép, jótékony társadalmi intézetének 
megerősítése érdekében; mert lehetetlen, hogy 
nemes példájuknak sokáig ellenállhasson azok-
nak a kartársaknak a tömege, akikben nem 
annyira a rideg önzés, mint a jószándék végre-
hajtásának a halogatása, „a jóra való restség" 
uralkodik. Ugyanezért engedtessék meg nekem, 
hogy ezen hosszadalmas bevezetés után elő-
adhassam, miként szerezte meg a budapesti 
kartársak egyik buzgó köre „Országos tanítói 
segélyegyesületünk" számára az első, rendkívül 
nagy összegre rúgó jövedelmet. 

Az 1877. év december havában Hajnal 
Adolf kartársunk kezdeményezése következtében 
elhatározta a „Budapesti tantestület VI. kerü-
leti (terézvárosi) köre", hogy az 1878. évi 
február 2-án a polgári lövölde (VII. ker., 
Lövölde-tér) termeiben egyedül az Eötvös-alap 
javára tombolával és táncvigalommal egybe-
kötött társas vacsorát rendez, amelyre meg-
hívja nemcsak a kartársakat, hanem Budapest 
tanügyi hatóságának a tagjait is, a főváros 
minden egyes előkelőbb polgárával egyetemben. 
Ehhez képest meg is alakította az estélyt 
rendező bizottságot, amelynek tagjaivá meg-
választattak:. Zirzen Janka, Czenner Ida, Pel-
czer Mari, Rapos Aranka, Térey Erzsébet, 
Wolkenberg Gyula, Hajnal Adolf, Schön József, 
Binthoffer Lajos és Sehmelhegger János ; 
később még kiegészítette a kör ezt a bizott-
ságot másokkal is, nevezetesen, a tanítói kar 
tagjai közül : Rozmanith Vilmossal, Meszner 
Józseffel, Kaszt Kálmánnal, Luttenberger Ágost-
tal, Wenisch Jánossal, Kovács Edével, Neuhold 
Ferenccel, Ecker Augusztával, Sántha Lajossal, 
Boldizsár Piroskával, Stetina Ilonával, Harrer 
Paulával s a polgárok közül Wahrmann Mórral, 
Szarvas Gáborral, Kulcsár Ernővel, Virágh 
Ferenccel stb. A bizottság elnökei : Zirzen 
Janka és Wolkenberg Gyula, titkára : Hajnal 
Adolf, főpénztárnoka : Rozmanith Vilmos valá-

nak. Megalakulása alkalmával elhatározta az 
„Eötvös-estélyt rendező bizottság", hogy leg-
alább is 1000 tombolatárgyat szerez és 10.000-
tombolajegyet nyomat, amelyeket 20 fillérjével 
a hatóság engedelmével még az iskolásgyer-
mekek útján is értékesíteni igyekezik a vagyo-
nosabb szülők körében és pedig nemcsak 
Budapesten, hanem egyik-másik vidéki város-
ban is. Meg is indult a munka még 1877 
december havában. Rengeteg tevékenységet 
fejtett ki a rendező-bizottság dolgában „Eöt-
vös-alapunk" érdekében Hajnal Adolf, mint 
t i tkár és Rozmanith Vi :mos, mint pénztáros; 
de kivette a maga részét a munkából majd-
nem kivétel nélkül a bizottságban működő 
minden egyes más kartársunk is lelkiismere-
tesen és bőven. Es ez igen természetes volt, 
hiszen ennek a rendező-bizottságnak majdnem 
minden egyes tagja ismerte még Eötvös József 
bárót, láthatta gyakrabban is, nemzetünknek 
azt a dicső fiát, ki nagyjaink között is nagy 
vala s aki a „legnagyobb magyar" példáját 
követve, egész életén át híven fáradozott abban, 
hogy a magyar nemzetet nemes sajátságainak 
a kifejtésére, kiművelésére serkentse és e mun-
kájában támogassa, hogy így a magyarság az 
emberiség eszményi magaslatára fölemelkedvén 
s feldicsőülvén, a népek nagy családjában a 
saját jólétét és fönnmaradását biztosíthassa. 
Ezért nem is akadt e bizottság tagjai között 
egyetlen-egy olyan kartársunk sem, aki Magyar-
ország egyik dicső újjáalkotójának azt a „Vég-
rendeletét" elfeledte és annak a végrehajtásához 
a maga részéről is hozzájárulni ne igyekezett 
volna, amelyben meg vagyon írva : 

„Márványszobor helyébe, 
Ha fönnmarad nevem, 
Eszméim győzedelme 
Legyen emlékjelem !" 

Nemes önérzettel és kegyelettel vallották e 
bizottság tagjai is velünk együtt, hogy azok 
a hazai tanítók, kik az „Eötvös-alap" létesí-
tése által meg akarják mutatni népünknek, 
hogy mit lehetne és mit kellene tenniök még 
a szegényebb sorsú polgároknak is, hogy egy-
mást gyermekeik neveltetésében és kiképezte-
tésében támogathassák s így hazánk és nem-
zetünk jólétét emelhessék, nagy Eötvösünk 
egyik magasztos gondolatának, a népnevelési 
egyesületek szép eszméjének szűkebb körben 
való megtestesítésében fáradoznak. 

A bizottság buzgó titkárát és pénztárosát, 
miként ők maguk is készségesen elismerték, 
fölülmúlták a szent munkában: „Eötvös-ala-
punk" vagyonának a gyarapításában a bizottság 
tanítónőtagjai, akiknek az élén maga Zirzen 
Janka, az első magyar állami tanítónőképző-
intézet halhatatlan emlékezetű igazgatónője 
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állott. Az „Eötvös-estélyt" rendező bizottság 
tanítónő-tagjai munkájuk jó részét, Zirzen 
Janka óhajtásának megfelelőleg, a "VI. kerületi 
Andrássy-úton létezett „Állami elemi és pol-
gári iskolai tanítónőképző-intézetben" végezték 
volt, ahol én is, ki ebben az intézetben mint 
tanár töltöttem akkor első szolgálati évemet, 
igen gyakran szemtanuja lehettem annak a 
tevékenységnek, melyet alapunk érdekében a 
nemes lelkek kifejtettek. Láttam azokat a 
leveleket, amelyeket áldott emlékű igazgatónk, 
Zirzen Janka, az ország különböző részeiben 
szép sikerrel működő egykori tanítványaihoz 
intézett és amelyekben őket női kézimunkáik-
nak tombolatárgyakul való fölajánlására s a 
hozzájuk küldött tombolajegyek értékesítésére 
fölkérte volt; gyönyörködtem abban a fényes 
eredményben, melyet tanítónőtársaink fárado-
zása a napról napra szaporodó tombolatárgyak 
nagy tömegében, a 10.000 tombolajegynek az 
értékesítéséből befolyó összegeknek az emel-
kedésében fölmutathatott. Yolt alkalmam arra 
is, hogy sokat elolvassak ama levelek közül, 
amelyeket ebben az időben tömegesen küldtek 
a vidéken működő tanítónők Zirzenhez, az ő 
szeretve tisztelt anyai barátnőjükhöz és képző 
mesterükhöz. Es e levelek tartalma teljesen 
meggyőzött affelől, hogy nemzetünk nagy prófé-
tájának, Eötvös József bárónak egyik legszebb 
alkotása, az első magyar állami tanítónőképző-
intézet, a leghelyesebb irányban és szellemben 
nevelte és képezte ki növendékeit ; mert azok-
nak mindegyikében erősen kifejlődött a hálás 
kegyelet nemes erkölcse, amelyről már az ókor 
bölcsei úgy vélekedtek, hogy ez a többi jó 
erkölcsnek s az erénynek is a szülője, édes-
anyja. El lehet és el kell ismernünk, hogy 
Zirzen Janka tanítványai képzőmesterüknek 
nemes példáját követve, kezdettől fogva hálás 
kegyelettel őrizték és őrzik ma is nemzeti 
közoktatás- és nevelésügyünk nagy reformátorá-
nak az emlékezetét és ezért a legnagyobb kész-
séggel és örömmel csatlakoztak azokhoz, akik 
Isten dicsőségére és nemzetünk javára olyan 
élő emlékjelet igyekeztek és igyekeznek a ma-
gyarság egyik nagy prófétájának állítani, amely 
végtelen időkig áldást áraszthat hazánk leg-
hűségesebb munkásaira, a tanítókra. 

Zirzennek és hűséges tanítványainak köszön-
hettük a többek között első sorban, hogy a 
„Budapesti tanítótestület VI. kerületi körének11 

az 1878-ik évi február 2-án tartott estélye 
még a 2600 koronát is jóval túlhaladó összeg-
gel gyarapította „Eötvös-alapunkat11 .Vétkezném 
azonban az igazság ellen, ha ki nem jelenteném 
ismételve azt, is, hogy az 1878-ban tartott 
„Eötvös-estély" fényes eredményéhez a ren-
dező-bizottság férfitagjai s általában véve a 

budapesti tanítótársak is igen sokkal hozzá-
járultak volt. Még ma is jól emlékezem arra, 
hogy az 1400 tombolatárgynak egy jó részét 
Hajnal Adolf kartársunk gyűjtötte össze és 
hogy ő volt az, aki alapunk érdekét hathatósan 
megvédelmezte, amidőn a bizottságban az az 
eszme is fölmerült, hogy az „Eötvös-estély" 
rendkívül nagy jövedelme ne adassék mind az 
eleve kijelölt célra. 

LIgy éreztem, hogy nekem, a tanítók öreg, 
elgyengült szolgájának, ki már csak tollal szol-
gálhatom, úgy ahogy „Eötvös-alapunk "-at, 
kötelességemben állott „Eötvös-alapunk" első 
nagy jövedelmének a történetét az ifjú tanító-
nemzedékkel közölni s ezzel őket a régi szép 
példa követésére buzdítani. El kell még mon-
danom azt is, hogy budapesti kartársaink 1878 
óta nem rendeztek több estélyt egyesületünk 
javára, mert az ily esték jövedelmére nagy 
szükségük volt a saját, helyi érdekű jótékony 
tanítói egyesületeiknek ; ámde az ennek követ-
keztében támadt hiányt gazdagon pótolták a 
budapesti kartársak gyűjtéseikkel s az „Eötvös-
alap* érdekében kifejtett egyéb tevékeny-
ségükkel, amelyek közül a legnevezetesebb a 
vidéki kartársak fiainak szabad-asztalokkal, 
ingyen déli étkezéssel való ellátása. 

Jelesen tanuló fiaink ingyen étkezéssel való 
ellátásának a lehetősége felől Nádas Sándor, 
nemesen érző budapesti kartársunk győzött 
meg engem és egykori munkatársaimat. O 
valósította meg 1890 előtt már egy-két éven 
át szép csendben az „Eötvös-alap Mensa-Aca-
demicájának" az eszméjét ; ingyen étkezést 
biztosított egy-két kartársunk fiának a buda-
pesti vendéglős urak szíves jóságából és áldozat-
készségéből. Nádas Sándor jó barátom eszméjét 
a bizottság azután magáévá tette s ennek követ-
keztében egyesületünk tisztikara 1891 óta a 
budapesti vendéglős urak áldozatkészségéből 
1905-ig 1029 vidéki kartársunk jelesen tanuló 
egyetemi és szakiskolai tanidófiát láthatta el 
az ingyen déli étkezés jótéteményével, amely 
jótéteményeknek az értékét egyenként csak 
200 koronára becsülvén is, az egész 205.200 
koronánál is becsesebb adománynak tekinthető. 
Legyen áldott a budapesti vendéglős urak 
mindegyike, ki nemcsak szóval ismeri el, hogy 
hazánk népoktatásügyi munkásainak a fárado-
zása a nekik nyújtott javadalommal nem áll 
arányban és hogy e haza minden egyes hű 
polgárának szent kötelessége volna, hogy a ma-
gyar nemzet népnevelőinek a gondjait tőle tel-
hetőleg enyhíteni igyekezzék. 

A szabad-asztalok megszerzésének a munká-
jában híven osztoztak velem Nádas Sándoron 
kívül az én áldott emlékű, feledhetlen jó bará-
tom : Lakits Vendel, továbbá Kurz Sámuel, 
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Somlyay József, Szőke István, Koncsek Lajos, 
Hajós Mihály, Falvay Antal, Alex Albert, 
Farkas József stb. kartársaim. A legutóbb 
lefolyt három esztendőben ennek a szent mun-
kának az egész terhét Trájtler Károly, egye-
sületünk lelkes és erélyes másodelnöke, az 
„ Eötvös-alap " - nak ez a kezdettől fogva tevé-
keny munkása és vele együtt Kapy Rezső, 
egyesületünk buzgó titkára, viselték. Vallás-
és közoktatásügyünk bölcs kormányzói pedig 
kezdettől fogva évenként mindenha elismerő 
és köszönő leveleket intéztek a budapesti ven-
déglős urak közül azokhoz, akik egyesületünket 
oly beeses jótéteményekkel támogatták. 

íme ! Ezekben csak egy kis részletét mutat-
tam be annak a munkásságnak, amelyet a 
budapesti kartársak az „Országos tanítói segély-
egyesület" érdekében kifejtettek. Vidéki kar-
társaink színe-java előtt, kik „Eötvös-alapunk" 
ügyeit magukéinak vallják s annak minden 
dolgát szeretetteljes gonddal, figyelemmel kísér-
ték, újat ezekben a sorokban sem mondhattam. 
Tudják ők és tudták már régóta, hogy az 
ország szívében működő kartársak nagy részé-
ben hatalmasan kifejlődött, tettre kész nemzeti 
és kartársi közérzület honol és hogy nem ők 
az okai annak, hogy a „Magyarországi tanítók 
Eötvös-alapja" 30 évi fönnállása óta csupán 
csak 576 esetben nyújthatott segélyt, 708 eset-
ben ösztöndíjat és csak 1029 tanuló-fiúnk szá-
mára biztosíthatta a déli étkezés jótéteményeit. 
Ha e hazában működő kartársaknak csak a 
féle része hallgatta volna meg az önsegély 
eszméjét hirdető testvérek kérő szavát, ha csak 
15 ezer tanító követte volna harminc év óta a 
budapesti kartársak nemes példáját, úgy ma 
már nemcsak 538.000 koronából állana „ Orszá-
gos tanítói segély egyesületünknek" a vagyona 
és nem kellene aggódnunk két házunk fönn-
tartásának a költségei miatt ; de hathatós támo-
gatásban részesíthetné „Eötvös-alapunk" még 
a vidéki középiskolai internátusainkat is. 

Azokhoz a kartársakhoz intézem tehát ezút-
tal ismét esdő szózatomat, kik még ma is 
távol állanak a nemzeti közérzület és a kar-
társi szent szeretet egyik legszebb oltárától. 
Csatlakozzanak hozzánk minél előbb, hogy egye-
sületünk nemes céljait minél tökéletesebben meg-
valósíthassa nemzetünk javára, Isten dicsőségére ! 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

r 

Az „Értesítők". 
Most, hogy újra vége egy tanévnek és 

fáradságos munkánk után pihenőre ha j tha t juk 
fejünket : több időnk ju t egy és más olyan 
tanügyi dolgok és kérdések fölött gondolkozni, 
melyek megoldásra várnak. 

Elmélkedésre alkalmat a figyelmes és gon-
dolkodni szerető tanítónak sok minden adhat, 
mivel a tanítói pálya olyan sokirányú, olyan 
sokoldalú, hogy azon mindig találhatunk olyan 
kérdést, mely megoldásra, javításra, alakításra, 
elintézésre vár. 

Ez alkalommal gondolataimat az előttem 
fekvő „Értesítők" vonják magukra és kötik 
le, látva, tudva, hogy ez is egy olyan kérdés, 
mely a bizonytalanságban ingadoz, már régi 
idő óta. Tartom az „Értesítők" kérdését any-
nyira és olyan fontosnak, hogy most egy pár 
sorban róluk elmélkedjem. 

Hosszú évek óta vagyok szemlélője az egyes 
iskolák által év végén kiadott „Értesítők" 
vajúdásának. Tudom, hiszen én is átéltem, 
milyen fogas kérdés tanév végén, hogy vájjon 
adjon-e ki az iskola „Értesítőt", vagy nem? 
Az iskolák egy része aztán sok húza-vona után 
kiadja az „Értesítőt", míg a legtöbb iskola ezt 
talán csak hírből ismeri. Igen, mert a tanügyi 
társadalomnak egy része míg szükségesnek 
tar t ja azt, addig java része teljesen fölösleges-
nek, haszontalanságnak deklarálja. 

^Lássuk röviden, hogy szükséges-e az évvégi 
„Értesítő", s ha igen, milyen tartalommal je-
lenjen az meg, hogy haszontalan ne legyen. 

Lelkiismeretes tanítónak végtelen örömet 
szerez az, ha tanévi munkásságát, iskolájának 
állapotát, tanítvánvainak számát és statisztiká-
ját egybeállítva, „Értesítő" alakjában kiadhatja, 
hadd lássák: a fölöttes hatóság, szülők, tanít-
ványok, kartársak és mindenki, akiket érdekel, 
hogy mint és hogyan végezte munkáját. Kép 
ez az iskoláról, melyet mindenki élvezettel 
nézhet s amelyről mindenki azt olvashatja le, 
ami őt leginkább érdekli. 

A fölöttes hatóság meggyőződést szerezhet 
az iskola külső és belső életéről, a végzett 
munkáról, a fejlődésről, esetleg a visszafejlő-
désről, a hiányokról stb. A szülők és gyerme-
kek örömmel lapozgatják, olvasgatják és sok 
mindent kiolvasnak belőle olyat, amiről külön-
ben fogalmuk sem lett volna. Végül pedig 
elteszik, elzárják jól, őrzik mint drága emléket, 
hiszen gyermekük neve is benne van. 

A kartársakra meg épen kiszámíthatatlan 
haszonnal jár az „Értesítő", különösen azoknak 
cserepéldányai. Egész tanulmány tárgyát képez-
hetik az Értesítők a tanítóságnak. Az egymás-
nak megküldött cserepéldányok igen tanulsá-
gosak. Láthatjuk belőle, hogy jól végeztük-e 
munkánkat ? Összehasonlíthatjuk működésünket, 
osztályaink számát és beosztását, növendékeink 
statisztikáját, a végzett tananyagot, az év tör-
ténetét, a használt könyveket, tandíjakat stb. 
és ezekből következtetést vonhatunk saját 
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magunkra, iskolánkra ; világosan láthatjuk, mi-
ben vagyunk előbb, avagy elmaradva. 

Ennyi hasznot ha meg tudunk állapítani, 
akkor minden tartózkodás nélkül mondhatjuk 
ki, bogy a tanév végén az iskolai „Értesítők" 
kiadása föltétlen szükséges, minden iskolára 
nézve. 

De hogy az „Értesítő" fönnebb említett 
haszonnal jár jon: arra nézve szükséges, hogy 
megfelelő tartalommal bírjon és helyesen legyen 
szerkesztve. Az előttem fekvő „Értesítők" 
különböző tartalommal bírnak és így más-más 
módon vannak szerkesztve. 

Véleményem e tekintetben az, hogy jó lenne, 
ha egy teljesen megfelelő minta adatnék ki az 
egyöntetűség szempontjából és e minta szerint 
lennének szerkesztendők az évvégi „Értesítők". 

A mostani „Értesítők"-nél azt tapasztaljuk, 
hogy vagy igen silány, vagy túlságos nagy 
tartalommal bírnak. Mert, ahogy nincs értelme 
az olyan „ Értesítő"-nek, amely pusztán a tanulók 
névsorának adására szorítkozik, épen olyan 
fölösleges és túlhajtott az olyan, amely a tanulók 
osztályzatát is közli. 

Ügy gondolom, az „Értesítő" tartalma a követ-
kező lehetne: 1. Az év története (röviden). 
2. A közvizsgálatok sora. 3. Felügyelet. 4. Ta-
nítótestület. 5. A tanulók névsora. 6. Tantár-
gyak. 7. Tankönyvek. 8. Statisztikai adatok 
(a statisztikai hivatal rovatai szerint). 9. Érte-
sítés a jövő tanévre. 

Ezeken kívül — ha a költség engedné — 
helyes lenne egy rövidebb, általános érdekű 
•értekezés közzététele is. 

Összegezve az elmondottakat : legyen az év-
végi „Értesítő" kiadása egy megfelelő minta 
után minden iskolára kötelező. 

(Kolozsvár.) Elek Gyula. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

(Hozzászólások.) 
XI. 

A gondolkozó ember előtt nem tűnhetik el 
észrevétlenül az a jelenség, hogy a korszak 
haladásában főszerepet játszik az az idea, hogy 
a világosság terjesztése általánossá tétessék és 
hogy terjesztésének a módja és mérve egészen, 
radikálisan megváltoztatandó. Jól jegyezzük 
meg, ez homlokegyenest ellenkezik a haladás 
eddigi irányával. Miért? Mert eddig szinte 
mondhatni : tudóst akartak képezni mindenki-
ből és ezt a célt a „sokkal", a „mindennel" 
való tömés útján vélték elérni, — míg ma 
népszerűvé lett az az elv, hogy „megszüntetni 
a túlterhelést", — elhagyni az emlékezeti 

lomot, tanítani az igazat, fejleszteni a gondol-
kozást, a lelket ; irányítani annak erőit, hogy 
a józan okosság érlelődjék, hogy a lélek ne 
senyvedjen el, de kapjon olajat és megemészt-
hető anyagot és hogy a tanuló értse is mind-
azt, amit tanul, mert ebben van a tanulási 
kedv és ezen épül föl jövője. 

És ez az ú j gondolatirány egész forradalmat 
csinált. Nyilvánosan tar tanak előadásokat tudós 
orvosok és tanárok a túlterhelés kérdéseiről, 
foglalkozik ezekkel a sajtó és foglalkoznak a 
szakkörök. 

A népiskola összes gondolkozó tanítói, fak-
torai, pedagógiai tudós írók, kik a gyermek-
lélektan alapos ismerői, kik egyszersmind azt 
is tudják, hogy a „ton" nem egy a nyelv 
tudásával és nem erre van szükség, de a 
nyelvre: szóban és írásban amellett foglalnak 
állást, hogy a népiskola „nyelvtana", mint olyan 
tárgy, mely túlterheli a gyermeki lelket és mely 
a nyelvtanítás irányát helyes voltától és céljá-
tól eltereli és melynek így sikere nincs, eltö-
röltessék. 

Valljuk meg, ez nagy kérdés, fontos kérdés, 
épp ezért mély, alapos vitát és megfontolást 
igényel abban a korszakban is, midőn a lélek 
fejlődése, nem pedig elsatnyítása az irányelv. 

Mindnyájan azt tart juk, hogy a költészetet 
sem a költészettan szabályaiból lehet meg-
ismerni, megtanulni, megszeretni és nem abból 
kapja az ember sem az inspirációkat, sem a 
lelkesedést, sem az ideákat, sem az ideálokat, 
de magából az olvasott költői müvekből. így 
a nyelvet sem a „tan"-ból lehet megtanulni, 
sem megszeretni. Házakat is azelőtt kezdettek 
építeni, mielőtt ismerték volna a stílusokat. 
Ám azért tudománynak lenni kell, mert elvész 
a nép, mely tudomány nélkül való. Lenni kell 
nyelvtannak is, tanítani is kell azt a népisko-
lában is, de nem abban a formában, nem abban 
a mérvben, nem olyan céllal, mint ma. 

Induljunk ki abból a fölfogásból, hogy a 
haladás egyúttal nem visszaesés még akkor 
sem, ha forradalmat idéz elő, ha rombol, ha öl. 

Nem, mert a haladás nem a létező alkotá-
sokat, nem az ész vívmányait akarja meg-
semmisíteni, de irányváltoztatást kíván és 
forradalma csak azt söpri el, vagy azokat, kik 
az ő eszméjének az út jában állanak. 

A népiskola nyelvtana egy nagy alkotás, az 
észnek, a művelődésnek egy nagy vívmánya és 
olyan drága kincs, mikép ennek benne kell 
lennie a tanító, a nép, a gyermek csörgedező 
vérében, ütereiben. Benne kell lennie azért, 
hogy az ész értse meg, hogy törvények kor-
mányozzák a természeti világot, a társadalmat, 
az erőt, az akaratot, az indulatot és a beszé-
det is. 
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A nyelvnek a kulcsa az a tudomány, melyet 
könyvekbe foglaltak róla, ezekkel fölnyílik a 
zár a nyelvet beszélő és nem beszélő előtt, 
ezzel a tudománnyal megértjük titkait, kincseit, 
múltját, jelenét, szépségeit is így értjük meg, 
ezt a tudományt tehát nem elvetni, de meg-
becsülni kell, csak a tanítás rendszerét kell 
száműzni, illetve az új korszak ütere szerint 
újjá alkotni. 

És csakugyan, vájjon meg kell-e változ-
tatni ? 

Igen, meg. Miért ? Azért, mert ma nemcsak 
túlteng a nyelvtanítás, nemcsak nincs sikere, 
de mert az ezt tanítók tévelygő útra tértek 
— elfeledik a nyelvet tanítani, annyira elra-
gadja őket a „tan" tanítása. 

Vannak vizsgálatok, már a II- ik el. osztály-
ban, hol a tanító a tanulóktól kikérdi az ösz-
szes nyelvtani szabályokat, szökdösve, mint az 
egyszeregyet. 

Anélkül, hogy mondathoz fűzné, anélkül, 
hogy egy elemezett mondatból levonatná azt, 
anélkül, hogy elemeztetne bár egy mondatot. 
Azt a tusát, mellyel ez a betanítás járt, úgy 
lehetne megmérni, ha a tanító szeptemberi 
testsúlyát összehasonlítanék a júniusi test-
súlyával, és a gyermekek szenvedéseit és iskolai 
örömét szintén lélektani és statisztikai jegyze-
tekkel tudnók bemutatni. Am az ilyen konkrét 
tényekről nem lehet egész világosan beszélni, 
részint mert azt hinnék, hogy az ember bán-
tani akar, részint mert, lia elmondaná az iga-
zakat, okvetlenül következményei volnának. 

De a kín mellett megszólal az életbölcselet 
és azt mondja : hiábavaló munkával ne öld 
a lelket. Hiszen azt a „tan"-1 úgysem érti a 
gyermek, tehát csak betűt tanul és ezt a vizs-
gálat után azonnal le is rázza magáról. 

Honnan vették ezt a rendszert a nyelv-
tanítók ? 

A hittani tanítás mai formájából. Ez is em-
léztet bölcs mondásokat, filozófiai elveket, igaz-
ságokat és a „tan" vagy formává teszi, vagy 
elsatnyítja a hitet. Elmetszi a szárnyait, elöli 
a varázsát. Alig várja a gyermek a hittan-
vizsgát, ahelyett, hogy várva-várná: a hittani 
édes órát. 

Hál' Istennek, minden alól van kivétel is. 
Van a nyelvtani tanításnál is, van a hittan-

nál is. Példának okáért van olyan nyelvtanító, 
ki mindig beszéltet a gyermekekkel és írat. 
És ez eltalálta a miniszteri tantervnek azon 
intencióját, melyet abban fejez ki, hogy a nyelv-
tan : a beszéd- és értelemgyakorlat. Ami azt 
teszi, hogy így kezelendő, t. i. a beszéd- és 
értelem képzésével és gyakorlásával, és másik 
intenciója az, hogy a gyermek írjon. 

Ezt kézzelfoghatóan magyarázza a Nagy 

László-féle nyelvgyakorlókönyv is előírt írás-
gyakorlataival, illetve föladataival, melyeket ki-
dolgozásra ajánl. 

Azonban az elmélkedésnél mindig értékesebb 
a példa bemutatása. Ezért én is, visszaemlé-
kezve a kolozsvári gyakorló-iskola tanítójára, 
boldogult Benedek Samura, elmondom, hogy ő 
minő elvet valósított meg a nyelvtanítás szol-
gálatában. 

Minthogy minden gyakorló-iskola több kor-
osztályt kell, hogy magában foglaljon, úgy volt 
itt is. Ezért az I. és II. oszt.-ban együtt folyt-
a besz.-ért. gyakorlat tanítása. A gyakorló 
tanító letárgyalt egy leckét a besz.-ért. gya-
korlatból. Ezt két osztály hallgatta. Ha a lecke, 
illetve az anyag az első osztálynak szólt, a 
második osztály csak hallgatta, de az össze-
foglalásban résztvett. Sőt a II-ik osztály ki is 
kerekített ebből hol három, hol négy monda-
tot, mint végeredményt. Ezt a gyermekek közül 
jók és gyöngék egv párszor elmondották. 

Már most jött a magánfoglalkozás, mert a 
tanító ment a III-ik vagy IV ik osztályhoz. 
Mi lett a magánfoglalkozás az I-ben? Talán 
rajz, talán írás. Ez mellékes. De a fő, hogy 
a 11-ban mindenkinek le kellett írnia ezt a 
három mondatot palatáblára. Azután mikor 
jött ezeknél a nyelvtani óra, a tanító ezeket 
olvastatta föl, megbeszélték és javították. 

Boldogult emlékű Benedek Samu ezen mód-
dal rendkívüli sikert ért el. Már a III—IV-ik 
el. oszt.-ban helyesen írtak a gyermekek. És-
mi több : tudtak fogalmazni. Ez a módszeres 
eljárás gondolkozásra tanította őket, helyes-
írásra, és ez a nyelvtani óra nekik szórakozás 
volt. 

A nyelvtanítás terén a további osztályokban 
is az íratást, a gondolkozást, a fogalmazást 
kiválóképen kultiválta és az elméletet esak 
abban érvényesítette, hogy : elemeztetett. Ele-
meztetésében első volt a mondattani szempont 
s midőn megvilágosította, hogy a mondat, 
illetve a beszéd ilyen oszlopokon áll: alany, 
állítmány és a sallangokból, t. i. a bővítmények-
ből, akkor a szótanból is megadta a szükségest. 

De milyen módon ? ez volna értékes, ha ezt 
lehetne leírni. Ám elég a mai tanítóságnak 
— mert ez ma müveit — ha ismeri az irány-
elveket, melyeket a pedagógusok egyhangúlag 
állapítanak meg, mert hiszen a többit elvégzi 
a gondolkozó tanító. 

Azonban szükséges megállapodnunk ebben, 
hogy megadassék rá a tanítói szabadság is. 
Enélkül nem lehet dolgozni úgy és azt, mit 
és ahogy akarnók. 

De abbau a reményben, hogy ez meglesz, 
előterjesztem összefoglalt véleményemet. 

A II ik osztályban nyelvtant csak a beszéd-



2 7 . 3ZÁ1I. N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 1 1 

és értélemgyakorlatok álapján tanítsunk, úgy, 
hogy a beszéd után írassunk, azt javítsuk ki. 
Persze, a javítás alatt nyelvtani törvényeket 
hallatunk és közlünk. A többi osztályban is a 
fogalmazás és helyesírás kell, hogy a fő legyen 
és minden nyelvtani tudomány ennek az érde-
kén kívül az ész fejlesztését kell, hogy célozza, 
nem azt, hogy a vizsgálaton szédítő sikert 
érjünk el. 

Ebből nyilván látszik, hogy mondattani 
elméletnek van helye, de ha szótani is volna 
tanítandó, az csak akkor, mikor már a mon-
dattani rész vérévé vált az utolsónak is. 

Nézzük meg a magyar történelemben, milyen 
óriási nehéz az a korszak, amelyben együtt 
mutatja be Erdély fejedelmeinek a korát az 
anyaország uralkodóival. Ez olyan zavart idéz 
elő, mert komplikált, mint a szó- és mondat-
tan együttes tanítása. 

Ez volna az az irány, amelyben elvileg meg 
kellene hogy állapodjunk, és ehhez csatlakoz-
nék az az újítás, hogy a népiskolából teljesen 
kiküszöbölendő a tankönyv a gyermekek kezé-
ből. Beszélgetni, íratni, fogalmaztatni, elemez-
tetni, az igeragozás, a hangsúly, a mondat 
törvényei és vége. 

A tanítónak azért kell egy elfogadott vezér-
könyv, mert enélkül könnyen elfelejtené ő is, 
hogy miből áll a nyelvtudomány. Igen, az 
ember, ha nem tanul, megy lefelé. 

Én így gondolom a reformot, mely így lehet 
radikális az irányban és így veszítvén el túl-
terhelő jellegét is — sikerre vezethet. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

XII. 

E fontos kérdéshez szabad legyen a lehető 
legrövidebben hozzászólanom. 

A nyelvtan tanítására a népiskolában alig 
van valami szükség. Ne nyelvtant tanítsunk, 
hanem helyesen beszélni és írni. A 11-ik osz-
tályban már azzal terhelni a gyermeket: mi a 
mondat, ige, állítmány ? és erre még szabatos, 
könyvből betanult, esetleg előmondás után el-
sajátított tételek fölmondásának kívánása nem 
nyelvtanítás, hanem szalmacséplés. Felsőbb osz-
tályokban is lehetetlen a nyelv minden sajá-
tosságára kiterjedő, tételekbe szedett nyelvtan 
betanulását, megtartását, annál kevésbé annak 
kellő időben helyesen alkalmazását kívánni. 
De meg osztatlan iskolában rendszeres nyelv-
tant tanítani lehetetlenség is. 

Nem szabályok, elvont, beemlézett, de távol-
ról sem értett dolgok segítik elő a nyelv he-
lyes tudását, a szavakból mondatok alkotását, 
hanem a gyakorlat, ez pedig úgy érhető el, 
ha minél többet beszélünk növendékeinkkel, 

illetve minél többet beszél'etjük őket, figyel-
meztetvén mindenkor az esetleg elkövetett 
hibákra ; azf elbeszélteket leíratjuk velük ; egyik 
a másik dolgozatát megnézi és esetleges észre-
vételeit rá megteszi s végül minden egyes al-
kalommal mindenik dolgozatát a többi előtt, 
tehát nyilvánosan kijavítja a tanító. A fali-
táblára írás és ily módon javítás is igen cél-
szerű. 

Beszélgetni, fogalmazni, ebből származik a 
beszédbeli ügyesség, nyelvtantanítás nélkül is 
nyelvtudás. 

Hogy ama kívánalomnak is engedjünk, mi-
szerint a „miért?"-re is megfelelhessenek nö-
vendékeink, elégnek tartanám a felsőbb, mond-
juk IV., V., VI. osztályban a főnévre, mellék-
névre, igére, számnévre, alany, állítmány stb., 
tehát a legszükségesebbekre vonatkozó nyelvtani 
szabályoknak levonására szorítkozó nyelvtan-
tanítást. Ezt is azonban, nem mint külön tan-
tárgyat, hanem az elbeszélés és fogalmazás 
alkalmával megismertetni s olvasás alkalmával 
gyakoroltatni kívánnám. 

A pont, vonás, kérdő- és fölkiáltójel alkal-
mazását, a helyes szótagolást, mint amelyekre 
a legegyszerűbb embereknek is szükségük van, 
ugyanilyen módon kívánnám ismertetni s i t t 
megjegyzem, hogy ez írásjelek alkalmazásának 
tudását fontosabbnak tartom a szabályoknál. 

Szerintem tehát a gramatizálás eltórlendő; 
a mostani nyelvtantanítási óra fölcserélendő 
fogalmazási órával; az I—Ilik osztályban 
meséljünk és meséitessünk ez idő alatt, amidőn 
a beszédben, helyes kifejezésekben gyakorolnák 
magukat a gyermekek, az esetleg ejtett hibákra 
azonnal figyelmeztetvén, azok elkerülésére 
intetnének és szoktatnának. 

A magyar nyelvnek ily módon való tanítá-
sára alkalmas Vezérkönyvet szíves örömmel 
üdvözölném. 

(SalánkJ Molnár Gyula. 

Nyugdíjazás. 
Nagy Béla e lapok 22-ik számában közzé-

tett hasonló című tájékoztató cikkére vonat-
kozólag, de még inkább egy az utolsó napok-
ban tapasztalt esetből kifolyólag szükségesnek 
látom N. B. cikkét az alábbiakkal kiegészíteni, 
hogy adandó alkalommal fölvilágosításul szol-
gáljon az illetőknek. 

Történhetik ugyanis, — amint tényleg is 
történik — hogy valamely anyakönyvi kivonat 
meg nem szerezhető, mert az illető születési, 
házassági vagy halálozási eset az anyakönyvbe 
bevezetve nincsen, mi nevezetesen izr. tanítók-
nál gyakrabban előfordulhat, kik olyan helyen 
születtek vagy működtek, hol anyakönyvet 
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egyáltalán még nem vezettek vagy az anya-
könyvi viszonyok még rendezve nem voltak. 
Ily esetekben az utólagos anyakönyvelést kell 
kérni. 

Hogy ez ügyben minő eljárás követendő, 
erre nézve a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrnak 1889. évi március hó 6-án 
10.442. sz. a. valamennyi törvényhatóság ré-
szére kiadott rendelete kimerítő utasítást ad, 
melyből a szükséges tudnivalókat itt közlöm. 

Ha valamely fél oly születési, házassági vagy 
halálozási esetről kér bizonyítványt, mely az 
anyakönyvekbe bevezetve nincsen, akkor az 
anyakönyvvezető a felet utasítsa, hogy az illető 
eset utólagos anyakönyvelése iránt az illetékes 
elsőfokú közigazgatási hatósághoz (megyékben 
a szolgabíróhoz, városokban a polgármesterhez) 
folyamodjék ; de szabadságában áll ezen ható-
sághoz az anyakönyvvezetőnek is a fél meg-
bízásából folyamodni. 

Ha a fél maga folyamodik, kérjen előbb az 
illető anyakönyvvezetőtől hivatalos bizonyítványt 
arról, hogy a szóbanlevő eset tényleg nincsen 
bevezetve ; ezt a bizonyítványt csatolja folya-
modványához, mert erre hivatkozván indokolja 
tulajdonképen kérelmét. A folyamodványban 
mindazon bizonyító körülmények előadandók, 
melyek az eset kiderítésére szolgálhatnak ; de 
emellett első sorban két tanút kell megnevezni 
és lakásukat megjelölni, mert ezeket beidézi a 
szolgabíró, illetőleg a polgármester és bit alatt 
kihallgatja. A tanúk közeli rokonok is lehetnek. 

A befejezett eljárás után az iratok megyék-
ben az alispánhoz, törvényhatósági joggal bíró 
városokban pedig a városi tanácshoz kerülnek. 

A kérelem teljesítése esetén az illetékes anya-
könyvvezető meghagyást kap, hogy az esetet 
folytatólagos tételszám alatt vezesse be ; a be-
vezetés után a fél az anyakönyvi kivonatot 
kaphatja. A visszautasító határozat ellen 15 
nap alatt felfolyamodni lehet a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszterhez. 

Az utólagos anyakönyvelésnek azonban csak 
akkor van helye, ha olyan esetről van szó, 
mely akkor és ott történt, ahol már anya-
könyveket vezettek ; ellenkező esetben a fél 
csak „hatósági bizonyítványt" kérhet az esetről, 
mit a kérvényben föl kell tüntetni és az ilyen 
bizonyítványra járó 1 koronás bélyeget mellé-
csatolni. 

(Galgócz.) Vajda Miksa. 

IRODALOM. 
Székely Arpácl nagybányai közs. tanító 

„Beszéd- és értelemgyakorlat leckékben" című 
munkájának második része is megjelent, mely 
a második osztály anyagát tartalmazza. Mint 

az első rész, ez is minden ízében a gyakorlati 
fogások biztosságával van megírva. Az egész 
anyag 88 leckébe van foglalva, melyekhez a 
földrajz, természetrajz, természettan és egész-
ségtan tanításának bőven juttat tért. Azokat 
a fogalmakat, melyeket az első osztály anyagát 
tárgyaló első részben nyújtott, a gyermekek 
fejlődésének alapos ismeretével bővíti, szélesíti 
és vezeti tovább. Elvezet végigolvasni pl. a 
III-ik osztály földrajzi anyagának előkészíté-
sére szánt leckéit Ebben a munkában a beszéd-
gyakorlat igazán központja a tanításnak, mert 
össze van kötve az írás, olvasás és nyelvtannal 
is. A meghatározások mindenütt világosak s o o 
az egész könyv cselekvés és szenvedés. A beszéd-
és értelemgyakorlat ilyen irányú tanítása, mely 
ebben a munkában végigvonul — hisszük — » o 
hogy hasznára válik az iskolának, a tanításnak, 
mert ez az egyedüli helyes. A könyvet Kovács 
Gyula könyvkereskedő adta ki Nagybányán s 
nála, valamint minden könyvkereskedésben 
kapható. Ara fűzve 2 K, portómentes küldés-
sel 2 K 20 fill. Ugyanennek első része (az 
I-ső osztály anyaga) ugyancsak 2 koronáért 
szerezhető meg a kiadónál. 

Deák Ferenc beszédeiből eddig csak az a 
nagy, hatkötetes kiadás kapható, melyet Ivónyi 
Manó rendezett sajtó alá. Most Ferenczi Zoltán, 
Deák kitűnő életírója, e beszédeknek egy kisebb, 
válogatott kiadását rendezi sajtó alá, melyben 
a nagy államférfiú felszólalásai közül a törté-
nelmi fontosságúak mind meg lesznek talál-
hatók a szükséges jegyzetekkel és bő életrajzi 
bevezetéssel, valamint Deák korára vonatkozó 
illusztrációkkal együtt. A kötet a „Bemekírók 
Képes Könyvtára" ez idei sorozatában fog 
megjelenni. 

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

Kinevezte : Kerezsy György képesített tanító-
képző intézeti tanárt a XI. fiz. oszt. 3. fok.-ba 
az 1904. évi I. t.-c. értelmében megillető sze-
mélyi pótlékkal nyitravármegyei kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokká; Kabáczy Leona oki. 
óvónőt a cserlenői áll. óvóhoz óvónővé ; Kossuth 
Ella turóezszentmártoni áll. el. isk. állandó h.-
tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Fülöp 
Anna fülöpszállási állami el. isk. tanítónőt a 
szigetújfalusi áll. el. isk.-hoz ; Auguszta Olga 
áll, el. isk. tanítónőt a fülöpszállási áll. elemi 
isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Steunhübl Jó-
zsefné, szül. Bettelheim Hermin vágújhelyi 
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munkaképtelen közs. óvónőnek évi 280 K-t ; 
Hadnagy Károly nyárádkarácsonfalui elaggott 
ev. ref. tanítónak évi 720 K-t; Kiss Ilona 
liolicsi munkaképtelen F. M. K. E. óvónőnek 
évi 340 K-t ; Kovály Tivadar falkusi munka-
képtelen g. kath. el. isk. tanítónak évi 660 K-t ; 
Weiss Árminné, szül. Weiss Franciska nagy-
tapolcsányi munkaképtelen óvónőnek évi 400 
K- t ; özv. Támár Alajosné, szül. Áray Berta 
csepeli munkaképtelen áll. óvónőnek évi 580 
K-t ; Baratins János óbecsei munkaképtelen 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1240 K- t ; 
Bács Ferenc rákospalotai elaggott róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1300 K-t; Povússai 
Zsigmond békéscsabai munkaképtelen ág. hitv. 
ev. tanítónak évi 1440 K- t ; Janda György 
darázsi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 960 
K-t ; Derkits Mihály stináczi róm. knth. el. isk. 
elaggott tanítónak évi 1100 K- t ; Lengyel 
Manó bajai munkaképtelen izr. el. isk. tanító-
nak évi 760 K-t ; Katrenics János becheró-
regettői g. kath. el. isk. tanítónak évi 840 K-t ; 
Koller Antal kisboldogasszonyi r. kath. tanító-
nak évi 1460 K-t ; Medvigy Jánosné, szül. 
Holovács Emilia ungvári papárvaleány-nevelő-
intézettel kapcsolatos polg. leányisk. munka-
képtelen tanítónőnek évi 880 K- t ; Paulik 
Mihály zelenei elaggott ág. hitv. ev. tanítónak 
évi 540 K-t ; Végh János bazsii r. kath. elemi 
iskolai tanítónak évi 900 K-t ; Fülöpp János 
galántai r. kath. el. isk. elaggott tanítónak évi 
940 K-t ; fd. Kaiser Károly szenteleki r. kath. 
el. isk. tanítónak évi 900 K-t ; Sstaváts István 
tótfalvi r. kath. el. isk. tanítónak évi 800 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kovács Ferenc nyug. vécsi ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Vés si Klárának évi 315 K-t ; 
néh. Margitay János volt beési nyug. ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Lisskay Johannának 
évi 300 K-t ; néh. Méhes Endréné, született 
Kirkorovits Eugénia borsai áll. el. isk. tanítónő 
árvájának évi 160 K-t ; néh. Barsán Miklós 
kasztói nyug. gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. 
Badu Amáliának évi 328 K-t; néh. Imre 
Sámuel öcsödi ev. ref. volt tanító özv., szül. 
Bátorkessi Zsuzsannának évi 600 K - t ; néhai 
Baksa László lippai nyug. áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Walter Borbálának évi 567 K 20 f - t ; 
néh. Machay Antal nyug. namesztói r. kath. 
tanító özv., szül. Ilamulyák Máriának évi 555 
K-t ; néh. Csötörtök József magyaregregyi r. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Bogyai Emmá-
nak és kiskorú árváinak 513 K 32 f - t ; néhai 
Borsos Mihály volt köszvénye-remetei r. kath. 
tanító özv., szül. Kovács Erzsébetnek évi 430 
K-t ; néh. Fejes Gábor mencshelyi volt ev. ref. 
tanító özv., szül. Pap Klárának 410 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. A. Y. Helytelen dolog, hogy az iskolaszéki 

elnök tudva akkor hirdet isksz. gyűlést, midőn 
azon a tanító, aki egyszersmind isksz. jegyző, nem 
vehet részt. Annál nagyobb a hiba, hogy ez 
oly községben történik, ahol aztán az ülés 
jegyzője, a tagok értelmi képessége hiányában, 
legföljebb maga az iskolaszéki elnök lehet. — 
Zs. L. M. G. T. 1. Ha rendkívüli körülmények-
nél fogva csak egy évre volt szükség segéd-
tanítót fogadni s a pályázatot is ily föltétellel 
írták ki, akkor az év leteltével a volt segéd-
tanító nem követelheti, hogy továbbra is meg-
hagyják állásában. 2. Alt alánosságban nem 
lehet meghatározni, hogy mennyi befolyása van 
a papnak a községben a tanító választására. Az 
a helyi viszonyoktól és az isk. jellegétől függ. — 
O. B. Sz. A hívektől maguktól kell a párbért 
behajtani; hogyha ez lehetetlen volna, akkor sem 
köteles helyettük az iskolafönntartó fizetni, ha-
csak ezt a tanítói díjlevélben meg nem ígérte. — 
M* A. Ha 1894 szept. havában már nyugdíj-
intézetbe való fölvételre jogosított rendes tanító 
volt, akkor attól az időponttól kezdve számított 
5 esztendő az első korpótlékjának az alapja. — 
K. J. Faluhelyen elég méltányos, ha 10 kor. 
magánvizsgálati díjat követel, amennyiben az 
isksz. erre nézve szabad kezet engedett. — 
L. A. Orsz.betegápolási díjat mindenkire kirónak. 
Az útadó tárgyában nem mondhatunk mást, mint 
amit már számtalanszor közöltünk lapunkban. — 
F. I. B. K. A kötelezett heti óraszámon belül a 
községi iskolai tanító is tartozik hittant taní-
tani, külön díjazás nélkül. Hacsak díjleve-
lében vagy megválasztási jegyzőkönyvében 
ebbeli fáradozásáért a díjazást megígérték. — 
J. Sz. R. Ha a növendékek száma 30-ra 
nem rúg, akkor megtagadják az államsegélyt, 
mert egy iskola önálló fönnállásához leg-
alább 30 iskolába járó tanuló szükséges. — 
Állami iskola. Megfoghatatlan, hogy önöknél, 
bár ez intézet az Országos tanítói nyugdíj 
kötelékébe tartozik, a törvényes díjakat nem 
szednék úgy mint másutt, vagy talán minisz-
teri rendelet volna arra, hogy mért nem szedik 
a 30 filléres tanítói nyugdíjjárulékot ? Ha 
igen, tudassa ezt velünk, tájékozásul. — 
J. J. Az iskolaépület jókarban- és rendben-
tartásáról, az iskolai nyomtatványok beszerzé-
séről az iskolafönntartó tartozik gondos-
kodni, nem a tanító, saját zsebe terhére. — 
F. V. 0 . Nekünk nincs tudomásunk arról, hogy 
5 _ 6 évre előre le kell kötelezni magukat a tanító-
jelölteknek, az államnál töltendő szolgálatra. — 
A. I. P. Női ipariskolából nem szoktak magán-
vizsgálatot tenni, mert a kiképzés gyakorlati irá-
nyánál fogva két éven át tartó, tanítói ellen-
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őrzés mellett folytatott munkásságot kívánnak. 
Ezt semmiféle magánvizsgálattal nem lehet kel-
lően pótolni. — Sz. I. K. A Néptanítók 
Lapjában meg a magyar tanítók f. évi naptárá-
ban (megjelent az Athenaeum kiadásában, ára 
80 f) katonai iskolákról adott ismertetésünk-
nél bővebb fölvilágosítást nem adhatunk. — 
H. P. Y. Fölterjesztésükre tegyenek 1 koronás 
bélyeget. — 0 . T. L. Elhalt tanítónak árvája 
tanítói árvaházba való fölvételeért folyamodjék 
lelkész úr a közoktatásügyi minisztériumhoz. 
Ha most Szatmáron, a gimnáziumban tanul az 
illető fiú, az nem akadály. Elhelyezhetik olyan 
árvaházba, ahonnan szintén folytathatja gimná-
ziumi tanulmányait. Mentől előbb be kell adni 
a folyamodványt. — Gy. N., férj. M. Nem 
szabad kijavítani a nyugdíjkönyvben az 1877. 
évet 1872-re. Ezért büntetés érhetné, mert 
hiszen ön is nagyon jól tudja, hogy 1877 
óta tagja az Országos nyugdíjintézetnek. — 
K. K. K. Országos tanítói nyugdíjalapban 
való nyugdíjazásnál az az elv érvényesül, 
hogy 40 évi beszámított szolgálati év után 
az utolsó beszámítható fizetéssel megy nyug-
díjba, 10 évi szolgálat után pedig a beszámít-
ható fizetésnek 40°/o-ával, ha szolgálatra kép-
telenné válik, hivatalos működése közben. — 
Sz. L. K. Mondja meg a preszbiteriumnak, 
hogy jól tudhatja, hogy a tanítót egy évi szol-
gálati idő titán véglegesnek kell tekinteni, ha 
ezen idő alatt fegyelmi eljárásra okot adó 
panasz nem merült föl ellene. Nem szabad önt 
szélnek ereszteni. A katonai iskolába fölvételért 
a kérvények határideje már régen letelt. — 
F. K. M. Ha nem képes megtanulni az orgo-
názást, nincs ember fia, aki kényszeríthetné 
arra, mert hiszen tehetséget tölcsérrel senki fejébe 
nem lehet önteni. Gondoskodjék a község más-
ként arról, hogy valaki, aki járatos az orgonázás-
ban, az orgonázzon majd az istentiszteleteken. — 
P. J. Görgő. A tanítói nyugdíjintézetbe 
való jogosultság idejétől kezdve töltött szolgá-
latot számítják be a korpótlék alapjául. Nincs 
joga önnek teljesen szakítani a népiskolá-
ban a gramatikával. Az ú j tanításterv is 
követel bizonyos gramatikai ismeretet. — 
F. P. T. Adja tudtára a községi elöljáróság-
nak, hogy a Néptanítók Lapja megrendeléséhez 
szükséges bizonyítványra nem szükséges bélye-
get tenni, az bélyegmentes. Hivatkozzék la-
punkra, mint a közokt. min. szakközlönyére. — 
Részvénytárs. Nem méltányos dolog, hogy az 
iskolai helyiséget, az ön akarata ellenére is, 
vendégeknek adja át a szünidőben. Ezek a 
vendégek a reggeli órákban sok kellemetlen-
séget okozhatnak járásuk-kelésükkel, miután az 
ön családjának nőtagjai kénytelenek háziasz-
szonyi teendőiket abban a helyiségben végezni, 

ahol az ilyen vendégek járnak-kelnek. Kérje 
meg az iskolafönntartót, hogy kímélje meg 
ettől a kellemetlenségtől az ön családját. 
Ezt a humánus érzés is tanácsolja. — 
K. I. P. Jogosan kivetett adóról tájé-
kozást szerezhet a községi elöljáróságnál. 
Ez ellen felebbezésnek nincsen helye. — 
T. M. Vázsnok. Az 1908. évi X/ l l - én kelt 
díjlevél szerint a tanító földjavadalma címén 
élvezett 210 korona betudása mellett a 
tanítói fizetés a 800 koronát meghaladja ; 
ennélfogva az utalványozott államsegélyt be 
kellett szüntetni. A túlélvezményt az iskola-
szék természetesen vissza fogja téríteni. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Molnár Viktor államtitkár. A vallás-

és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a 
király Molnár Viktor miniszteri tanácsost 
adminisztratív államtitkárrá nevezte ki. „Az 
új államtitkár — írja a Budapesti Hidap — 
aki 1859-ben született, tehát most negyvenhat 
esztendős ember, huszonhárom esztendő óta 
dolgozik abban a minisztériumban, amelynek 
most első adminisztratív vezetője lett és ez a 
huszonhárom esztendős munkásság fölötte gaz-
dag egy kiváló lelkű és kiváló tudású ember 
hasznos kezdéseivel és érdemes alkotásaival. 
Ezek a kérdések és alkotások mind a párt-
politika keretein kívül vagy fölül, a nemzeti 
művelődés egyetemes nagy érdekének szolgá-
latára teremtek. Molnár Viktor politikája 
minden gondolatában és törekvésében a magyar-
ság kultúrális erősítése és fejlesztése volt. 
Ennek adta minden szép és hasznos iránt fogé-
kony lelkét, széleskörű és alapos tudását és 
egész óriási munkabírását. A magyar kultúra 
ügyének szerencséjére Molnár Viktorban ezeket 
a becses értékeket meglátta már Trefort Ágos-
ton is, akinek minisztersége idején, mint huszon-
három esztendős ifjú, a kultuszminisztériumba 
került. A brassói szegény luteránus pap fiának 
egyetlen protektora a maga egyéniségének 
kiválósága, nemes tartalmassága és az okosság, 
tudás, megértés és lelkesség zománcával ékes 
szeretetreméltósága volt. Az ilyen ember ter-
mészetes sorsa a megbecsülés, amely Molnár 
Viktornak mindig ki is járt hivatalbeli és tár-
sadalmi munkásságában egyaránt. Már Trefort-
nak is kedves munkatársa volt és igazában 
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államtitkári teendőket végzett már Wlassics 
és Berzeviczy minisztersége idejében is. Külön 
lapra tartoznak azok az érdemei, amelyeket 
hivatalos munkája területén kívül, mint az 
Uránia tudományterjesztő társaság megala-
pítója és vezetője szerzett. Kinevezése a leg-
nagyobb és legigazibb örömet ott keltette, azok 
között, akik őt magát és munkásságát e munka 
közösségéből ismerik es a kinevezés megérde-
melt voltának kétségtelenül ez a leghitelesebb 
bizonysága." — A Pesti Hirlap kiemeli, bogy 
az új államtitkár a tanítóságnak őszinte, igaz 
barátja, amit mi is megerősíthetünk. 

— Harc a tüdővész ellen. Tüdőbajos tanítók 
szanatóriumi kezelésére a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a jövő évi állami költségvetésbe 
5000 K-t vett föl. 

— Nö is lehet kántor. Abból az alkalom-
ból, hogy a küngösi leány-egyházközség tanító-
nője temetéseknél énekelt és búcsúztató beszé-
deket mondott, a mezőföldi ev. ref. egyházmegye 
közgyűlése kimondotta, hogy kántortanítói 
teendőket csalás kántortanító végezhet, kimon-
dotta azonban egyszersmind azt is, hogy 
— nézete szerint — nő is lehet kántor, amint 
erre az óbudai ev. ref. egyházközségnél mái-
példa is van. 

— Tanítók kurzusa. A vakációban Buda-
pesten körülbelül kétszáz tanító számára ren-
deztek különféle kurzust, amelyeken negyven 
nemzetiségi tanító és tanítónő is résztvett. A 
kurzusok befejeztével a tanítók és tanítónők 
tisztelegtek Lukács György dr. közoktatásügyi 
miniszternél, aki válaszában a magyar iskola 
szeretetére és a nép gazdasági érdekeinek 
ápolására buzdította a tanítókat. A tanítók 
Kossuth sírjához is kivonultak és Simon Károly 
hadházi tanító lelkes beszéde közben a sírt 
megkoszorúzták. A lefolyt kurzusok közül leg-
nevezetesebb volt a gyakorlóiskolai tanítók 
kurzusa, amelynek főcélja volt a magyar nyelv-
nek az idegenajkú iskolában való tanítását 
szemléltetni. E célból Budakalásziból húsz sváb 
iskolásgyermeket rendeltek be, akik a kurzus 
ideje alatt állandóan ellátást kaptak. A nem-
zetiségi tanítók között különösen a szerbek, 
románok és szászok voltak képviselve, a tanító-
nők között három fiumei olasz tanítónő is volt. 
Három oláhországbeli magyar tanító is jelent-

kezett. Még pedig kettő Galaczból és egy 
Plojeste községből. 

— A gömöri tanítók és az „Eötvös-alap". 
A Gömörkishontvármegyei ált. tanítóegyesület 
1904-ik évi közgyűlésén a választmány egy-
hangú javaslatára nagy többségi határozattal 
az egyesület minden tagját kötelezte — mint 
tette azt sok más vármegye tanítósága is — 
hogy az Eötvös- alap-nak tagja legyen. A cse-
kély ellenzék vérszemet kapott a választmány-
nyal nem rokonszenvező tanfelügyelő (Druisner) 
csatlakozásától, minek következménye a követ-
kező járásköri határozat let t : „Az 1904 január 
7-én Putnokon tartott rendkívüli közgyűlésen 
az „Eötvös-alap" kötelező tagsága határoz-
tatott (el). A járáskör a kényszert az egyesületi 
élettel kirívó ellentétben levőnek látja, e hatá-
rozat — bár szent ügy érdekében hozatott — a 
személyes szabadságot sérti s oly térre lép, 
melyen egyesületek bomlásnak indulhatnak 
csak. A járáskör határozattal kimondja, hogy 
az „ Eötvös-alap "-ra vonatkozó illetékeknek 
behajtását megtagadja és kéri a központi 
elnökséget, hogy találjon módot e közgyűlési 
határozatnak megszüntetésére." Sajnáljuk, hogy 
ilyen is megtörténhetik ; de reméljük, hogy a 
rimaszombati járáskörnek követője nem fog 
akadni az országban. Vesszőparipákon való 
nyargalódzással nem visszük előre a két főiskolai 
internátust fönntartó Eötvös alap ügyét. 

— Kedvezményes vasúti jegyet a Magyar-
országi tanítók országos bizottságának és az 
Eötvös-alap orsz. tanítói segély egyesületnek 
f. évi augusztus hó 21 — 23. napjain tartandó 
közgyűlésére vidéki kartársaink közül eddig 
150-en kértek tőlem. Jelentkezést e hó 31-ig 
bezárólag szívesen fogadok, azontúl nem. A 
gyűlésre jönni szándékozók legyenek szívesek 
leveleikben a kiinduló vasúti állomást (ahol 
fölszállnak) megnevezni, másként igazolványt 
nem kaphatnak. A félárú jegy váltására jogo-
sító igazolványt zárt borítékban idejekorán és 
pedig bérmentve küldjük meg mindenkinek, 
a postaköltséget azonban kérjük a gyűlés helyi-
ségében Dallos István pénztárosunknak átadni. 
Tisztelettel: Somlyay József, a M. T. 0 . B.-nak 
elnöke. 

— Az augusztusi nagygyűlésekre Buda-
pestre érkező kartársak a Tanítók Házában, 
amennyire a hely és a fölszerelés megengedi, 
ingyen elszállásolásban részesülhetnek, ha ez 
iránti óhajtásukat levelező-lapon vagy levélben 
közlik Józsa Mihály gondnokkal (VIII., Szent-
királyi-utca 47. sz.), legkésőbb augusztus 15-ig. 
Az elszállásolás a jelentkezés sorrendje szerint 
fog megejtetni ; elszállásolható úgy az Orsz. 
Bizottságnak, valamint az Eötvös-alapnak 
összesen mintegy 100 tagja. 
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— Értesítés. Tanítótársaim közül, kik tagjai 
voltak a m. évben tartott VI. egyetemes tanító-
gyűlésnek, sokan kérték tőlem utóbbi betekben 
e gyűlés Naplóját. Postára téve, elküldtem azt 
nekik azonnal. Aki az egyetemes gyűlés tagjai 
közül még nem kapta volna meg a Naplót, 
írjon Hajós Mihály tanítótársamnak (I. ker., 
Bors-utca 6. sz.), ő önkényt vállalta el a Napló 
szétküldését, hiszem, hogy azonnal teljesíteni 
fogja a kartársak kérését. Tisztelettel : Somlyay 
József, a M. T. 0 . B.-nak elnöke. 

— Tanfolyam máramarosi tanítók részére. 
Fölterjesztésünkre a m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium 41.660/VI.—3. szám alatti ren-
deletével 2000 korona államsegélyt utalt ki 
azon célból, hogy július és augusztus hónapok-
ban a tanítók részére a kökényesi kosárfonó-
telepünkön 4 hétig tartó tanfolyamot tartsunk. 
A tanfolyamra 20 tanító vehető föl és pedig 
első sorban azok, akik gazdasági ismétlő-iskolán 
működnek és kézimunkában kellő jártassággal 
bírnak. A tanfolyam összes költségei 2000 
koronát túl nem haladhatnak, ezen összegben 
fedezetet kell találniok a tanítók ellátási és uta-
zási költségeinek, a tanfolyam vezetőinek illetve 
mesterének díjazása és az oktatásnál fölhasz-
nált nyers anyag értékének. A tanfolyam 
augusztus hó 1 — 29-ig tart, melyre a tanfo-
lyamra jelentkezett tanítók ellátási, utazási 
stb. költségeiknek fedezésére fejenként 80 ko-
ronát kapnak. Fölhívja tehát bizottságunk az 
összes máramarosvármegyei állami és felekezeti 
tanítókat, hogy jelentkező-leveleiket a bizott-
ság elnöke, Balogh Mihály püspöki külhelynök 
úrhoz július hó 20-ig Szigetre küldjék be, ki 
a fölvételről azonnal értesíti és bélyeges nyugta 
ellenében 40 koronát előre és a tanfolyamok 
befejeztével 40 koronát azonnal kiutal; az elő-
leges tudakozásokra fölvilágosítást ad Pataki 
Ferenc bizottsági jegyző. Kéri bizottságunk a 
mennél nagyobb számbani jelentkezést. Célja a 
tanfolyamnak, hogy a tanítók oly fokú kéz-
ügyességgel bírjanak, mellyel az iskolakötele-
seket a háziipar általánossá tétele céljából 
kellőleg kiképezni és velük a háziipart meg-
szerettetni képesek legyenek. A kitűnő ered-
ményt elért tanítók és tanulók annak idején 
külön jutalomban is részesíttetni fognak. 
Máramarosszigeten, 1905. évi július hó 7 jén. 
Máramaros vármegye iparfejlesztő bizottsága, 
Máramarosszigeten. Balogh Mihály, elnök. 
Héder János, titkár. 

— Fölvétel kisdedóvónö-képzöbe. Az 
esztergomi érseki kisdedóvónőképző-intézetbe 
fölvételt kérő növendékek a bíbornok-herceg-
prímás ő eminenciájához intézett folyamodvá-
nyukat augusztus 15-ig küldjék Szám or d Ignác 

igazgatóhoz, Esztergom. Melléklendők : a ) 
keresztlevél; h) a legutóbbi két tanévről 
iskolai bizonyítvány; c) orvosi bizonyítvány a 
testi épségről; d) a második védjiimlőoltást 
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 növen-
dékek 36—40 koronáéit tisztességes csalá-
doknál hónaponként teljes ellátást kaphatnak. 
15 tanuló az alapító, bíbornok-hercegprímás ő 
eminenciája különös kegyéből ingyenes élelme-
zésben részesül. 

— Ösztöndíj. A „Nemessányi János ala-
pítvány" címen levő 2000 koronás ösztöndíj-
alapítvány kamatait Komárom városi vagy 
komárommegyei tanítónak jó magaviseletű 
és szorgalmas gyermeke nyeri segélyül, a 
négy középiskolai osztályon túl folytatott fel-
sőbb iskolai tanulói pályán. Akik ezen ösztön-
díjra igényt tartanak, iskolai bizonyítvánnyal 
fölszerelt be'lyegtelen kérvényeiket 1905 július 
31-ig Lőrinczy György, Komárom megye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Orségegyházmegyei ev. ref. néptanítói 
kor (bek. Kalmár Pé te r ) ' 10 K. - - 2. Eötvös-
alapra : Krotky Andor, Dognácska (tags, díja) 
3 K ; a tiszt viselőtelepi iskola perselyjöve-
delmének Vi része (bek. Bacsinszky Ede isk.-
széki gondnok) 2 K 79 f. Átutaltuk az alap 
pénztárába s megjegyezzük, hogy az Eötvös-
alapnak szánt pénzeket ily címen kell küldeni : 
Tanítók Eötvös-alapja, Budapest. 

— Halálozások. Egreczky Mihály lesznai 
gk. éneklész-tanító, a munkács-egyházmegyei 
tanítók nesztora, 1848-as nemzetőr, életének 
75., áldásos tanítói működésének 57. évében 
elhunyt. — Berwaldszky Ferenc pankotai r. 
kath. leányiskolái tanító, a pankotai iparos-
tanonciskola volt igazgatója, áldásos életének 
56-ik évében, hosszú szenvedés után Iglón el-
hunyt. — Zöld Antal csongrádi áll. el. iskolai 
tanító, élete 44-ik s tanítói működése 23-ik 
évében elhunyt. — Bencze Albert bedei ev. 
ref. tanító élete 22-ik évében elhunyt. Áldás 
emlékükre ! 

Tartalom : Harc atiidővész ellen. Juba Adolf dr. — 
Országos tanítói segélyegyesületünkről. Péterfy Sán-
dor. — Az „Értesítők". Elek Gyula. — A magyar 
nyelv tanítása a magyar tannyelvű iskolákban. XI. 
Mező Dániel. XII. Molnár Gyula. - Nyugdíjazás. 
Vajda Miksa. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Taní-
tók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. 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 K . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t éze t , t e h á t az összes ó v o d á k , e l e m i , felső n é p - é s po lgá r i 
i skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i s k o l a l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e l ő l j á r ó s á g i b i z o n y í t v á n n y a l együ t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A he lység (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l á g o s a n k i i r andó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n e g y e s szóért , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t e v ő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b ú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
B U D A P E S T , 11. K E K . , O S T R O M - U T C A 1 7 . S Z Á M . M A G Y . K I R . E G Y E T E M I N Y O M D A , L. K E R . , I S K O L A T É R 3 . 

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

A tanítói állás védelme. 
A Néptanítók Lapja 1904. évi 34. szá-

mában „Lealázó szolgálatok" cím alatt 
közölte a „Szombathely-egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület" elnökének 
cikkét, mely eléggé megvilágította a 
kath. tanítóknak i t t -o t t még máig is 
szomorú állapotát. 

Jól emlékezünk rá, hogy akkor meg-
ígértél: azt, hogy a tanítói tekintélyt 
lealacsonyító állapotokon segíteni fog-
nak, de az miüdezideig nem tör tént 
meg; pedig ezt annyival is inkább el-
várhat ták volna a felekezeti tanítók, 
mert — mint az említet t cikk is í r ja — 
a tanító köztisztviselő. És a köztisztviselő 
még ma is akárhány helyen harangoz, 
sekrestyési teendőket végez, papot öl-
töztet stb. 

Nézzük csak meg a „Népnevelő" ez 
évi 20. és 21-ik számában közölt bar-
bacsi pályázati hirdetést, melyet az 
ottani kántortanítói állásra hirdetnek. 
Kötelességei a következőkben vannak 
fölsorolva: „ . . . Ezekért köteles a 
taní tó szobát takarí t tatni , osztálytanító 
hiányában a tanulókat törvényes úton-
módon tanítani, kántori teendőket vé-
gezni, amiben segíti az osztálytanító. 
Ha gyermek nincs, az oltárnál ministrálni, 
sekrestyés akadályoztatása esetén mise előtt 
a papot felöltöztetni, betegekhez elkísérni még 
éjjel is. A kellőleg fölszerelt . . . " stb. 

Ebből világosan látszik, hogy meny-
nyire könnyítettek a felekezeti tanító-
ság helyzetén, mikor a tan í tó t a sek-
restyésnek mintegy alárendeltjévé teszik; 
mer t esetleg annak a sekrestyésnek nem 
tetszik elmenni, vagy burgonyát megy 
kapálni, szóval bármi kifogást tesz, előránt-
j ák a segédjét, a helyet tesét : a tanítót . 

Nemrégiben ugyanez a „Népnevelő" 
„Örömhír" címmel adta az olvasóknak 
tudtára , hogy a győri egyházmegyei 
hatóság két állásnál töröl te a haran-
gozói és sekrestyési teendőket. Mit hasz-
nál t az, ha most ugyanabban az egy-
házmegyében ismét napvilágot lát egy 
pályázat, melyben ugyanazon kötelessé-
geket sorolják föl a taní tónak? 

A „Lealázó szolgálatok" alatt em-
lítve volt, hogy már a prímási irodában 
van a kath. Tanügyi Tanács elfogadott 
memoranduma; kérdem: tö r t én t már 
ez ügyben intézkedés? Nem; sőt nem 
egy üresedésben levő állásnál, hol eddig 
ez egyáltalán nem volt, fölvették teen-
dői közé a megválasztandó tanítónak a 
harangoztatást ; vagy ha megvolt, bőví-
t e t t é k ; mert há t így nem kell külön 
harangozót fizetni ; 'nem kell külön sek-
restyést ta r tan i ; a tanító pedig alája 
van rendelve mindenféle rendnek, rang-
n a k ; az parancsol neki, aki akar, és ha 
nem fogad szót, hát az iskolaszékkel 
gyűlik meg a baja. 

h 
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Pedig hány tanító akar ta lerázni már 
ezt a nyakáról; fölajánlotta pár hold 
földjét, bizonyos pénzösszeget, melyért 
bizony igen sokan elfogadták volna szí-
vesen; csakhogy út jában állott az iskola-
szék vagy a papja, mert akkor nem 
volna annyira alárendelt ember az a ta-
nító, kinek még a vakációjával sem 
lehet szabadon rendelkeznie, mer t a ha-
rangozásról gondoskodnia kell. Ha pedig 
hazulról távozik, bár hivatalos vagy 
családi ügyben, mégis vele van az aggo-
dalom, hogy nem lesz-e elmulasztva a 
harangszó, mert ő a felelős, habár va-
lakit azzal megbízott is. 

A papok között vannak olyanok, akik 
rokonszenveznek eme mozgalommal s 
akik nem tekintik alárendeltnek, szol-
gának a tan í tó t ; akik karöltve munkál-
kodnak a község lakóinak szellemi és 
anyagi fejlődésén; akik el is követné-
nek sokat, hogy a tan í tó tekintélyét 
sértő ténykedésektől megszabadítsák a 
nép jólétén munkálkodó segítőtársukat; 
de az ő kezüket ismét más okok ta r t -
ják kötve. Sajnos azonban, vannak olya-
nok is, kik hunyászkodni tartozó szol-
gát látnak a tanítóban, kinek minden 
intést érteni kell. 

Ezeken az áldatlan állapotokon első-
sorban a papság segíthet. Ha a papság-
ban megvan a jóakarat , meg is fogja 
tenni. De ha a papság nem segít, se-
gítsen magán a tanítóság. Ne pályázzon 
oda, ahol eme kötelezettségeket elő-
írják! Nem kell nekünk keresnünk a 
szolgalelkűséget; nem kell csak az 
anyagi oldalát nézni a dolognak, hanem 
az erkölcsit is. Képzett embernek magát 
szolgává alacsonyítani nem illő dolog; 
nem szolgának tanult a tanító, hanem 
nevelővé, oktatóvá akar t lenni; legyen 
hát oktató, nevelő, azaz tanító. 

Most egyelőre még vár a felekezeti 
tanítóság, hogy vájjon milyen sors éri 
azt a javaslatot, melyet a Szombathely-
egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesü-
let nevében ennek elnöke benyújtot t . 

Vár egy jobb, szebb jövő remé-
nyében. 

Jelen soraim — tudom — egyik-
másik helyen visszatetszést fognak kel-
teni, bár tiszta igazságot ír tam. Nem 
szeretném, ha rosszakaratnak, vagy iz-
gatásnak vennék soraimat. A jó szándék 
vezérelt ós azt óhajtom, hogy vezesse 
az illetékes tényezőket is a jóakarat, 
az emberbaráti szeretet és a belátás, 
amikor erről határoznak. Akkor legalább 
a tekintélye lesz tisztább a felekezeti 
tanítóságnak, ha már a felekezeti taní-
tókkal a sors oly mostohán bánt az 
anyagiakat illetőleg. 

(KisczeU.) Barabás Ernő. 

Részletes tanterv készítése. 
Kétségtelen, hogy ma már a legközönsége-

sebb építőmester, sőt egyéb iparos sem boldo-
gulhat, ha maradandó és jó munkát akar 
előállítani, részletes terv (rajz) nélkül. Mennyire 
inkább szükséges, sőt írhatnám : nélkülözhetetlen 
ez a tanítóra nézve, hogy munkájának a tervét 
előlegesen elkészítse ! Igaz, hogy a mi részletes 
tervünket csak hozzávető számítással állapít-
hat juk meg, mert a tervezeten változásokat 
előidéző és sokszor előre meg nem állapítható 
körülményekből nekünk jut a legtöbb. Ámde 
részint elméleti tudásunk, részint a magunk és 
a mások tapasztalata elég erős fegyver a 
kezünkben, hogy ezen körülményekkel leszá-
molhassunk és azokat zavaró befolyásukban 
meggyöngítsük és ezáltal hozzávető tanítási 
tervünket valószínűvé és betarthatóvá tegyük. 

Minél részletesebb tantervet készítünk, annál 
jobb ; annál inkább vehetjük a hasznát és ami 
fő : nevelői és tanítói hatásunk és eljárásunk 
annál könnyebb a tanulókra nézve. Előre meg-
állapodott elvek szerint eljárva, kevésbé va-
gyunk kitéve annak, hogy minduntalan változ-
tassunk eljárásunkon, minduntalan romboljuk 
le a kevésbé jót, hogy jobbat építsünk. Szóval, 
kevesebb lesz a kapkodás, a kísérletezés és 
annál határozottabb és így eredményében is 
kedvezőbb az előrehaladás. Hogy ez mit jelent 
és mennyit ér a mi műhelyünkben, azt igen tisztelt 
pályatárs olvasóim époly jól tudják, mint én. 

Nem egy tanító pályatársamtól hallottam, 
amikor a részletes tantervről beszélgettünk, 
hogy „hiszen szép és helyes dolog a részletes 
tanterv, de keresztülvihetetlen kívánság az, 
hogy óráról órára, leckéről leckére előre meg-
állapítsuk a tennivalót", és így nem a napi és 

A 
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órai, hanem a havi, legföljebb a heti tanterv 
mellett kardoskodott. 

Hogy ez nem lehetetlenség, azt már régen 
bebizonyította Schmidt (Sarlós) Boldizsár bará-
tunk az ő részletes tantervével és bebizonyí-
tották sokan, akik állami és községi iskoláknál 
alkalmazva, a miniszteri utasításokhoz képest 
a kir. tanfelügyelők fölhívására, részletes tan-
terveket készítettek. En igen sok jó és kiváló 
részletes tantervet láttam és tanulmányoztam 
át, és minél behatóbban foglalkoztam ezzel a 
kérdéssel, annál inkább erősbödött bennem a 
meggyőződés, hogy a részletes tanterv nélkül 
működő iskola nagyon sok kívánnivalót hagy 
hátra tervszerűtlen működése, jobban mondva 
vergődése után. És azért fölhasználtam az 
alkalmat mindenkor és mindenütt, ahol mű-
ködtem, hogy az iskolák vezetői a részletes 
tanterveket idején elkészítsék. És mondhatom 
még azt is, hogy bármennyire nehezére esett 
egynémely tanítónak a részletes tantervekre 
vonatkozó hivatalos fölhívásunk, rövid idő 
multán maguk a tanítók kezdték a részletes 
tantervek nagy hasznát hangoztatni és dicsőíteni. 

A mi labirintusunkban a részletes tanterv 
valóságos Ariadne-fonal. Ha már megvan, 
valósággal Columbus tojása. A tanítónak jó-
akaró vezetője, figyelmeztetője és igazi munka-
társa. Vezeti fokról fokra ; figyelmezteti, ha 
elmarad és nem engedi, hogy túlságosan siessen ; 
a tanító munkájának jó részét, majdnem a 
felét végzi, és fegyelmezési hatása kiváló. 

Hasznát csak úgy vehetjük igazán, ha annak 
bizonyos állandó jelleget tudunk adni olyképen, 
hogy azon több évi tapasztalatainkat följegyez-
hetve, egy pár tanítási év elteltével igazán 
maradandó alkotmánnyá emeljük. 

Az utasítást, hogy miként kell ilyen rész-
letes tantervet állandó jelleggel készítenünk, 
megadta a cikkem elején megnevezett „mester" : 
Schmidt Boldizsár kartársunk. 

Mielőtt erre áttérnék, szükségesnek tar tom 
hangoztatni azt is, hogy osztatlan, kevésbé 
osztott, sőt még a teljesen osztott iskolák 
alsóbb osztályaiban is igen helyesen cselekesz-
nek azok, akik a tanítási időt félórákra oszt-
ják föl. 

Az osztatlan és kevésbé osztott iskoláknál 
kénytelenek vagyunk vele; az osztott iskolák 
alsó osztályaiban pedig a tanítás sikerét mozdít-
juk elő, ha — hivatkozással a tanításnál annyira 
szükséges változatosságra és az unalom elűzése 
és a fegyelem biztosítása szempontjából — fél-
óránként adjuk be növendékeinknek a tudo-
mány adagait. 

Még egy igen fontos körülményről, a 
részletes tanterv egyik megszívlelendő elő-
.nyéről akarok valamit mondani. Ennek az 

előnynek hasznát veszik a kezelő tanítók ép-
úgy, mint az öregebbek is. Meit, ha jó tan-
tervet akarunk készíteni, át kell tanulmányoz-
nunk a használatos tankönyveket, hozzányúlnunk 
egyéb vezérkönyvekhez és szakbavágó mun-
kákhoz, és míg egyrészt föl-fölújítjuk peda-
gógiai tudásunkat és gazdagítjuk pedagógiai 
tapasztalataink tárházát, másrészt megismer-
kedünk alaposan tankönyv-irodalmunkkal is. 
Hogy ez mennyire szükséges és hasznos, azt 
hiszem, fölösleges különösen is bizonyítgatnom. 

I t t a nagy szünidő. Amikor a mult tanév 
fáradalmait már kipihentük, feküdjünk neki a 
részletes tanterv elkészítésének. Akinek a mult 
tanévben már volt tanterve, azt szerzett tapasz-
talataival javítsa. 

Mindenekelőtt szükséges megállapítanunk a 
rendelkezésre álló tanítási időt. Ezt legköny-
nyebben akként állapítjuk meg, ha egy nap-
tárt veszünk segítségül és abból a szünnapokat 
(vasárnapok, heti szünnapok, ünnepnapok stb.) 
kihagyva, összeadjuk a tanév tartamához képest 
(8—9 —10 hónap) a rendelkezésre álló napokat. 
Ezekből aztán leszámítunk a tapasztalathoz 
képest néhány napot előre nem látott szüne-
tekre (járvány és egyéb). Ha megkaptuk a 
rendelkezésre álló tanítási napok summáját, 
elosztjuk 7-tel. Tegyük föl, hogy a rendelke-
zésre álló tanítási napok száma a tanévben : 
210, akkor 210 : 7 = 30 hét. Most megnézzük 
a tantervet : mennyit állapít meg hetenként 
egy-egy tantárgyból. Pl. a beszéd- és értelem-
gyakorlatokból a 2-ik osztályban heti 2 órát 
állapít meg, azaz 4 fél óra. Vagyis 30-szor 
4 = 120 félóra az egész tanév alatt. Ezekből 
leszámítunk összefoglalásokra és ismétlésekre 20 
órát vagyis 40 félórát, jut ú j anyagra 80 félóra. 

Előveszünk egy ívet és a következő rova-
tokkal látjuk el : 

félóra a n y a g jegyzet 

1. 

I. hét 

2-ik 
3-ik 
4-ik 

1. 

II. hét 

2-ik 
3-ik 
4-ik 

í 
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és így tovább, 80 vízszintes vonallal elrekesztve 
az 1 — 1 félórai rovatot. Most a tananyagot az 
időszerűség szempontjából beillesztjük az egyes 
rovatokba. Természetesen annyit véve föl, 
amennyit adott körülményeinkhez képest V2 óra 
alatt, azaz egy leckeként elvégezhetünk, közbe-
közbe az időközönkénti ismétlésekre és össze-
foglalásokra és végül az általános ismétlésre és 
összefoglalásra szánt időt is megjelölvén. Es ezt 
minden egyes tantárgynál így tesszük és meg-
lesz az összes tananyagnak félóránkénti (órán-
kénti) fölosztása — azaz a részletes tanterv — 
anélkül, hogy határozott napokhoz vagy dátu-
mokhoz kötve volnánk. A részletes tantervben 
van 1., 5-ik, 10-ik, 79-ik tanítási óránk, de 
nincsen hétfői, szerdai vagy szombati óránk, és 
így az ilyen tanterv több évre is érvényes 
lehet, azaz maradandó. A jegyzet rovata arra 
való, hogy időközben szerzett tapasztalatainkat 
bejegyezhessük, hogy tanítási tervünket évről 
évre javíthassuk, míg végre egy kipróbált és 
alkalmas részletes tantervvel rendelkezünk. 

Köztudomású dolog, hogy az ú j tanterv 
1906/7. tanévben életbe lép. Ajánlatos annak 
tanulmányozása, hogy annál könnyebben készít-
hessük a hozzávaló részletes tanítási menetet, 
a mi saját „marsndánkat." 

„Minek öreg mesternek a részletes tanterv, 
mikor a kisujjában van az egész tanítási anyag 
és a pedagógia", mondta egyszer egy tanító a 
tanfelügyelőnek, aki nagyon szorgalmazta a 
részletes tanítási terveket. „Azért — felelt a 
tanfelügyelő — hogy ismét a fejbe kerüljön, 
ami az uj jba jutott." 

És valóban, nem szabad elfelednünk azt, 
hogy azalatt, hogy az ember öregszik, sokat 
tapasztal, sokat tanul, de sokat felejt is. 

A részletes tanítási terv készítése és gyakori 
betekintése megment bennünket attól, hogy 
sokat és sokszor fontos dolgokat feledjünk. A 
fiatal generációnak pedig sokat kell még 
tanulnia, hogy a gyakorlatiasság ura és mes-
tere legyen. A réseletes tanterv erre kitűnő 
iskola és mentői 

Ne idegenkedjünk tőle ! Ugy legyen ! 
(Kaposvár.) Gramma (Mollináry) Döme. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

— Hozzászólások. — 
XIII. 

A civilizációban fejlődő nemzetek nem tud-
ják a tudományban, művészetben, nemzet-
gazdaságban és ezen tényezők ezer meg ezer 
agazatában az egyenletes és rendes tempót 
betartani. A szélvész és zivatar tisztítja a leve-

gőt, fölüdíti a vegetációt, de itt-ott tör, zúz, 
rombol. A pedagógiában sem állunk különbül. 
A tizennyolcadik század elején nem ismertünk 
csak latin, német meg francia gramatikát. 
Ebben aztán nyakig úsztunk. Révai a „Nagy" 
az ő alapvető főmunkáját is latin nyelven 
írta meg. Széchényi, a legnagyobb magyar, 
megvetvén a tudós társaság alapját, meg-
indult a magyar nyelv képzésének nagy mun-
kája. Alapul Révai jelzett nagy munkája, 
Grimm testvérek a német- és Littré a francia 
nyelv fejlődésének története, hatalmas etimo-
lógiai müvek szolgáltak. Kazinczi, Kölesei, 
Vörösmarty, Jósika, Czuczor, Fogarasi, Ballagi, 
Toldi egy évszázaddal előre vitték a magyar 
nyelv fejlesztését, gramatikáját. Nem csoda 
tehát, hogy ezen óriási haladás és eme nagy 
úttörők maguk után vonták a nyelvtanítók 
óriási táborát. 

Lefordították Heyse és Vernaléken jeles 
német nyelvtanítók kézikönyveit olyképen, 
hogy a német vagy latin gramatika szabályait 
egyszerűen ráhúzták, rávonták a magyar nyelvre. 
És nekiindult vad fanatizmussal és eréllyel a 
gramatizálás. 

Ámde mi következik ebből ? Semmiesetre 
sem az, hogy a fürdővel öntsük ki a gyermeket 
is, hogy dobjuk már most sutba az egész grama-
tikát, hanem okszerűen válogassuk meg az 
anyagot, a lényegest és azt tanítsuk jövőben is. 

Mert a nyelvtan tanításának óriási befolyása 
van a gyermek gondolkodásának, logikájának 
fejlesztésére. Definiálni és distingválni csak 
akkor tud a gyermek helyesen, ha nyelvtant 
tanul. íme, a német és francia sokkalta előre-
haladottabb a nyelvfejlesztésben is, mégis 
gramatizál az iskolában. Természetes, hogy 
nem tanít az elemi iskola III-ik osztályában 
14 féle határozót. Tartsuk be tehát az arany 
középutat. 

Ne tanítsuk a magyar gyermeknek a név-
és igeragok valamennyi faját , mert az a ma-
gyar gyerek, ha a hortobágyi pusztán kanász-
gyerek is, amúgy is tudja, hogy neki úgy kell 
mondani : járok és nem jár-ek. Kérek és nem 
kérők. Azt is tudja, hogy : a fára mászok, 
és nem a fáre. Hogy mászik ikes ige és így 
az első személye mászom és nem mászok, az 
már lényegtelen dolog. 

De ott, ahol ideje és alkalma van, miért ne 
tanulja meg a gyerek, hogy a mondat gondo-
lataink szóbeli és írásbeli kifejezése, okszerű 
levezetés után. Miért ne tudja a gyermek, 
ismétlem, megfelelő helyen és időben, hogy a 
szó fogalmat fejez ki. A „kalap" — szó, mert 
bizonyos ruhadarabnak fogalmát fejezi ki. A 
fa tövén nincsenek ágak-bogak, se galvak. Ez 
a szó, kalap: tőszó, mert nem ragasztottunk 
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hozzá még semmit. „Kalapra", „kalapban", 
ragozott szó, mert -ra, -ban szótagokat, ragokat 
fűztünk, ragasztottunk hozzá. __ 

line, itt egy ív papiros ! En abból kis csó-
nakot, emberi alakot, csákót, láncot stb. képez-
hetek. I t t ez a szó: kert, ebből is képezhetek 
új szókat : kertel, kertész, kerti stb. Ezek tehát 
képezett szók, származott szók. A rag csak 
módosítja, egymáshoz idomítja a szókat, ahogy 
a szabó itt levág, ott hozzátódít a szövethez, 
hogy teljes, viselhető raha legyen belőle. 
Ugyanazt teszik a ragok. 

A ruha tiszta kell visel: értelmetlen valami. 
A ruhái tisztán kell viselw, már érthető beszéd. 
Bemegyek a kert&e, kijövök a kertből, itt 
megmarad az a szó, az a fogalom : kert. Kerted 
a beszédjével, nem akarja kimondani a való 
tényt, itt már a kert fogalma megszűnt. íme, 
a rag csak módosít, a képző változtat a szó 
fogalmán. Mindezt fokozatosan, okszerűen meg 
lehet magyarázni és a gyermekkel megértetni, 
anélkül, hogy gramatizálnánk ad absurdum. A 
mondatot mindig úgy magyaráztam meg a 
gyermeknek, hogy azt kérdeztem tőle : mit 
gondolsz te most? Mit gondolsz az almáról, 
cseresznyéről, labdáról, napról, csillagról? 

Hogyan adod nekem, anyádnak, testvéred-
nek tudtára azt, amit te gondolsz? (Elmon-
dom szóval.) Es ha anyád, apád fürdőben van, 
távol van tőled? (Megírom.) A mondat tehát 
gondolataink szóval vagy írásban való kifejezése. 

Az asztalnak vannak lábai, lapja, fiókja, 
oldala stb. Az asztal tehát több részből áll. 
A mondatnak is vannak részei. Az alma édes. 
Ebben a mondatban két rész van, ú. m. : alma 
és édes. Az almáról állítom, hogy édes. Alma 
az alany, mert arról állítok valamit stb. Ez 
még nem oly szörnyű gramatizálás. Szörnyűség, 
ha a III-ik osztályban tanítanak eszköz-, cél- és 
credethatározókat ; hogy miatt ok, és végett 
cáihatározó, mikor ügyvédek és orvosok azt 
írják nekem: gyermekem betegség végett nem 
mehetett iskolába, tehát még azok sem tudják 
distingválni a kettő közti logikus különbséget! 
Ismétem tehá t : maradjunk az arany közép-
úton és eme középutat mutassa meg a jó 
•vezérkönyv ! 

(Dibreczen.) Kuli Zsigmond. 

XIY. 
Schön József nyelvtanításról szóló cikkének 

hatása alatt a következőkben bátorkodom a 
dologhoz hozzászólani. 

Túlhaladott álláspont kell, hogy legyen 
a helyes nyelvoktatásnál a nyelvtani szabályok, 
alakok lélekölő betanultatása, magoltatása. Nem 
lehet célunk a nyelvtani ismeret, csak az írás 
és szó helyes kifejezésének eszköze. 

A cél eléréséhez talán elég, hogy addig gya-
koroltassuk az életben leggyakrabban előfor-
duló s az író- és olvasóvilág által elfogadott 
főbb nyelvtani alakokat, níg az teljesen a 
gyermeké lesz, minden sz.i,bálymagoltatás nél-
kül. Pár alkalmas példa után, melyre azonban 
olvasás közben s minden kínálkozó alkalommal 
és tárgynál utalunk, állandó tulajdona lesz a 
gyermeknek bármely kifejezés helyes leírása. 

Megtanulja, hol kell nagybetűt írni, hol ket-
tős b-t, hol kérdőjelet ; nem kell ide a közbe-
vetett, a mellékmondat, névutós főnév, a 
melléknév és fokainak s a tulajdonnév meg-
határozásának szabályait órákon át magoltatni. 
A cél elérhető egyszerűbb módon is, fejlődhe-
tik a gondolkodótehetség, bővülhet az ismeret-
kör, írhat, beszélhet a gyermek hibátlanul, ha 
nem is fú j ja a melléknévi ígenév meghatáro-
zását, a ragok, képzők tengerét, tulajdonságait. 
Minden tárgynál van alkalom a szavak helyes 
kiejtésére, a jó mondatfüzésre ; nem kell ide 
külön nyelvtan. Nyelvtanból jól beszélni még 
nem igen tanult meg senki ; nagyobb a siker, ha 
a gyermek utánozza taní tóját — mint minden-
ben szokta — a beszédben is. Föltételezzük 
azonban, hogy a tanító maga jól beszél. 

Schön József cikke III . pontjában a többek 
között arról is szól, hogy az olvasmányok, 
melyeknek, szerény véleményem szerint is, 
oroszlánrészt juttatok a nyelvoktatásnál, nem 
a nyelvmagyarázat vagy a fogalmazás kedvé-
ért íródtak, de tartalmuk a szív- és kedélyhez 
szól. Azt hiszem, szerkeszthető oly olvasókönyv 
is, melyben párosulna a nyelvmagyarázat a 
kedélyképzéssel is. Miért ne lehetne oly olvasó-
könyv, hol a szükséges nyelvtani alakok föl-
lelhetők lennének, anélkül, hogy az a szívkép-
zés rovására esnék ? Gombamódra termő tan-
könyveink között lenne hely ilyenre is. 

Ismétlem : kész példákat föltüntető, olvasó-
könyv kell, a gyakorlat teszi azután a mestert. 
Schön kartárs Vezérkönyvét is aláírom. 

Kérdezheti valaki tőlem, hogy a nyelvtan 
eminens célja, az érthető beszéd hogy lesz 
majd elérhető ? 

Válaszom : a szokás és nyelvérzék is meg-
tanítja arra a gyermeket. 

Jól írja Diesterweg: „közvetlen szemléletek-
nek élőszóval való bemutatásával, beszéddel, 
olvasással kell a gyermekkel azon nyelv jelen-
ségeit megismertetni, mit tanulnia kell". 

Természetes, hogy az olvasás előmozdít min-
ket célunk elérésében, mivel hallva és látva a 
nyelvalakot : elsajátítása biztosabb. 

A külön nyelvtani óra helyett a kijelölt 
olvasási órák alatt az előforduló nyelvalakokat 
— bizonyos rendszer szerint csoportosítva — 
tárgyaljuk, azokra minden kínálkozó alkalom-
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mai visszatérünk. A szükségesebb nyelvtani 
alakokat magában foglaló rövid leírásokat le-
íratjuk, később, esetleg fejből, azután hasonlót 
íratok velük. így a fontosabb ügyiratoknál is. 

Csak azt vegyük föl a nyelvtanításunkba, 
aminek a mindennapi életben szükségét látjuk ; 
aki többet akar a népiskolában, az célt téveszt. 

Állapítsuk meg, mit vegyünk föl tananyagul, 
mit kell mellőznünk. Kívánatos, hogy csak oly 
nyelvtani alak, szabály szerepeljen, mely a 
gyermek leendő életfolyására vonatkozó fogal-
makat jelöl s csak „nyelvünk sajátos jellegé-
hez tartozó nyelvalakok gyakorolandók be" — 
az említett olvasókönyv alapján. 

A helyesírást és ügyiratokat illetőleg is a 
már említettek legyenek irányadók. Tehát a 
szabályok kínzó bemagoltatása mellőzendő és 
csak az életben szükségesebb nyelvtani sza-
bályokra utaljunk, ezekre azonban minden 
esetben és tárgynál, mert a gyakorlás, ügyesí-
tés által a cél elérése biztosítva lesz. Jól 
jegyzi meg Schön: „Minden tanítás nyelv-
tanítás". 

Kevés az oly ember, ki egy nyelvet tökéle-
tesen beszél; szorítkozzunk tehát a népiskolá-
ban arra egyedül, ami a közönséges életre 
föltétlenül szükséges; legyen oktatásunk életre 
kiható, vagyis gyakorlati. 

Eszközünket illetőleg a fősúlyt — mint 
említettem — az olvasókönyvekre helyezzük. 

Boldogult Erdődink a nyelvtanításnál a súly-
pontot szintén a helyes olvasókönyvekre helyezi, 
mert hiszen minden nyelvtani dolog egy alkal-
mas olvasókönyv alapján szemléltetés, begya-
korlás útján elsajátítható, el itt a helyesírás, 
az írásjelek helyes föltevése, szóidomok stb., 
a hibátlan olvasásban való gyakorlás is. 

Az ügy szentsége kívánja a dolog tisztázá-
sát, hiszen kohóban oszlik a salak ; az eszme-
csere megindult, melyért szívből üdvözlöm 
Schön kartársunkat. Közös megállapodásra kell 
jutnunk a nyelvoktatás terén, eszméket tisztí-
tani, hogy legyen közkincsünk a „legjobb". 

(Moravicza.) Széchényi Sándor. 

A budapesti tanítói továbbképző 
tanfolyamok. 

Az idén a népoktatás és népnevelés érde-
keit előmozdító szünidei kurzusokat a székes-
fővárosban centralizálták. A budai elemi és 
polgári iskolai tanítóképző épülete f. é. június 
hó 26-tól kezdve egy valóságos pedagógiai 
egyetem képét mutatta. Ekkor és azóta nyi-
tották meg a különféle pedagógiai tanfolya-
mokat. 

Ide, az ország szívébe, a magyar kultúra 

központjába zarándokoltak azon elemi nép-
iskolai, gyakorló- és polgári iskolai taní tók, 
akiknél a tudvágy erősebb volt a megérdemelt 
pihenés utáni vágynál és akik a magas minisz-
térium kegyéből a tanfolyamra fölvétettek. 
Bizonyára a legjobb reményekkel eltelve jöttek 
föl a tanítók, s hogy kinek-kinek mennyiben 
teljesült a várakozása, ez lehet egyéni fölfogás, 
ezért én csak az elemi népiskolai tanítók 
kurzusáról akarok általánosságban szólni. Immár 
4 éve, hogy a magas közoktatási kormány 
ezt a hasznos intézményt rendszeresítette s 
amennyiben szerencsém lehetett ezeket a t an -
folyamokat nemcsak figyelemmel kísérni, de 
ezeken részt is venni, mondhatom, hogy évről 
évre haladás történik. Ez természetes is ; csak 
az nem természetes, hogy 3 hét alatt akarják 
elérni azt, aminek legalább is háromszor annyi 
idő kellene. Igaz, hogy ez nemcsak financiális 
okokból történik így, hanem lehetetlen kíván-
ság, hogy a tanító az egész szünidőt — ott-
honától távol — továbbképzésre fordítsa. 
Miben állott a túlterhelés ? Először abban, 
hogy a hallgató tanítók reggel 7 órától, déli 11 
vagy 12 óráig s d. u. 3 órától 5 óráig, néha 6 
óráig szellemileg elfoglalva voltak. Másodszor, 
hogy ezalatt a rövid idő alatt -— aránylag — 
igen sok tantárgyat ölelt föl a tanfolyam. 
Hiszen maga az a két tantárgy, mely a leg-
újabb, a legaktuálisabb s az egész művelt 
világon végigszáguldozó pedagógiai elv, a ver-
bálizmust kiűzni célzó iskolai cselekvés szol-
gálatában áll : a slöjd és az újabb rajzoltatási 
módszer egy külön tanfolyamot érdemelne meg. 

A három heti túlterhelést kellemesen fűsze-
rezték a gyakorlati tanítások. Valóban szeren-
csés körülmény volt, hogy az elemi népiskolai 
tanítók tanfolyamával egy időre esett a gya-
korlóiskolai tanítók tanfolyama s így a tan-
folyam hallgatói abban a kedvező helyzetben 
voltak, hogy a legjobb s legügyesebb gyakorló-
iskolai tanítók tanításait meghallgathatták. 

Maguk a tanfolyam hallgatói is tanítottak 
s ezekből a tanításokból s az ezt követő 
bírálatokból nagyon sok okulást és tudást 
lehetett meríteni. Különben is kell, hogy a 
továbbképző tanfolyamok gerincét és legerő-
sebben kibontakozó részét a gyakorlati taní-
tások képezzék. A tanfolyam — két csoportra 
osztva — párhuzamosan haladt. Az I ső számú 
tanfolyam, melyen 49 tanító vett részt, dr. Baló 
József, és a II. számú tanfolyam, melyen 43 tanító 
vett részt, Peres Sándor igazgató vezetése 
alatt állott. Előadó tanárok voltak : Farkas 
Sándor (csillagászati és történelmi földrajz), 
dr. Baló József budapesti igazgató és Répay 
Dániel kolozsvári tanár (pedagógia). Az előbbi-
nek előadásaiból a gyermeki lélek megfigyelése, 
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az utóbbinak előadásaiból a Herbart—Ziller— 
Rein-féle tudományos pedagógiai rendszer 
ismertetése domborodott ki. Előadásokat tar-
tottak még : Kolumbán Samu, dévai tanár a 
magyar politikai és irodalomtörténelem köré-
ből ; dr. Sebestyén Gyula, kir. tanácsos, az 
országos közoktatási tanács titkára az alkot-
mányos Magyarország megalakulásáról és az 
ú j Magyarország alkotmányából ; Miklós Gergely 
a fizikából, kiterjeszkedve az elektro-technika 
újabb vívmányaira. Ez utóbbi szempontból a 
hallgatók megtekintették a „Ganz és társa"-
féle budai villamos gyárat. Német Gyula és 
Lohr Károly a slöjdöt tanították, míg Kovács 
Andor gazdasági szaktanár a közgazdaságtanból 
tartott előadásokat. Györgyi Kálmán rajztanár 
s az iparművészeti társulat titkára az újabb 
rajzoktatásból (természet és képzelet utáni 
rajzoktatásból) tartott gyakorlati előadásokat. 
Ennek a célnak elősegítése végett az ipar-
múzeumban elhelyezett kül- és belföldi gyer-
mek-rajzkiállítás megtekintésére egy egész 
délutánt szenteltek a tanfolyam hallgatói. 

Az ország minden vidékét képviselő tanítók 
a főváros nevezetességeiből megtekintették még 
a tanszer- és nemzeti múzeumot, az országházat, 
a királyi várlakot, a köztemetőt, ahol Kossuth 
Lajos sírját koszorúzták meg a tanítók. Kirándu-
lások történtek Esztei-gom-Visegrádra, Aquin-
kumba és a Balaton vidékére. 

(Solt.) Fodor Ignác. 

Iskolai zászlóaljak szervezése. 
Kedves kartársak ! Magyar néptanítók ! Sze-

rény, csendes, de annál nagyobb lelkesedést 
kívánó munkára hívlak föl benneteket: alakít-
suk meg as iskolai sászlóaljakat Magyarország 
összes népiskoláiban, szerényen, csendesen, min-
den nagyobb zaj nélkül. Az érvényben levő 
tanterv elforgatása nélkül, de magyar szívünk 
lelkesedésével neveljünk ú j generációt, amely 
minden körülmények között meg tudja védeni 
a magyar hazát. 

Fölösleges hivatkoznom a történelemre, amely 
igazolja, hogy a néptanítók együttes, hazafias 
működése milyen irányt szabott és fordulatot 
adott egyes nemzetek történetének, életének. 

Mi, magyar néptanítók is mutassuk meg, 
hogy nemcsak az iskola rossz levegőjében har-
coljuk meg a kultúrharcot, hanem munka-
körünkön kívül eső, de hazánk naggyátételére 
irányuló küzdelmekben külön is kivesszük a 
magunk részét, mutassuk meg azzal, hogy 
hazánk minden részében fölállítjuk az iskolai 
zászlóaljakat. 

Iparkodom röviden kifejteni, hogy mit értek 
én és velem együtt a mintegy 70 tagot szám-

láló kecskeméti közs. tanítótestület, az iskolai 
zászlóaljak fölállítása alat t . 

É r t j ü k alatta a jellem és hazaszeretet fej-
lesztését, a tornának a katonai gyakorlatok alap-
ján való tanítását és a céllövészet tanítását. 

' É r t j ük alatta a még zsenge korban levő és 
így minden jóra, nemesre hajló tanulók azon 
szövetségét, mely szerint a magyar zászló alatt 
ünnepélyes fogadalmat tesznek, hogy e magyar 
hazát forrón szeretik s érte, ha kell, életüket 
s vérüket áldozzák, büszkeségüket találják 
abban, hogy magyarok ; szívüket, eszüket, ere-
jüket, ügyességüket oly irányban képezik ki, 
hogy hasznos polgáraivá váljanak e hazának, 
úgy iparkodnak élni, hogy lelkiismeretük a 
hazugság, lopás, csalás rút bűneitől mindig 
ment legyen, tiszta maradjon. 

Mi pedig, tanítók, teljes nevelői erőnkkel, 
hatalmunkkal oda törekszünk, hogy növen-
dékeink ezen szent fogadalmat megtartsák, 
vagyis, hogy lelkükben ezen nemes magvak 
kicsírázzanak, gyökeret verjenek s majdan 
nemes gyümölcsöt hozzanak. 

Ér t jük az iskolai zászlóaljak alatt a torna-
tananyagnak oly módon való keresztülvitelét, 
hogy az élőkészítője legyen a katonáskodásnak, 
hogy amidőn növendékeink az elemi iskola 6 év-
folyamát elvégzik, mint a katonai gyakorlato-
kat kedvelők és a céllövészetben jártasok hagy-
ják el az iskolát. Eszerint a tornagyakorlatokat 
a katonai gyakorlatok alapján végeztessük és 
vigyük be a népiskolába a céllövészet tanítását. 
Ezzel elérjük, hogy a katonáskodás nem lesz 
nekik teher és hogy a katonai szolgálat idejét 
később le fogják szállítani. 

Hogy az iskolai zászlóaljak életbeléptetése 
miként vihető keresztül, a következő útmuta-
tással szolgálhatok: 

Mi, kecskeméti közs. tanítók, az 1903-ik 
évben indítottuk meg ezt a mozgalmat. A 
testület 5 tagból álló szervező-bizottságot kül-
dött ki (Balogh Dénes, Kerekes József h.-igaz-
gató, Salamon Elek, Geday Sándor és Kerekes 
Gábor), hogy a gyakorlati kivitel módozataira 
részletes tervet dolgozzon ki. Ez a bizottság 
azóta folyton működik. Elkészítette a katonai 
szellemben átalakított tornatananyagot s ezt a 
helybeli kir. tanfelügyelőség is jóváhagyta ; 
elkészítette a fegyverutasítást, lőutasítást, cél-
lövészeti óvó- és rendszabályokat, szakemberek 
támogatásával. Most már az egész szervezet 
készen van s az iskolai zászlóaljakat a lefolyt 
tanévben a városi iskolákban életbe léptettük : 
tehát kipróbált, kész szervezettel állhatunk elő, 
amely szervezetre vonatkozólag az összes ada-
tokat mindazon kartársainknak, akik az iskolai 
zászlóaljakat iskoláikban életbe akarják lép-
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tetni, lia hozzánk fordulnak, szívesen rendel-
kezésükre bocsátjuk. 

A szükséges pénz beszerzését társadalmi 
úton eszközöltük. 

Az iskolaszékhez beadott memorandumunk 
alkalmával a város közönsége is tudomást vett 
mozgalmunkról és fölismerve annak hazafias 
célját, lelkesedéssel fölkarolta. 

Midőn az iskolai zászlóaljak szervezési költ-
ségeire műkedvelői előadást rendeztünk (mely-
nek egy pontját Kerekes József h.-igazgató 
„Az iskolai zászlóaljak szervezése" című föl-
olvasása, másik pontját pedig az iskolai zászló-
aljak egy kis csapatának bemutatása képezte), 
a közönség a színházat zsúfolásig megtöltötte. 

A városi elöljáróság a céllövészet tanításá-
hoz szükséges védő deszkafalakat mindegyik 
kerületi iskolában fölállította. Hogy a gyer-
mekek a fegyvergyakorlatok tanulása alkal-
mával szükséges fapuskákkal elláttassanak, ezek 
készítése céljából a városi közgyűlés slöjd-
műhelyt állíttatott föl. 

Ezen többrendbeli támogatás lehetővé tette, 
hogy a lőfegyverek s egyéb szükséges szere-
lékek beszerzésén kívül a szervezetre vonatkozó 
adatok sokszorosítását is keresztülvihetjük. 

Midőn újból fölhívom kartársaimat az iskolai 
zászlóaljak fölállítására, azon reményemnek 
adok kifejezést, hogy minden helységben, sőt 
pusztákon is akadnak lelkes emberek, kik föl-
ismerve mozgalmunk hazafias irányát, anyagi 
és erkölcsi támogatásukkal lehetővé teszik annak 
megvalósítását. 

Kedves kartársak! Tegyünk mindnyájan 
kísérletet az iskolai zászlóajlak életbeléptetésére, 
semmi veszíteni valónk nincs, ezzel csak nyerni 
lehet. A nyereség pedig hazánk előbbrevitelé-
nek számlájára megy, de másrészt nagy hata-
lom lesz a mi kezünkben is, mert ezzel mint-
egy rákényszerítjük a társadalmat, hogy a 
tanító nagy nemzeti munkája iránt elismeréssel 
adózzék. 

A szervező-bizottság nevében : 
(Kecskemét.) Balogh Dénes, 

közs. tanító. 

Községi és egyéb helynevek. 
Abauj-Torna vármegye. 

I. Csereháti járás. Alsó-Meczenzéf = Meczen" 
zéf. — Apáti = Gagyapáti. — Bodolló^Bodoló. — 
Buzita községhez tartozó Baromlaktanya (eddig 
Koplaló és Lánczytanya neveken is), Rózsástanya 
(eddig Zsólibércz néven is), Szentimreytanya 
(eddig Gyulatanya néven is). — Csenyéte köz-
séghez tartozó Remény (eddig Koplaló néven). — 
Felsőgagy községhez tartozó Daruszállás (eddig 

Darvas néven is) .— Fúló-Kércs = Fulókércs. — 
Hym = Hím. — Jászó községhez tartozó Ferencz-
telep (eddig Pocskaj néven is). — Makrancz 
községhez tartozó Szegénytanya (eddig Kálmán-
tanya és Erzsébettanya neveken is). — Reste 
községhez tartozó Szedlecz (eddig Restitanya 
néven is). 

II. Füeéri járás. Bologd = Balogd. — Bőd = 
Magyarbőd. — Csákány = Osvacsákány. — 
Csany = Hernádcsány községhez tartozó Zsup-
apáti (eddig Apáti néven). — Füzér községhez 
tartozó Lászlótanya (eddig Kisalmás néven 
is).— Kajata = Füzérkajata .— Komlós ^Füzér -
komlós. — Kovácsvágás-Huta = Vágáshuta. — 
Nádasd = Abaújnádasd. — Nádaska = Füzér-
nádaska. — Pusztafalu községhez tartozó 
Izrató (eddig Izrapuszta néven is). — Radvány = 
Füzérradvány. — Rákos = Abaújrákos. — Rank= 
Ránk. — Sompatak-Kis-Huta = Kishuta. — 
Sompatak-Nagy-Huta = Nagyhuta. — Szkáros = 
Eszkáros. — Újváros = Szalánczújváros. — 
Zsadány = Hernádzsadány. 

III. Gönczi járás. Alpár = Abaújalpár. — 
Baskó községhez tartozó Baskói tanya (eddig 
Sima néven is). — Bodókő-Ujfalu = Boldogkő-
újfalu. — Bodókő-Váralja = Boldogkőváralja 
községhez tartozó Szerencspataki malom (eddig 
Pukkanczi malom néven). — Fony községhez 
tartozó Edetanya (eddig Bolhástanya néven is).— 
Hécze = Hejcze. — Hernád-Büd = Hernádbüd. — 
Hernád-Kércs-Prépost = Hernádkércs. — Kér = 
Abaújkér. — Rsgéczke = Regécz. — Vilmány 
községhez tartozó Vilmányi major (eddig Fer-
dinándpuszta néven). 

IV. Kassai járás. Aranyidka = Aranyida. — 
Benyék községhez tartozó Benyékpuszta (eddig 
Podhora és Podhuru neveken), Gulyavész (eddig 
Guláz és Gulaz neveken). — Bukócz = Ida-
bukócz — Gecse = Ilernádgecse. — Gönyü = 
Hernádgönyű. — Haraszti = Abaújharaszti. — 
Három-Bölzse=Bölzse. — Kassaújfalu községhez 
tartozó Hunyadimajor (eddig Giraldi néven is), 
Világos (eddig Lingó néven is). — Királynép = 
Királynépe községhez tartozó Endrepuszta 
(eddig Galiczia néven). — Koksó-Mindszent = 
Kassamindszent. — Miglécz = Miglécznémeti. — 
Opáka = Apátka. — Polyi^Pólyi . — Szakaly = 
Abaújszakaly. — Széplak = Abaszéplak község-
hez tartozó Hajnaltanya (eddig Svitaj néven). — 
Szina = Abaújszina. — Szurdok = Hernádszur-
dok. — Tihany = Hernádtihany. — Vajkócz = 
Tarczavajkócz. — Zdoba = Izdoba. 

V. Szikszói járás. B er eues = Szárazberencs. — 
Detek-Tenger = Detek. — Devecser = A baúj-
devecser. — Fancsal községhez tartozó Fan-
csali tanya (eddig Téglássytanya néven). — 
Felsővadász községhez tartozó Krajczárostanya 
(eddig Krajczárókai néven). — Hernád Szölled = 
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Szőlled. — Kéty = Szárazkék. — Onga község-
hez tartozó Alsótanya (eddig Szilágyitanya 
néven is), Guttmanntanya (eddig Felsőtanya 
néven is), Kóczántanya (eddig Erdőalatti tanya 
néven is). — Orosz-Gadna = Gadna. — Sáp = 
Abaújsáp. — Szolnok = Abaújszolnok. — Ujlak-
Szanticska = Abaújlak. 

YI. Tornai járás. Almás = Szádalmás. — 
Barakony = Tornabarakony. — Falucska = Aj-
falucska. — Görgő = Tornagörgő. — Horváti = 
Tornahorváti. — Jánok községhez tartozó Palla-
kúti tanya (eddig Spisáktanya néven). — 
Kápolna = Tornakápolna. — Krasznik-Vajda = 
Krasznokvajda. — Nádaska = Tornanádaska. — 
Rákó = Bódvarákó. — Szent-András = Torna-
szentandrás községhez tartozó Kovácsipuszta 
(eddig Alsókovácsi néven is). — Szent-Jakab = 
Tornaszentjakab községhez tartozó Antalmajor 
(eddig Felsőkovácsi néven is). — Szilas = Bódva-
szilas. — Torna községhez tartozó Csigatanya 
(eddig Tóthtanya néven is). — Udvarnok = 
Szádudvarnok. 

Kérelem. 
(Levél a szerkesztőhöz.) 

Abba a vitába, mely az olvasástanítás kér-
dése körül foly s amelyben még eddig nem 
láttuk, hogy valaki a szög fejére ütött volna, 
részemről valamelyest kézzelfoghatóbban óhaj-
tanék beleszólni. 

Az egyszerű hangoztatás meg a fonomimika 
vívnak ott egymás ellen kemény csatát. 

Ugyan melyik a jobb ? 
A fonomimika nem lehet helyes módszer, 

mert : 
1. Tévedés már a kiinduló pontja is, amennyi-

ben állati és természettüneményi hangokban 
keresi és véli föltalálni az emberi beszéd hang-
jait, holott azok sehol másutt a világon elő 
nem fordulnak, csupán csak az emberi ajkon. 

2. Kerülő úton jár, amennyiben kétféleképen, 
kétféle eszközökkel, t. i. előbb jelképekkel, 
azután betűkkel tanít olvasni, holott az első-
nek semmi gyakorlati haszna nincs, hacsak 
idővel siketnémává nem lesz valamelyik tanít-
ványunk. 

3. Figyelmen kívül hagyja ezt a fontos di-
daktikai szabályt: legyen a tanítás igaz, 
amennyiben céljai kedvéért torzképeket használ, 
•és amidőn a tüneményeken az alak és hang 
közötti vonatkozást fölfedezni erőlködik, számos 
képtelenséget állít igazságul. 

Azonban eme gyöngéi dacára, a hangoztatás 
azon alkalmazásánál, mely mai ábécéinkben 
•érvényesül, a fonomimika sokkal többet ér. 

Ábécéink ugyanis teljesen kiforgatják a han-
goztatást minden természetes előnyeiből azzal : 

1. hogy a munka kezdetén, mikor a hangok 
egybekapcsolásának épen lábra kellene kapnia, 
rövid, 2 — 3 — 5 — 10 szavas gyakorlataikkal tág 
teret nyitván a könyv nélkül való betanulásnak, 
már a fundamentum lerakásánál elhibázzák az 
egész munkát ; 

2. azzal, hogy a mássalhangzókhoz tolakodó 
mellékhangok (rö, tő, mö) kiküszöbölésére 
ügyet sem vetnek. 

A fonomimika ezt a két hibát tökéletesen 
megkerüli s épen és kizárólag ez a titok, mely-
nek sikerét köszönheti. 

Ámde el lehet ezt érnünk még rövidebb, 
természetesebb nton, a lehető legtökéletesebben, 
fonomimika nélkül, az egyszerű hangoztatás 
alkalmazásával is. 

Nagyon egyszerű az egész. 
Mihelyt ugyanis csak 3—4 szavunk van is, 

rendezzük, keverjük ezt ábécénkben oly válto-
zatos sorrendbe, hogy a könyv nélkül való be-
tanulás ki legyen zárva. 

Mikor pedig a mássalhangzóval kezdődő 
szókhoz érünk, fordítsunk erre egy kis külön 
gondot úgy, hogy a mellékhang kiküszöböltes-
sék. Vegyük pl. a „t" mássalhangzót. A gya-
korlat elején a szó végén fordul elő a „t" : 
út, át, öt, üt, lát stb. Azután következnek szók, 
melyeknek magukban is, meg akkor is van 
értelmük, ha a „t" elébük ragasztatik : ó, ő, 
úr, űr, őr, él, ál, ül, át, est stb. Egyenként 
olvastassuk e szókat előbb magukban, azután 
úgy, hogy elébük raggassuk a „t" hangot. 
Erre következik mentül több „t"-vel kezdődő 
egytagú szó. 

így bánunk minden mássalhangzóval, és a 
mellékhang tökéletesen ki van küszöbölve ; az 
egybekapcsolás mindjárt kezdetben annyira 
lábrakap, hogy a 10—15. betűnél alig van 
már a tanítónak más dolga, mint az új betű-
ket megismertetni, a begyakorlást végzik a 
tanulók maguk. 

Ezeken kívül van még egy lényeges kelléke 
az ábécének, amelyet azonban úgy a hangoz-
tató, mint a fonomimikus ábécék vagy teljesen 
elhanyagolnak, vagy rosszul oldanak meg, és 
ez a szótagolás. 

Készen, tagokra bontott szókkal olvastatni 
hibás dolog. A tanulónak kell képesülnie arra, 
hogy mindjárt az előforduló első esetnél, egy 
igen egyszerű szabály alkalmazásával, helyesen 
bontsa tagokra a szót. 

Ezt is el lehet érni tervszerű gyakorlatok 
alkalmazásával a legbiztosabban. 

Kedves Kartársaim! Én állítottam össze egy 
ábécét, a föntebb nagyjából érintett elvek be-
tartásával, — hitem szerint — az egyszerű 
hangoztatás minden előnyének érvényre eme-
lésével. 
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Lehetek ugyan elfogult, de hitein az, hogy 
ha ez az ábécé napvilágot láthat, az a nagy 
por, amit a fonomimika fölvert, szép csönde-
sen le fog ülepedni önmagától. 

De láthat-e napvilágot? 
Itt akarom az önök szíves segítségét alázattal 

kérni. En naponta tizedmagammal ülök asztal-
hoz. Elég ennyit mondanom. Nincs módomban, 
hogy önerőmből kiadhassam. Azért önök, ha 
tehetik, szíveskedjenek egy lev.-lapon kijelen-
teni, hogy szeptember első napjaiban megjelenő 
ábécémből 5 példányt, darabonként 40 fillér-
jével megtartanak, Fizetendő akkor, ha a munka 
már kezökben lesz. Miniszteri engedélyezés ese-
tén — ami talán remélhető — értékesíthető 
ez is. Ha pedig nem engedélyeztetnék, úgy ez 
az áldozat talán nem lesz nagyon érezhető. 

Kérem, szíveskedjenek bizalmukat előlegezni ; 
azt hiszem, az ügy javára lesz áldozatkészsé-
gük, amiért előre is hálás köszönet. 

(Bárány.) Vecsei Jossef. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- é s közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : a pápai takarék-
pénztár részvénytársaságnak, aki az ottani tan-
intézeteknek 1904. év folyamán 780 koronát 
adományozott; özv. Seres Imréné piskitelepi 
vasúti vendéglősnőnek, ki Tompa és Arany 
községekből a piskitelepi áll. el. iskolába járó 
hét leánynövendéket ingyen mindennapi ebéddel 
látott el. 

Kinevezte: dr. Varjassy Lajost a XI. fiz. 
oszt. III-ik fok.-ba, 1904. évi I. t.-c. értel-
mében megillető személyi pótlékkal krassó-
szörényvármegyei kir. tanf. tollnokká ; Molnár 
Berta brassó- óbrassói áll. el. isk. állandó h.-
tanítónőt ugyanezen áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé; Szánkási János krassószörényvármegyei 
kir. tanf. tollnokot a mosoni áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá, az ottani áll. el. iskolánál az 
igazg. teendők ellátásával megbízta ; Mattya-
sovszky Márton oki. tanítót a szegvári áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; 

Jelen minőségében áthelyezte: Straub 
Pál sáripusztai áll. el. isk. tanítót & charlotten-
burgi áll. el. isk.-hoz ; Aradi Árpád Dezső 
nyit ra vár megyei kir. tanf. tolluokot a bereg-
vármegyei kir. tanf.-hez ; Balázs Erzsébet 
tornyai óvónőt a pilisszentkereszti áll. óvóhoz ; 
Kádas Ida cserlenői áll. óvónőt a tornyai áll. 
óvóhoz; Budák Irma pilisszentkereszti állami 
óvónőt a csepeli áll. óvóhoz ; Vajuócz Zoltán 
a csongrádvármegyei kir. tanf.-hez szolgálat-
tételre kirendelt áll. el. isk. tanítót a horgosi 
áll. el. isk.-hoz; Vecsernyés Antal horgosi áll. 

el. iskolai tanítót a kiskundorosmai áll. el. 
isk.-hoz; Welter János kisoroszi és Holcinger 
Mihály csőszteleki áll. el. isk. tanítókat köl-
csönösen ; Kertész Gyula kistölgyesi és S pák 
Mihály zemplénturányi áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen. 

Szolgálattételre rendelte: Petreczky Jenő 
kiskúndorosmai áll. el. isk. tanítót Csongrád 
vármegye kir. tanf. hivatalába. 

Végleg megerősítette jelen állásában: 
Stoics Lázár ravenszkai közs. el. isk. tanítót; 
Moldován Miksa szerbpozsozsenai közs. el. isk. 
tanítót ; Görög János wolfsbergi közs. el. isk. 
tanítót; Fára Mária domásniai közs. el. isk. 
tanítónőt. 

Nyugdíjat utalványozott : Kotsis Istvánná, 
szül. Pollák Auguszta márkosfalvi munkakép-
telen állami elemi isk. tanítónőnek 640 K-t;. 
Simnlescu Miklós szerdahelyi munkaképtelen 
g. kel. tanítónak évi 500 K- t ; Jacob György 
kistalmácsi munkaképtelen g. kel. tanítónak 
évi 520 K-t ; Stoica Miklós nagycsüri munka-
képtelen g. kel. tanítónak évi 500 K-t ; Ballá 
Mózes abosfalvi munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak évi 740 K- t ; Mikó József tarczai 
munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
340 K-t ; Schranz János ág. ev. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1360 K-t; Joó Henrik 
soltvadkerti munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító-
nak évi 700 K-t ; Szimányi Adolf puchói 
munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1620' 
K-t ; Pauker Lipót nagyszentmiklósi izr. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1260 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Vojtyák Ferenc nyug. valcsai r. kath. el. 
iskolai tanító özv., szül. Steffkó Máriának évi 
300 K t ; néh. Králik Henrik nyug. bellusi 
róm. kath. el. iskolai tanító özv., szül. Hives 
Erzsébetnek évi 650 K-t ; néh. Sztankó Ferenc 
tárnoki r. kath. el. isk. tanító Jusztina nevű 
kiskorú árvájának évi 125 K-t. 

= A tanító és a harangozás. A Nép-
nevelő c. rom. kath. tanügyi lapból vesszük át 
a következő sorokat: „Nyitraegyházmegye fő-
pásztora Czakó Sebestyén nyitraszerdahelyi 
kántortanítót — saját kérelmére — fölmentette 
a képesítéshez nem kötött kántori teendők alól. 
íme a példa mindazon tanítók számára, kik 
a régebbi szervezés miatt oly teendők ellátására 
is köteleztettek, amelyek a tanítói és kántori 
állással ma már össze nem tartozók. Az érde-
kelt tanítók saját tekintélyükért kövessék a 
példát. Meg vagyunk győződve, hogy kérésük 
minden esetben meghallgatásra talál az illeté-
kes egyházi főhatóságnál. Jóindulattal sokat 
tehetnek e tekintetben a főtiszt, iskolaszéki 
elnök urak is." 
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A szalmakalap. 
— Nem tudom elképzelni, miből szerezhette 

meg azt a csinos házacskát és kertet az a 
szegény hivatalnok- nép. 

Mondta Szilvássyné a barátjának, mialatt 
végigjárták a veteményest s letelepedtek a 
nyaraló előtt. 

— Ne feledje asszonyom, hogy tizenhat esz-
tendeig kuporgatták rá a kevés pénzecskéjüket. 

— Igen, de gyermekük is van . . . 
— A gyermekek csak ösztönözték őket a 

takarékosságra s amíg Domonkos elvégezte 
napi dolgát a hivatalban, a felesége maga 
csinált meg otthonukban minden dolgot. Ké-
sőbb aztán hűséges és kedves segítsége volt 
az a két szép gyermek, úgy a fiú, mint a 
lányka, akikben újra látják fiatalságukat. 

— Lánykorában ismertem az asszonyt, fekete-
hajú, csinosképü lány volt, jókedvű, beszédes 
barna szemekkel. Az egész környék, mint 
nagyon csinos és dolgos teremtésről beszélt 
róla. Jól cselekedte Domonkos, hogy feleségül 
vette, amikor kénytelen volt félbehagyni tanul-
mányait s abba a kis hivatalba választották, 
noha a varrógépen kívül alig vitt valamit ma-
gával. 

— De igen . . . 
— Yolt valami pénzecskéjük ? 
— Ugy nevelték, hogy takarékos tudjon 

lenni. 
— Igaza van. A takarékosság jobb vagyon 

minden hozománynál, amint a jó hírnév is töb-
bet ér a szép ruháknál. 

— Ugy kezdték a házaséletet, mint a csi-
csergő fecskepár, mikor odaépíti sártanyáját 
az eresz alá. Eíőbb az ú j otthon berendezése 
volt minden szórakozásuk, aztán, hogy népesült 
a fészek, minden gondjuk az volt, hogy az 
utódokra vigyázzanak s öreg napjaik kényel-
méről gondoskodjanak még fiatal erővel. 

— Sok mindenről kellett lemondaniok. 
— Megelégedettek, boldogok voltak mindig. 
— Az asszony és a gyermekek nagyon csi-

nosan járnak különben. 
— Domonkosné maga varrja a ruháikat. 
— Es otthonuk, hogy tetszik önnek ? 
— Otthonuk is olyan kedves és egyszerű, 

mint a ruházkodásuk. Csinos és ízléses, a ran-
gos élet hóbortjai nélkül. Lakásuk legszebb 
drágasága az a mügyüjtemény — ami minden 

háznak a legszebb dísze — azok a művészi 
hímzések, amik a női szív életének szoktak 
színes lenyomatai lenni. Van valami vonzó báj 
a női kezeknek ezekben az apró munkáiban. 
Egy-egy virágon vagy levélen annyi hangulat, 
annyi kedvesség van kifejezve, s olyan mély 
gondolat, mint Szabolcska egy-egy szép ver-
sében. 

— Kedves ízlése van . . . Gyakran megy 
hozzájuk ? 

— Nem oly gyakran, hogy terhükre legyek. 
— Es mennyibe került a házacskájuk ? 
— Vagy hatezer koronába. 
— Kölcsön nélkül ? . . . 
— Csak egyszer, fiatal éveikben folyamod-

tak kölcsönhöz. Az a meggyőződésük, hogy a 
kölcsön szegény embereknek mindig nagyon 
drága segítség. 

— Mégis sajnálom őket. Nagyon össze-
húzódva kellett élniök, hogy ezerhatszáz koro-
nából félre is tehettek akkora összeget. 

— Nem esett egy cseppet se nehezükre 
a lemondás. Inkább öröm volt az nekik és 
büszkeség . . . Ha akarja, elbeszélek egy kedves 
jelenetet az életükből. . . Nincs benne különös, 
vagy érdekfeszítő. Az a ritka erény csillan meg 
rajta, amivel oly kevés családban ismerkedhe-
tünk meg manapság. 

— Szívesen hallgatom. Az ő életük nagyon 
tetszik nekem, úgy képzelem, csupa poézis 
belül az ő kis fészkük, amit csak nagyon 
ritkán zavar meg vendégjárás . . . Irigylem önt, 
hogy barátjukul fogadták . . . Mióta szomszé-
dok vagyunk, mindig várom az alkalmat a 
velük való ismerkedésre. 

— Hivatal után volt az idő — kezdte Szil-
vássyné barátja — a nap sugarai épen elvesz-
tek a szomszédes házak tetőiről. A verandán 
ültünk : Domonkosné, az ura, kissé félrébb a 
tizenkét éves fiú valami kézirajzot készített, 
a lányka kézimunkájára hajolt. 

— Elfeledted Mari, hogy ma ünnepünk van 
— szólt gyöngéd szemrehányással a férj. 

— Igen, az eljegyzésünk ünnepe — mondta 
mosolyogva az asszony. 

— Ma tizenhét esztendeje, ezen az estén 
mennyire örültünk ! 

— Hogy a színházba mehettem veled. 
— „A falu rosszá"-t játszották, talán több 

tűzzel, mint művészettel, de minket nagyon 
meghatott a darab úgyis. Lelkesülten beszél-
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tünk róla sokáig, akkor is, mikor már nem 
mentünk színházba, hanem magunk olvastuk 
föl otthon a híresebb írók színmüveit. 

— Milyen különös véletlen — mondtam én — 
ma is épen a „Falu rosszá"-t olvastam a szín-
lapra írva. 

— Ne menjünk el Mari — mondotta meg-
hatottan a férfi — hogy visszavarázsoljuk 
magunknak azt a szép régi estét ? 

—- Szívesen — felelt az asszony s a szeme 
csillogásában, ahogy az urára nézett, végtelen 
gyöngédséggel és szeretettel, visszacsillogni 
láttam annak a kedves estének s amik azóta 
elmultak raj tuk, minden boldogságát és lemon-
dását. 

— Akkor egy-kettőre öltözz — mondta kissé 
izgatottan a férfi. 

— Csakhogy Lilinek is van beleszólása — 
mondta az asszony s könnyed ránc vetődött a 
homlokára — s ö aligha lesz olyan engedé-
keny, mint szegény mama volt azon az estén. 

Lili tizennégy éves, karcsú, barna lányka, 
tökéletes anyamása — fölpillantott a mun-
kájáról. 

— Oh, engem itthon hagyhatsz bátran 
anyuskám, nem félek Bandival. 

— Igen, de ha színházba megyünk, nem 
vehetjük meg a szalmakalapot, amit vasárnapra 
ígértem — mondta az anya. 

— Amit a kalapra félretettél, azon akarod 
megszerezni a jegyeket a színházba, úgy-e 
anyuskám? — mondta a náluk megszokott 
nyíltsággal a lányka. 

— Igen — felelt egyszerűen az anya. 
— Hát lia igazán oly kedves, az a szín-

darab nektek, csak menjetek el. En szívesen 
lemondok az ú j kalapról — mondta készség-
gel a lányka s láttam az arcán, hogy nagy 
örömet érez azon a gondolaton, hogy lemon-
dásával egy szép este emlékét szerzi vissza az 
anyjának. 

— De ha a kirándulásra indulunk, meg 
találod bánni, hogy magad akartad így. 

— Nem anyukám — felelt élénken Lili — 
te elmondod, mit láttál a színházban s ha rád 
figyelek, eszembe se jut az ú j kalapra gondolni. 

— Mégis azt gondolom, a kalapot vegyük 
meg — mondta elgondolkozva az anya. 

— Igazad van Mari — helyeselte a fé r j — 
Lilinek szüksége van a kalapra. Aztán úgyis 
nyugtalan volnál, ha magukra hagynók Liliéket. 
S végre i t thon is szép nekünk ez az este. 

— Szép — mondta az asszony — ha így 
együtt maradunk, kedvesebb visszagondolni a 
régire, mikor még annyi nyugtalanság volt a 
vonzalmunkban s annyi mindent kérdeztél tőlem 
és nekem felelnem 'kellett mindenre, hogy 
megny ugtassal ak. 

— És nem bántad meg, hogy feleltél? — 
kérdezte kissé aggodalmas hangon a férj. 

— Nem . . . Szép volt az életünk. Szebb, mint 
gondoltam — mondta ellágyulva az asszony. 

— Emlékszel, az esküvőnk után mindjárt, 
milyen kemény megpróbáltatás ért bennünket 
s mennyit kellett nélkülöznünk ? 

— De egyikünk se csüggedt el. 
— Nekem az adott bátorságot, hogy te 

mindig jóked ni voltál, azokon a napokon is 
s könnyelműségemért sohasem tettél szemre-
hányást. 

— Mikor úgyis szenvedtél, hogy tehettem 
volna ! — mondta az asszony s annyi odaadás 
látszott a szemeiben, az arcán, hogy azt gon-
doltam, ennek az asszonynak sohasem lehetett 
nehéz a lemondás. — Nem lettem volna igaz-
ságos, ha kínozlak a szemrehányásommal is . . . 

— Aztán elhatároztuk a te rábeszélésedre, 
hogy minden nap félreteszünk valamit a jöve-
delmünkből, nehogy másokra kelljen szorul-
nunk, ha valami váratlan baj szakad a fejünkre. 

— És tizenhat esztendő alatt szépen félre-
tettünk annyit, hogy a magunk fészkébe köl-
tözhettünk. 

— Igen. S ez a te takarékosságod jutalma 
— mondta hálás tekintettel a férfi. 

A napnyugtára ébredt szellő bujkálni kezdett 
a kis kert gyümölcsfái alatt s hozzánk hordta 
a rezedák és violák édeses illatát a verandára. 
A két gyermek nesztelenül simult az anyjához, 
míg Domonkos beszélt s kinyújtották kezüket, 
hogy megszorítsák az apjuk kezét is. 

(Szeged.) Bite Fái. 

Kirándulás Makótói Brádig. 
Makótól Jeruzsálemig jártak már többen, 

bizonyság rá, hogy a „messze" még mindig 
Makótól Jeruzsálemig tart, csak Brádra nem 
kívánkozott senki. Pedig mi közelebb volnánk, 
de valami fátum lebeg fölöttünk, mindenki 
elkerül s csöndes rezignációval mondogatjuk, 
hogy rólunk mindenütt alaposan megfeledkeztek. 

Folyó évi május hó 29-én azonban mégis 
mintha a mi javunkra fordult volna meg a 
világ folyása. Ügy történt, hogy előzetes meg-
beszélés után a makói állami iskola tanító-
testületének tizenhárom tagja, százöt növen-
dékkel, megérkezett az esti vonattal Brádra. 
(Olcsón utaztak. A vasútak támogatják az ilyen 
hazafias vállalkozásokat. Teljes ellátással szemé-
lyenként öt korona volt a három napos kirán-
dulás összes kö'tsége. így volt kiszámítva, de 
a közbejött, előre nem látható körülmények 
következtében még meg is spóroltak belőle.) A 
kastélyszerü monumentális vasúti állomás pálya-
udvarán várta a vendégeket városunk kedves 
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közönsége, apraja, nagyja, egyszóval az egész 
intelligenciája. Mert nagy dolog az, amikor 
ilyen nagy nemzetiségi helyre Magyarország 
közepéből érkeznek vendégek ! Akkora éljenzés s 
riadalom támadt, amikor kiszálltak, hogy elég 
lett volna a perzsa sahnak is. Aztán párosával 
a gyermekek, szép hosszú sorban, énekszóval 
indultunk meg, hazafelé. A városba érve az 
iskola udvarán a mi gyerekeink fogadták három-
szoros éljelennel a társaikat. S elkezdődött a 
gyerek-kiosztás: Tanító bácsi, én is kérek 
egyet, tanító bácsi, én is kérek kettőt, én is 
veszek, én is veszek, hát én nem kapok ? — 
kiabáltak a mi kis nebulóink. Az is kért, aki 
nem is volt föliratkozva. Aki kapott, sietve 
vitte haza, hogy el ne hűljön a jó rántott 
csirke, paprikás, tészta stb. Mert három nap 
óta várták itt a makóiakat és sütötték, főzték 
a jobbnál jobb ételeket. S a helybeliek egybe-
hangzó állítása szerint ily lelkesedés, illetőleg 
ennyi gyerek még sohasem verődött össze 
Brádon. Magyar gyerek, román gyerek vete-
kedett egymással a szíves vendéglátásban és 
nagy volt az aprehenzió, ahová gyerek nem 
jutott. Ha a könyökünkből ráztuk volna az nap 
este a gyerekeket, mind elfogytak volna, de 
végre is elkelt az utolsó makói gyerek is s 
most már a kollégáink elszállásolására is kerül-
hetett a sor. Kit magunkhoz vettünk, kit a 
szomszédba tettünk s azzal „jó mulatást," „jó 
éjszakát," vége lett az aznapi parádénak. Azaz 
dehogy lett vége, jó borvizes bor mellett 
most kezdődött el csak igazán. Sok szép és 
mulatságos eset történt, panaszoltuk is másnap, 
hogy a makói kollégák mind alkoholellenes 
társaságoknak a tagjai. S néztük a gyerekeket, 
hogy gyülekeznek apró rajokban az iskolához. 
Egyik sem veszett el! 

A nap ragyogott s hazafias arculatot mu-
tatott minden körülöttünk, rendeztünk tehát 
egy kisebbfajta, kirándulást a hegyekre, a zúz-
dákhoz s az aranybányához. Mert van itt a 
nótáriusunk szerint a fületlen pitykés gombtól 
fölfelé minden : kőszén, kénkovand, arany stb. 
Valóságos kis Eldorádó ez a Brád és vidéke, 
lelkendeztek a makóiak, az éghajlata pedig 
olyan a többihez képest, mintha egy darab 
Taliánország volna. Nem a tenger felé kellene 
irányítani a magyar tekintetét, hanem Brád 
felé, mert sok itt a kincs és hódítani való! 

A kiránduláson konstatáltuk, hogy elég jól 
barátkoztak össze a gyerekek. S nekünk, 
tanítóknak bő alkalom nyílt, hogy a lelküket 
s a jellemüket tanulmányozzuk. Olyan volt az 
nap mindegyik, mint a nyitott könyv, csak 
olvasni kellett belőle. 

S most újra apró-cseprő dolgokat, talán 
külsőségeket lehetne csak elmondanom, mert 

ami értékes van ebben a kirándulásban, azt a 
makóiak mind magukba szedték és hazavitték. 
Vájjon mennyit tanulhattak ? Mit zakatolhattak 
nekik a vasút kerekei? J á r t ak vidékeken, he-
gyeken, de nem úgy, mint a földrajzokban s a 
térképeken. Megismerték az itteni embereket, 
bepillantottak az életmódjukba,foglalkozásaikba, 
szokásaikba és összehasonlították a magukéval. 
Mennyi életrevalóságot szerezhettek? Hogy 
lehet majd mindezt otthon, az iskolában föl-
dolgozni ? Nem egy makói gyerek fog még 
öreg korában is visszaemlékezni a brádi kirán-
dulásra, amikor a legszebb iskolai előadásokat 
is rég ki fúj ta a fejéből a szél! 

Miután kikísértük őket az állomásra s elbúcsúz-
tunk, szomorúan gondoltunk a távozók után. 

Ok mennek „Nagy Magyarországba" s mi 
itt maradunk. 

Elhatároztuk azonban, hogy jövőre, ha az 
Isten is megsegít, visszaadjuk a makóiaknak a 
vizitet. Hadd lássák meg a mi román gyerme-
keink is a Nagy-Alföld egyik szép magyar 
városát s tán megtanulják a hazát, a magyar t 
jobban ismerni és igazán szeretni. Mert erről 
hiába beszélünk ám, nincs a beszédnek olyan 
foganatja. Legjobb mindent csal; megtapasz-
talni, szemlélni és szemléltetni. 

(Brád.) Veszely Aladár. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Molnár Viktor államtitkárt kinevezése 

alkalmából a mult hétt-n a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium tisztviselői kara ováció-
ban részesítette. Az új államtitkárt elsőnek 
dr. Lukács György miniszter üdvözölte rend 
kívül meleg hangon, majd a minisztérium 
tisztviselői kara nevében Madách Emánuel 
miniszteri tanácsos. Molnár Viktor államtitkár 
válaszában a többi közt ezeket mondotta : 
„Egész hivatali pályámon mindig őszinte, 
igaz ember voltam ; az akarok maradni a jövő-
ben is, de arra kérem önöket is, legyenek 
irántam barátsággal és bizalommal, méltassanak 
továbbra is szeretetükre. Minél magasabb 
állásra kerül valaki, az én véleményem szerint, 
annál szerényebbnek kell lennie, mert annál 
inkább van módjában meggyőződni arról, hogy 
egy ember támogatás nélkül vajmi keveset ér. 
Ha nekem eddigi hivatali működésemben valami 
sikerült, azt semmi esetre sem tulajdonítom 
önmagamnak, hanem csak annak a komoly 
összetartásnak, amely itt, önök közt uralkodik. 
Akármilyen állásban voltam eddig, annak 
az állásnak sohasem a tekintélyét és díszét 
éreztem és nem éreztettem soha másokkal 
sem. Epen azért meg vagyok győződve, hogy 
mostani állásomban is tehetek majd szolgála-
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tokát, mert tudom, hogy önök úgy, amint 
eddig, a jövőben is mellettem lesznek, hogy 
így együtt sikeresen szolgálhassuk a magyar 
közművelődés ügyét. De van még egy dolog, 
amely nekem erőt és bizalmat kölcsönöz és ez 
az, hogy fölöttünk olyan kiváló műveltségű és 
lelkiismeretes ember áll, amilyen a mi minisz-
terünk. (Elénk éljenzés.) Nagy hálával tarto-
zom neki nemcsak azért, hogy erre az állásra 
fölemelt, hanem különösen azokért a meleg 
szavakért, amelyeket hozzám intézni méltóz-
tatott. Engedjék meg még egyszer, hogy első 
sorban ő méltóságának, aki meleg barátságával 
tisztelt meg, fejezzem ki bálás köszönetemet 
és egyúttal kérem önöket, tisztelt uraim, ma-
radjon a viszony közöttünk a régi, önök ben-
nem nem fognak csalódni, én mindig maradok 
a régi." (Élénk éljenzés.) — Pest vármegye 
tanítótestülete is tisztelgett a m. héten Molnár 
Viktor államtitkárnál. Benedek Sámuel elnök 
szép beszédben hangoztatta az ország tanítói-
nak örömét, hogy a király a munka emberét 
ültette az államtitkári székbe. Az államtitkár 
igen szívesen fogadta a küldöttséget s vála-
szában kifejezést adott annak a nagy szere-
tetnek, amellyel a tanítóság iránt viseltetik. 

— A Szepesi Tanítóegyesület Krompach 
városában tartotta L1V. közgyűlését, mely 
alkalommal dr. Göőz József lelkesen fogadott 
előadást tartott a szeretettel való tanításról 
és nevelésről és új olvasási módszeréről. Amler 
Antal iglói áll. tkp.-int. tanár a jelenlevőkre 
mély hatást tett emlékbeszédet mondott néhai 
Imre Lőrinc kir. tanácsos, ny. tanfelügyelő, a 
szepesi tanítóság legjobb barát ja fölött. Majd 
Kintzler Árpád, az egyes, főjegyzője számolt 
be az elnökség, a választmány kétévi működé-
séről. A közgyűlés a Ferenc József Tanítók 
Házában létesített szobaalapítvány kedvezmé-
nyében a jövő iskolai év folyamán Gattinger 
M. szepesolaszii tanító László nevű II. éves 
orvostanhallgató fiát részesíti. Az Eötvös-alap-
nál létesített ösztöndíj alapítvány 100 koronás 
kamatjait Kertscher Irén I. éves tanítónőképző-
int. növendéknek ítélte oda. Arányi A.-nak a 
Ferenc József Tanítók Házában létesített 
szobaalapítványát a közgyűlés örömmel vette 
tudomásul. A körelnökök jelentései után 
Kertscher S. tartott előadást „A történelem 
tanítása az elemi népiskolában" címen. Határo-
zati javaslatát a közgyűlés változatlanul fogadta 
el, épúgy, mint Philipp J.-ét, ki „A hazugság 
az iskolában" címen tartott előadást. A köz-
gyűlés után Greschik V. lőcsei tanító érte-
kezett alapos szaktudással a Szepességen elő-
forduló ehető és mérges gombákról, s végül a 
F. M. K. E. szepesvármegyei választmányának 
közgyűlése után 200 terítékű közös ebéd volt. 

D. u. V24 órakor Bäsch igazgató szíves kalauzo-
lása mellett megtekintette a tanítóság 0 mo-
dern technika minden vívmányával fölszerelt 
vasgyárat. Este sikerült hangverseny zárta be 
a minden tekintetben tanulságos közgyűlést. 
Krompach város és a vasgyár igazgatósága 
valóban versenyeztek, hogy egymást az igaz 
magyar vendégszeretetben fölülmúlják s a 
szepesi tanítóknak felejthetetlenné tegyék a 
krompachi közgyűlést. 

— Vezérkönyv az új tanítástervhez. Köz-
tudomás szerint, a közokt. miniszter űr 1905. 
évi 2202. ein. sz. a. kelt rendeletében azt kí-
vánja, hogy a rajz, kézügyesség, ének tekinte-
tében a tanítók már a jövő iskolai évben is az 
új órarendet kövessék, és ahol csak valamikép 
lehet, a rajz - és kézimunka-tanítást meg-
indítsák. A rajzolás, kézügyességi oktatás, ma-
gyar gyermekjátékok, magyar gyermekdalok 
tanítására vonatkozólag dr. Göőz József írt 
először vezérkönyvet, mely már két év óta 
könyvpiacon van, mint saját kiadványa, „Tanítók 
útmutatója Ill ik rész" cím alatt. Az immár 
közkézen forgó tanításterv első és második 
osztálybeli rajzolási, kézügyességi oktatás ter-
vének tökéletesen megfelel ez az utóbbi munka. 
A gyermekdalok pedig a kedély élénkítésére, 
az érzelem nemesítésére, továbbá szavalásokra 
nagyon jól használhatók. Némelyik epigrammos 
rövidséggel fejez ki egy-egy erkölcsi gondolatot. 
Eme munka ára együtt 3 kor. 40 fill, kötve. 
De értesülésünk szerint a szerző tanítóknak, 
iskoláknak, ha közvetlenül hozzá fordulnak 
megrendeléseikkel, a játékos rajzolást, úgyszintén 
a kézügyesítő foglalkozást, valamint a játékos 
testgyakorlatot, hozzáértve a magyaros mondó-
kákat, meséket, versikéket, végre az eredeti magyar 
gyermekdalocskákat, külön külön egyenként 1 K 
fűzve is szállítja a megrendelőknek. Szerzőnek 
ez a munkája egyik része a „szeretettel való 
nevelés és játékos tanítás" című új tanítás-
módjának. A beszéd- és értelemgyakorlat is 
kikerül sajtó alól ez év folyamán. Ennek ára 
is 1 korona lesz. Megrendeléseket előre is 
elfogad, a pénz előleges beküldése nélkül, dr. 
Göőz József, (Budapest, II., Zárda-utca 39. sz.) 

— Halálozások. Schultz Imre nyug. tanító-
képző-intézeti tanár, kiváló pedagógus és tan-
könyvíró, Kőszegen 57 éves korában elhunyt. — 
Topcsiov János nyug. kántortanító hosszas 
szenvedés után, életének 64-ik évében, O Bes-
senyőn elhunyt. — Ilofer Pál kismartoni el. 
isk. ny. tanító, az Eötvös-alap régi tagja, élete 
70. évében Kismartonban meghalt. — Ajtay 
József, Szabolcs megye új fehértói róm. kath. 
kántortanító, életének 44 ik, tanítóságának 24-ik 
évében f. év július hó 8-án hosszas szenvedés 
után elhunyt. Áldás emlékükre! 
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— A Magyar királyi államvasutak menet-
rendje. Lapunk szűkre szabott teréhez mérten a 
következőkben ismertetjük olvasóink tájékozta-
tására a m. kir. államvasutak f. évi nyári menet-
rendjét : Indulás Budapest nyugati pályaudvarról 
délelőtt: 1.00 órakor kel. ost. expr. v. Wien, 
Paris, Ostende, London i 5.45 ó sz. v. Palota-
Újpest; 6.00 ó. sz. v. Érsekújvár; 6.30 ó. sz. 
v. Dunakeszi-Alag; 6.35 ó. sz. v. Czegléd, 
Szolnok; 6.45 ó. sz. v. Esztergom; 6.55 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 7.05 ó. v. v. Lajosmizse, 
Kecskemét ; 7.20 ó. gy. v. Zsolna, Berlin ; 
8.00 ó. gy. v. Wien; 8.05 ó. sz. v. Dunakeszi-
Alag; 8.30 ó. sz. v. Temesvár, Karánsebes, 
Báziás; 8.50 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár- és 
ünnepnapokon május 14-től bezárólag szept. 
24-ig közlekedik) ; 9.20 ó. sz. v. Piliscsaba 
(vasár- és ünnepnapokon május 7-től közle-
kedik); 9.20 ó. sz. v. Wien, Berlin; 9.35 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 9.40 ó. gy. v. Bukarest, 
Báziás; 11.35 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár-és 
ünnepnapokon május 14 tői bezárólag szept. 
10 ig közlekedik). 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Czegléd, Szol-
nok; 12.15 ó. sz. v. Palota-Újpest; 12.25 ó. 
sz. v. Nagy-Maros ; 12.40 ó. sz. v. Dorog ; 
I.10 ó. sz. v. Dunakeszi Alag; 1.45 ó. gy. v. 
Wien, Páris ; 2.05 ó. sz. v. Piliscsaba (vasár-
és ünnepnapokon május 21-től közlekedik); 
2.15 ó. sz. v. Párkány-Nána ; 2.20 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; J2.25 ó. gy. v. Bukarest, Báziás; 
2.35 ó. sz. v. Érsekújvár ; 2.40 ó. sz. v. Esz-
tergom; 2.45 ó. sz. v. Czegléd; 2.55 ó. sz. v. 
Lajosmizse, Kecskemét; 3.20 ó. sz. v. Palota-
Újpest (vasár- és ünnepnapokon május 14-től 
bezárólag szeptember 10-ig közlekedik); 4.15 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 4.25 ó. sz. v. Nagy-Maros ; 
4.30 ó. sz. v. Szeged ; 5.15 ó. gy. v. Wien ; 
5.30 ó. sz. v. Yácz (vasár- és ünnepnapokon 
május 14-től bezárólag szeptember 10-ig köz-
lekedik); 6.10 ó. sz. v. Palota-Újpest; 6.20 ó. 
sz. v. Párkány-Nána; 6.40 ó. sz. v. Esztergom; 
6.45 ó. gy. v. Zsolna, Berlin, Pozsony; 6.55 ó. 
sz. v. Bukarest, Báziás; 7.25 ó. v. v. Lajos-
mizse; 7.40 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 7.50 ó. 
sz. v. Yácz, Nagy-Maros (május havában csak 
Váczig közlekedik) ; 8.00 ó. sz. v. Vácz ; 8.30 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 10.00 ó. sz. v. Wien, 
Páris; 10.10 ó. gy. v. Szeged, Báziás, Bukarest; 
10.20 ó. sz. v. K-K. Félegyháza; 10.30 ó. 
sz. v. Zsolna, Berlin; 10.40 ó. sz. v. Palota-
Újpest (vasár- és ünnepnapokon május 14 tői 
bezárólag szeptember 10-ig közlekedik) ; 11.20 ó. 
kel. e. v. Belgrád, Konstantinápoly (minden 
kedden, csütörtökön és vasárnapon közlekedik); 
II .30 ó. k. o. e. v. Bukarest, Konstantinápoly 
(minden szerdán és szombaton közlekedik). 

Érkezés Budapest nyugati pályaudvarra 

délelőtt: 12.50 órakor kel. ost. expr. v. Kon-
stantinápoly, Bukarest (érkezik minden hétfőn 
és csütörtökön) ; 4 23 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
5.35 ó sz. v. Dunakeszi-Alag ; 6.15 ó. sz. v. 
Szolnok, Czegléd; 6.25 ó. sz. v. Palo ta- Új p est ; 
6.35 ó. sz. v. Berlin, Zsolna; 7.05 ó. tv. sz.sz. 
Párkány-Nána; 7.15 ó. sz. v. Bukarest, Báziás ; 
7.25 ó. sz. v. Dorog; 7.35 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 7.45 ó. sz. v. Páris, Wien; 7.50 ó. 
v. v. Lajosmizse; 8.00 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 
8.10 ó. sz. v. Nagy-Maros (június 1-től köz-
lekedik) ; 8.25 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza ; 
8.35 ó. sz. v. Esztergom; 8.45 ó. sz. v. Pár -
kány-Nána; 9.10 ó, sz. v. Dunakeszi-Alag; 
9.25 ó. gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony; 10.20 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 10.50 ó. sz. v. Érsekújvár; 
10.55 ó. sz. v. Szeged. 

Délután: 12.55 órakor sz. v. Palota-Újpest; 
1.15 ó. gy. v. Bukarest, Verciorova, Báziás; 
1.20 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár- és ünnep-
napokon május 14-től bezárólag szeptember 
10-ig közlekedik); 1.40 ó. gy. v. Páris, Wien; 
2.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 2.35 ó. sz. v. 
Kecskemét, Lajosmizse; 3 05 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 3.55 ó. sz. v. Nagy-Maros; 4.05 ó. 
sz. v. Palota-Újpest (vasár- és ünnepnapokon 
május 14-től bezárólag szeptember 10 ig köz-
lekedik); 4.15 ó. sz. v. Szolnok, C/egléd; 
4.30 ó. sz. v. Esztergom ; 5.40 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 5.45 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár- és 
ünnepnapokon május 14-től bezárólag szept. 
24-ig közlekedik) ; 5.55 ó. sz. v. Wien, Berlin) ; 
6.30 ó. gy. v. Bukarest, Báziás, Temesvár; 
6.50 ó. sz. v. Palota-Újpest; 7.00 ó. gy. v. 
Wien; 7.10 ó. sz. v. Temesvár, Báziás; 8.10 ó. 
sz. v. Piliscsaba (vasár- és ünnepnapokon május 
7-től közlekedik) ; 8.20 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
8.35 ó. sz. v. Vácz (vasár- és ünnepnapokon 
május 14-től bezárólag szeptember 10-ig köz-
lekedik); 8.45 ó. sz. v. Párkány-Nána; 9.05 ó. 
gy. v. Wien; 9.15 ó. sz. v. Esztergom; 9.45 ó. 
gy. v. Berlin, Zsolna ; 9.50 ó. sz. v. Szolnok, 
Czegléd; 10.05 ó. sz. v. Piliscsaba (vasár- és 
ünnepnapokon máj. 21-től közlekedik); 10.15 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 10.30 ó. sz. v. Yácz 
(vasár- és ünnepnapokon május 14-től bezáró-
lag szeptember 10-ig közlekedik) ; 10.45 ó. sz. v. 
Nagy-Maros; 10.55 ó. k. e. v. Konstantinápoly, 
Belgrád (érkezik minden kedden, csütörtökön 
és szombaton); 10.00 ó kel. ost. expr. v. Lon-
don, Ostende, Páris, Wien; 11.10 ó. v. v. 
Kecskemét, Lajosmizse; 11.20 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 11.30 ó. sz. v. Érsekújvár. 

Indulás Budapest keleti pályaudvarról dél-
élőtt: 6.15 órakor sz. v. Hatvan (vasár- és 
ünnepnapokon május 21 tői bezárólag szept. 
10-ig közlekedik); 6.20 ó. sz. v. Trieszt, Nagy-
Kanizsa ; 6.45 ó. sz. v. Wien, Grácz, Sopron ; 
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7.00 ó. gy. v. Szabadka; 7.10 ó. gy. v. Rut tka ; 
7.15 ó. sz. v. Belgrád, Bród ; 7.25 ó. gy. v. 
Gyulafehérvár, Nagyszeben, Kolozsvár, Tövis, 
Stanislau; 7.35 ó. gy. v. Fehring, Grácz; 
7.40 ó. gy. v. Kassa, Lemberg, M.-Sziget; 
7.50 ó. sz. v. Kassa, Csorba ; 8.00 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 8.00 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, Torino, 
Róma, Pécs, Vinkovce; 8.10 ó. sz. v. Arad, 
Brassó; 8.15 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, 
Bród; 8.35 ó. sz. v. Munkács, M.-Sziget; 
8.50 ó. gy. v. Wien, Grácz, Sopron; 8.55 ó. 
sz. v. Bicske (vasár és ünnepnapokon május 
21-től bezárólag szeptember 10-ig közlekedik); 
9.00 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó, M.-Sziget, 
Stanislau; 9.35 ó. sz. v. Ruttka, Berl in; 
11.15 ó. tsz. sz. Kis-Kőrös. 

Délután: 12.20 órakor sz. v. Győr, Wien, 
Szombathely ; 12.20 ó. sz. v. Nagykáta (vasár-
és ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10-ig közlekedik) ; 12.35 ó. sz. v. Hatvan, 
Miskolcz; 1.30 ó. sz. v. Gödöllő; 1.50 ó. gy. v. 
Fehring, Grácz; 1.55 ó. sz. v. Szabadka, B.-Bród ; 
2.00 ó. gy. v. Arad, Bukarest (május havában 
csak Brassóig közlekedik); 2.10 ó. gy. v. Wien, 
Páris; 2.15 ó. gy. v. Kassa, Lemberg; 2.25 ó. 
sz. v. Bicske; 2.25 ó. sz. v. Hatvan; 2.35 ó. 
gy. v. Kolozsvár, Szatmáf- Németi ; 2.40 ó. 
sz. v. Szolnok ; 2.50 ó. sz. v. Gödöllő (vasár-
és ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10-ig közlekedik); 3.00 ó. gy. v. Pécs, Eszék, 
Gyékényes ; 3.20 ó. gy. v. B.-Bród, Belgrád, 
Konstantinápoly; 3.25 ó. v. v. Paks; 3.30 ó. 
gy. v. Ruttka, Berlin ; 4.30 ó. sz. v. Győr ; 
5.20 ó. sz. v. Gödöllő; 5.35 ó. sz. v. Ruttka, 
Berlin ; 5.45 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó ; 6.25 ó. 
sz. v. Hatvan; 6.50 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, 
Róma, Torino ; 7.05 ó. sz. v. M.-Sziget, Stanislau ; 
7.25 ó. sz. v. Bicske, Trieszt ; 8.25 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 8.30 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, 
B.-Bród; 9.00 ó. sz. v. Kassa, Csorba; 9.15 ó. 
gy. v. Kolozsvár, Bukarest, Stanislau ; 9.40 ó. 
sz. v. Lemberg, Kassa, M.-Sziget; 9.40. ó. sz. v. 
Fehring, Grácz; 10.00 ó. sz. v. Arad, Brassó; 
10.10 ó. sz. v. Belgrád, Eszék, B.-Bród; 
10.30 ó. sz. v. Wien, Pár is (június 15-től be-
zárólag szeptember 15-ig közlekedik) ; 10.40 ó. 
gy. v. Kassa, Csorba; 11.10 ó. v. v. Ruttka, 
Szerencs. 

JÉrkezés Budapest keleti pályaudvarra dél-
előtt: 5.00 órakor tv. sz. sz. Arad, Nagyvárad, 
Debreczen ; 5.20 ó. v. v. Berlin, Ruttka ; 
5.45 ó. sz. v. Stanislau, M.-Sziget ; 5.45 ó. 
sz. v. Belgrád, Boszna-Bród; 6.10 ó. sz. v. 
Brassó, Arad ; 6.15 ó. sz. v. Bicske, Gyéké-
nyes; 6.35 ó. sz. v. Lemberg, Kassa, M.-Sziget; 
6.40 ó. sz. v. Wien, Trieszt; 6.55 ó. gy. v. 
Csorba Kassa (június 15-től bezárólag szept. 
15-ig közlekedik); 7.10 ó. sz. v. Brassó, Ko-

lozsvár; 7.25 ó. sz. v. Grácz, Fehring; 7.25 ó. 
sz. v. Gödöllő ; 7.35 ó. sz. v. Hatvan ; 7.50 ó. 
gy. v. Bukarest (május havában csak Brassó-
tól közlekedik), Brassó; 7.50 ó. v. v. Paks, 
Adony-P.-Szabolcs ; 8.10 ó. sz. v. Fiume, Zág-
ráb, B.-Bród, Pécs; 8.15 ó. sz. v. Csorba, 
Kassa ; 8.45 ó. sz. v. Hatvan ; 8.50 ó. gy. v. 
Torino, Róma, Fiume, Zágráb; 9.05. ó. sz. v. 
Szolnok; 9.10. ó. sz. v. Győr; 9.45 ó. sz. v. 
Berlin, Ru t tka ; 9.50 ó. sz. v. Szabadka; 10.15 ó. 
sz. v. Nagy-Kanizsa, Trieszt. 

Délután : 12.10 órakor sz. v. Gödöllő ; 12.40 ó. 
gy. v. Berlin, Rut tka ; 12.45 ó. sz. v. Wien, 
Sopron, Szombathely, Győr ; 1.00 ó. gy. v. 
Konstantinápoly, Belgrád, B.-Bród; 1.10 ó. 
gy. v. Bukarest (május havában csak Brassó-
tól közlekedik), Arad ; 1.30 ó. gy. v. Gyéké-
nyes, Eszék, Pécs; 1.30 ó. gy. v. Lemberg, 
Kassa; 1.45 ó. gy. v. London, Páris, Wien ; 
I.50 ó. gy. v. Tövis, Kolozsvár, Sz.-Németi ; 
2.10 ó. gy. v. Grácz, Fehring; 3.10 ó. sz. v. 
Hatvan, Szerencs; 5.40 ó. sz. v. Gödöllő; 
6.35 ó. sz. v. Győr; 6.40 ó. sz. v. Brassó, 
Kolozsvár, Stanislau, Máramaros-Sziget ; 6.55 ó. 
sz. v. Belgrád, Bród; 7.00 ó. sz. v. Berlin, 
Ruttka, Szerencs; 7.10 ó. gy. v. Wien, Grácz; 
7.20 ó. sz. v. Brassó, Arad; 7.50 ó. sz. v. 
Gödöllő (vasár- és ünnepnapokon május 21-től 
bezárólag szeptember 10-ig közlekedik) ; 7.55 ó. 
sz. v. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 8.10 ó. sz. v. 
Máramarossziget ; 8.45 ó. sz. v. Bicske, Kis-
Kőrös ; 8.50 ó. sz. v. Csorba, Kassa ; 9.05 ó. 
gy. v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Vinkovce, 
Pécs ; 9.10 ó. gy. v. Berlin, Rut tka ; 9.30 ó. 
sz. v. Wien Grácz; 9.35 ó. gy. v. N.-Szeben, 
Kolozsvár, Stanislau; 9.50 ó. gy. v. Grácz, 
Fehr ing; 10.00 ó. gy. v. Munkács, Kassa, 
Máramarossziget; 10.00 ó. gy. v. Szabadka; 
10.30 ó. sz. v. Bicske (vasár- és ünnepnapokon 
május 21-től bezárólag szeptember 10 ig köz-
lekedik); 10.30 ó. sz. v. Nagykáta (vasár- és 
ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10 ig közlekedik); 10.40 ó. sz. v. Gödöllő; 
I I . 10 ó. sz. v. Hatvan (vasár- és ünnepnapo-
kon május 21-től bezárólag szeptember 10-ig 
közlekedik). 

Tar ta lom: A tanítói állás védelme. Barabás Ernő.— 
Részletes tanterv készítése. Gramma (Mőllináry) D. — 
A magyar nyelv tanítása magyar tannyelvű iskolák-
ban. XIII. Kati Zsigmond. XIV. Széchényi Sándor. — 
A budapesti tanítói továbbképző tanfolyamok. Fodor 
Ignác. — Iskolai zászlóaljak szervezése. Balogh 
Dénes. — Községi és egyéb helynevek. — Kérelem. 
Vecsei József. — Hivatalos rész. — Tanítók és a haran-
gozás. — Szünóra: A szalmakalap. Bite Pál. — Kirán-
dulás Makótól Brádig. Veszely Aladár. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Nlíl'TANITOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az ö s s z e s óvodák , e l emi , fe l ső n é p - é s p o l g á r i 
i sko lák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e lö l j á rósági b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i lágosan k i i r a n d ó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n egyes szóé r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az il v 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t e v ő p e t i t n y o m á s ú es e g y h a s á b ú so ra 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. K E R . , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR . EGYETEMI NYOMDA, 1. K E R . , ISKOLA-TÉR 3. 

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

A népjólét és a tanító. 
A közfelfogás nagyarányú változásá-

ról teszen bizonyságéit az a körülmény, 
hogy manapság mái/ aem akarjuk csu-
pán a nevelés általMoiztosítani a nép 
jobblótét, hanem po tóik ai intézkedése-
ket és társadalmi intézményeket is sür-
getünk, melyek a neveléssel párhuzamo-
san a nép gazdasági jobblétét mozdít-
sák elő. 

Mi más ez, mint a nevelés minden-
hatóságába vetet t hitnek megingása s 
a történelmi materiálizmusnak előnyo-
mulása 1 

A fölfogásnak e változását érezzük 
mi tanítók is. Ennek hatása alá kerül-
tünk. Azért foglalkozunk olyan elősze-
retettel a népjólét előmozdításának címe 
alatt létesülő intézményekkel. Mi ma-
gunk sem hiszünk már föltétlenül az 
eszmék és erkölcsi igazságok föltétlen 
győzelmében. 

E hitnek megingását mi őszintén 
sajnáljuk, mert jelentékeny hajtóerőt 
veszítettünk benne. Ügyünknek való-
színűleg több kára lesz benne, mint 
amenyit használunk a népjólét jegyében 
létesülő intézmények keretében teljesí-
te t t munkálkodásunkkal. 

Fogadjuk el bár bebizonyított ténynek 
azt, ami bebizonyítva nincs, hogy a nép 
sorsát a gazdasági fejlődés irányítja 
még az erkölcsi téren is, azt még sem 

engedhetjük elvitatni, hogy a gazdasági 
fejlődés irányát nem csupán gazdasági 
jelenségek és fejlemények, hanem szel-
lemi és erköji^si erők is irányítják. 
Legalább is olvpk mértékben, mint a 
gazdasági t é n y e z ^ \ 

Az újkori szbejáTIgia, vagy segítője, 
a statisztika, Ji-ányú adatgyűjtés 
hiányában nef l r^Smogat ja azt a fölfo-
gást, hogy a szellem és erkölcs igen 
előnyös hatással van a nép gazdasági 
jobblétére, köztapasztalati tények azon-
ban minden kétséget kizárólag igazol-
ják azt. 

Aki a demográfiái viszonyokat hazánk 
egyes részeiben megfigyeli, észlelni fogja, 
hogy az ugyanazonos természeti, gazda-
sági viszonyok között körülbelül egyenlő 
gazdasági erővel rendelkező, de külön-
böző szellemi és erkölcsi hatások alatt 
élő népfajok különbözőképen érvénye-
sülnek gazdasági tekintetben is. Egyik 
inferioritásba esik a másikkal szemben. 
Sőt sok esetben a teljes kipusztulás jut 
osztályrészéül. Az ilyen jelenségek egész 
sorára rámutatni messze vezetne. Legyen 
elég a rác és görög kereskedő-nép pusz-
tulását fölhozni. Buda, Vácz, Miskolcz, 
Eger, a kun városok, Ungvár stb. két 
emberöltővel ennekelőtte még az övéik 
voltak, s íme már nincsenek. It t-ott 
lézeng még belőlük egy-két szál ember, 
jobbára szükségben, szegénységben. Van-
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nak városok, amelyekben a gazdag 
elődök által t e t t egyházi jellegű alapít-
ványokból fizetés jár csupán a rácságért 
vagy görögségért, mégis vesznek, pusz-
tulnak. Csak a hivők hiánya miat t be-
zárt templomok, meg az alapítványok 
(amennyiben ezeken is túl nem adnak 
az utolsó mohikánok) maradnak utánuk. 

Ez a pusztulás minden kétséget ki-
zárólag ethikai okokra vezethető vissza. 

Nem akarunk távolabb fekvő pél-
dákra mutatni, szemünk előtt hanyatló 
(spanyol), pusztuló (török) nemzetekre 
utalni annak igazolására, hogy mily 
mértékben befolyásolják a szellemi és 
erkölcsi állapotok a nép gazdasági ha-
nyatlását, vagy emelkedések Elégedjék 
meg az olvasó e pár sor keretében 
azzal, ha saját tapasztalataira, megfigye-
léseire s annak tanulságaira figyelmez-
tet jük. 

Azt hisszük, hogy ezek a tapasztala-
tok, megfigyelések megerősítik azt a 
fölfogást, hogy a szellemi és erkölcsi érté-
kék ma is első tényezői a nép jobbléte emel-
kedésének. 

Az intelligensebb munkás többet és 
jobban dolgozik még a földmívelésben is, 
az ipari téren meg föltétlenül nagyobb 
az ereje. Az erkölcsösebb munkás meg-
bízhatóbb. A keresete jobb, exisztenciája 
biztosítottab. 

De ha nem is volna közvetlenül gaz-
dasági haszna az egyénnek a művelődés-
ből, a jobb erkölcsökből (pedig nyilván-
való, hogy van) — közvetve föltétlenül 
meghozza az a gyümölcsöt; mert meg-
könnyíti a jobblétért folytatot t küzdel-
met s annak sikerét biztosítja. 

Mindezeket azért mondottuk el, hogy 
megállapíthassuk azt az igazságot, hogy 
a népjólét előmozdításának legjelentősebb 
tényezője a tidajdonképeni tanítói munkásság, 
mely a. népet értelmesebbé, erkölcsö-
sebbé teszi. 

Ne fussunk tehát lidércfények után, 
midőn a világosság fáklyája előttünk 
lobog. Ne tévesszük szem elől, hogy a 

népjólét érdekében az iskolai munka 
mindig a legfőbb marad. 

Még a közvetlen hatás tekintetében 
is az iskolát illeti meg az első hely: 
a gyermek az ismétlő-iskolában az ő 
gazdasági életében értékesíthető hasznos 
ismereteket tanul. 

Ezzel nem akarjuk a tanítót a tár-
sadalmi térről elriasztani. Ám „tevé-
kenykedjék" közgazdaságilag, ha van 
hozzá ereje, ha tulajdonképeni tanítói 
hivatásának nincsen kárára az erő szét-
forgáctfolása által; de ne tekintse azt 
tanítói tevékenységnek. Az a szabad ide-
jével szabadon rendelkező polgár dolga. 
A taní tónak vajmi kevés köze van 
hozzá. 

(Székelyudvarhely.J Ember János. 

= „A tanfelügyelőség szennyese." Egyik 
budapesti napilapban a fönti cím alatt egy 
olyan tartalmú, névtelenül kiadott, rágalmazó 
és szennyes cikk jelent meg, melyet a tanfel-
ügyelői hivatal reputációja érdekében, egyelőre 
a magam nevében, de azt hiszem, valamennyi 
kartársam nevében is, mindaddig rágalomnak 
vagyok kénytelen minősíteni, míg az illető 
cikkíró úr nevekkel és bizonyítékokkal nem 
áll elő, hogy ki az a tanfelügyelő, aki a tollno-
kával verekedik ; ki az, aki nem tar t se hiva-
talos helyiséget, se díjnokot, hanem az ezen 
célra szolgáló pénzt elsikkasztja; ki az, aki 
közülünk az állam pénzét elkártyázza és el-
pezsgőzi ; kicsoda foglalkozik magánüzérkedé-
sekkel; ki él vissza a portómentességi joggal, 
szóval ki az, vagy kik azok, akik ezeket elkö-
vet ték? Mert valamint én tudom magamról, 
hogy évek óta az én, nemzetiségi tendenciák-
kal telített vármegyémben a legnehezebb, leg-
kimerítőbb s legf'elelősségteljesebb munkát 
végezem, részben tanügyi eredmények elérése, 
de főleg az egységes, magyar nyelvű, nemzeti 
állam kiépítése szempontjából, ezt a teljesen 
kimerítő, minden szellemi és fizikai erőt föl-
emésztő munkát, melynek valószínű eredménye 
az lesz, hogy egy-két év múlva, életem delén, 
teljesen tönkre leszek téve, mondom, vala-
mint én tudom, hogy nekem milyen munkát 
kell végeznem, úgy fölteszem kartársaimról is, 
hogy ők is ilyen munkát végeznek, ilyen 
munka mellett pedig nem ér rá az ember 
arra, hogy dorbézoljon, korhelykedjék s pezs-
gőzzön, ahogy azt a névtelen cikkíró állítja. 
De azt is tudom magamról s hiszem, hogy ez 
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így van kartársaimnál is, aminthogy becsületes 
embereknél máskép nem is lehet, hogy állami 
pénzből nemcsak nem fordítok egy fillért sem 
saját céljaimra, aminthogy nem is fordíthatnék, 
mert el kell számolni minden fillérről s hogy 
a díjnoktartási átalányt mindig odafizettem a 
díjnoknak, hogy az irodai helyiség bérletére 
ráfizetek, épúgy, mint saját lakbéremre ; s hogy 
végül utazási átalányomat nemcsak hogy utolsó 
garasig fölhasználom, hanem az utazásokra, 
saját keserves, csekély fizetésemből előlegezek 
is, aminek tanúsága az, hogy még az 1903/4. 
tanévben sajátomból előlegezett, körülbelül 400 
koronát kitevő túlköltséget mai napig sem 
térítette meg nekem az államkincstár, hanem 
fölhatalmazott arra, hogy ezen összeget jövő 
tanévi útinaplómban számoljam el. Tehát nem-
csak, hogy az állam pénzét nem fordítottam 
saját céljaimra, hanem saját pénzemet fordí-
tottam állami célra. S azt hiszem, ez így van 
többi kartársaimnál is, akiket a névtelen cikk-
író velem együtt pellengére igyekezett állítani. 
Végezetül a cikkíró vádjaira csak azt jegyzem 
még meg, hogy midőn magam részéről úgy 
az üzérkedés, valamint a jövedékcsonkítás 
vádját visszautasítom, fölteszem kartársaimról 
is, hogy velük szemben sines semmi alapja 
ennek a vádnak. Ezek után még csak azt 
jegyzem meg, hogyha a névtelen rágalmazónak 
esetleg lennének is valaki ellen adatai, azokkal 
rögtön, a név megemlítésével kellett volna 
előhozakodnia, mert egy egész olyan testületet 
megrágalmazni, mely az ország egyik legfon-
tosabb kultúrális érdekeinek megvédésén kívül 
a nemzeti aspirációk érvényesítéséért is küzd, 
főleg lelkesedésből és önzetlen hazaszeretetből, 
mert anyagilag a kir. tanfelügyelő a lehető 
legrosszabbul van dotálva, nemcsak hivatali 
állása tekintélyének meg nem felelően, hanem 
alig úgy, hogy tisztességesen meg tudjon élni, 
holott hivatala mellett a kir. tanfelügyelő 
annyira képtelen más munkára, amellyel pedig 
talán pénzt is szerezhetne, hogy pl. én, aki 
íróember is vagyok, évek óta, tanfelügyelői 
nehéz és nagy munkám mellett, képtelen va-
gyok irodalmilag működni ; mondom, egy ilyen 
testületet alaptalanul s rosszakaratúlag így 
megrágalmazni, az a legmesszebbmenő meg-
fenyítésre méltó. Ezennel föl is hívom Magyar-
ország egész királyi tanfelügyelői karát, hogy 
az illető, gyalázatos rágalmakat szóró cikk 
írója ellen, aki remélhetőleg most már ki fog 
lépni a névtelenség homályából, tegyük meg a 
szükséges megtorló lépéseket. Nagyszeben, 
Vértessy Gyula, kir. tanfelügyelő. 

aEX-jjíQe 

A gyermek-koldusok. 
Ezen a címen Dezső Lipót kartársam nagyon 

figyelemreméltó cikket írt a Néptanítók Lapjába. 
Elolvastam az övét is, a Kelemen Gizelláét is 
kétszer-háromszor, mert Kelemen Gizella min-
dig a női szív megindító szeretetével, a huma-
nizmus melegségével írja cikkeit, Dezső Lipót 
pedig eleven, konkrét javaslatokkal áll elő, és 
ami a legszebb a cikkében, tanítói fizetéséből 
is szívesen adózna a gyermekmenedékhelyek 
fölállítására. 

Hogy én is hozzászólok e kérdéshez és sür-
getem a gyermekcsavargás, koldulás tilalmát, 
teszem ezt azért, mert a hitetlenek előtt is 
ki akarom mutatni, hogy Belgium, mely az 
európai államok közt a csavargás és a koldu-
lás kriminálpolitikai szabályozása tekintetében 
útmutatónak és vezérállamnak tekintendő, mily 
fényes eredményeket ért el gyermekmenhelyek 
fölállításával, amelyeket nem is oly rég: 1891 
november 27-én külön törvényben „Loi pom-
la repression du vagabondage et de la mendi-
cité" címen hozott, amely a modem kriminál-
politika alapelveit magáévá teszi. 

Ott van Norvégia, mely állam csak 1896 
június 6-án gondoskodott külön törvényben a 
16 évesnél fiatalabb, elhagyott, kóborló és 
romlott erkölcsű gyermekeknek alkalmas csa-
ládokhoz vagy a gyermekmenhelyben való 
elhelyezéséről s ma ezen államok, eltekintve 
Svájctól, egész Európának mintául szolgálhat-
nak, egyben hirdetik a gyermekmenhelyek 
diadalát. 

Nálunk, Magyarországon, még a kezdet 
lépcsőjének legalján vagyunk. Mária Terézia 
óta a cigánykérdést sem társadalompolitikai, 
sem kultúrális szempontból nem oldotta meg 
senki. József főherceg híres könyvében és az 
etnográfia valamennyi jóravaló könyvében azt 
olvasom, hogy ez az ősi, indiai életet élő nomád 
nép eszes, tanulékony és könnyen asszimilálható 
faj. A magyar nemzet megerősödését jelentené 
a cigányok iskolázása, kultúrális mívelése, ha 
egyszer az állandó lakhelyet tudnók részükre 
biztosítani és velük megszerettetni. Bizonyos 
sikert jelentene ez agrárpolitikai szempontból 
is, mert a cigánynép nélkülözésekhez szokott, 
az időjárás viszontagságait tűrő, igénytelen 
nép s mint ilyen, alkalmas volna földmíve-
lésre is. 

Ma még kóborol, lop, kéreget. Egész rajával 
támadják meg a nadrágos embert s gyakran 
szaladt elibém már kétéves cigánygyerek is, 
aki bizonyos színpadiassággal kunyorálta a 
krajcárt. A szemtelenségig menő kitartás egész 
dülő földet megjárat vele és csak érezze, hogy 
ő az erősebb: fiatal suhancok képesek bicskát 
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ragadni az emberre. Ekképen a cigányokból 
egész néposztály lett dologtalan koldussá. 

Ott van egy másik néposztály, a szegényék 
néposztálya, mely a szegényügy rendezetlen-
ségéből ered. Községi törvényünk az 1896. évi 
XXII. t.-cikkben kötelességül írja elő a szegé-
nyek gondozását, ámde az országban lámpással 
kell keresni a menedékházakat, szegénykórbá-
zakat, munkaközvetítő intézeteket. Ehelyett bő 
arányokat ölt a kéregetési engedély és első-
sorban a rendőri intézmény fogyatékossága 
szaporítja a koldusok számát, mert ellenőrzésre 
— főleg a vidéken — nincs ember. 

A csavargó és kolduló gyermekekre nézve 
a hozandó ú j törvényben folytatni kellene Széli 
Kálmán híres törvényét: az 1901. évi VIII . és 
XXI. törvénycikkel szentesített gyermekvédelmi 
akciót. Az ú j törvény alapján a 18 éven aluli, 
züllésnek induló csavargó gyermeket vegye az 
állam gondozásába, újabb adó útján állítson 
föl nevelőiskolákat és helyezzen el óda minden 
olyan gyermeket, akiket a tantestületek meg-
hallgatásával, a község vagy a bíróság és a 
közigazgatási hatóság oda beutal. 

A nevelőiskolák folytatása legyen a dologház. 
A lélek finomodása : a munka megszeretése. 
Hiszen a csavargók is azért vannak annyian, 
mert a munkát nem szeretik. Es a csavargók 
gyermekei öröklik az apai szenvedélyt : az 
iszákosságra, a tunyaságra való hajlamot. Ha 
a dologház a csayargó gyermeket munkára 
szoktatja : lelkeket is csiszol. 

Munka e az, mikor Budapesten ezrével rohan-
nak a rikkancsgyerekek és éles kiabálásaikkal 
magukra terelve a figyelmet, újságot árulnak ? 
Biz ez munka, mert elfáradnak bele. De épen 
a fárasztó munka, a szülői rossz nevelés okozza, 
hogy ezek a rongyokba bújt gyerekek kere-
setük egy részét elisszák, fáradtan a kolduló-
kenyérre vetemednek s mikor lelkük tanulat-
lan maradt, mikor abból kirepült minden erkölcsi 
érzés, elfordulunk tőlük, mint a társadalom 
megvetett alakjaitól, de megengedjük nekik, 
hogy elvegyék az elszegényedett, nyomorék, 
munkaképtelen, vak, süket, megöregedett újság-
árusoktól a kenyeret; megengedjük, hogy ék-
telen s hazug kiáltásaikkal beleszaladjanak az 
emberi forgatagba, utcára, kávéházba úgy, mint 
a legelvetemültebb helyekre, ahol a prostitúció 
orgiákat ül. 

Keserű tapasztalataimat nem óhajtom leírni, 
kénytelen vagyok befejezni cikkemet, mert nem 
bírok az iramodó tollal és fölindult lelkemmel. 
Csupán azt ismétlem, hogy a gyermek-koldulás 
megtiltása és megakadályozása a törvényhozás 
olyan diadala lesz, mely et a jövő tanítói hálával 
vesznek ajkukra. 

(Budapest.) Verner Jenő. 

Az iskola az alkohol elleni 
harcban.* 

Míg a társadalom és az állam az alkoholiz-
musnak jelenben dúló pusztításai ellen véde-
kezik, az iskola hivatása a jövendőt, az új 
nemzedéket megóvni az alkoholveszélytől. A 
mentés munkája nehezebb, mégis szűk körre 
ható; az óvás gondja édesebb s mégis egye-
temes sikerű lehet. Ezért az alkoholizmus ellen 
folyó küzdelemben legfontosabb az iskolának 
teendője, a jövőt biztosító nemes hivatása. 

Nemcsak az általános nevelésre, oktatásra 
terjed ez ki, bár a vallásos erkölcsökben köte-
lességérzettől áthatott szabad akaratra nevelt 
és a jó módszerű oktatás által helyes ítéletre 
képesített nép bizonyosan józanabb életű és az 
alkohol-kísértésnek jobban ellenszegülő lesz ; 
hanem fontos rendeltetése az iskolának s abban 
a tanítónak a növendékek szorgos kioktatása 
az alkoholveszélyről és elhárítása módjairól; 
ránevelésük a józan munkásélet örömeire; és 
hivatásérzet keltése az emberszeretet ama 
nemes munkájára, hogy az alkoholizmus áldo-
zatait megmentsük, a társadalmat és állam-
hatalmat pedig az alkoholveszély gyökeres 
kiirtásához tereljük. 

A teljes abstinencia általános cél lehet min-
den országban, de általános eszközül a mai 
nemzedéknél — sajnos — nem fogadható az 
alkoholizmussal szemben el : annál szüksége-
gesebb, hogy az iskola a jövendőt az absti-
nencia jegyében biztosítsa a józan életnek. A 
társadalom és állam harcát az alkoholveszély 
ellen a mértékletesség fegyverével vélem tehát 
megvívhatónak, és sikeresen főleg a pálinka-
ivás ellen irányíthatónak állítom : az iskola 
útján azonban a szeszes italoktól való teljes 
tartózkodás tanát tar tom terjesztendőnek és az 
ú j nemzedéknél általánosan érvényesítendőnek. 

Mit és miként tehetünk az alkoholizmus 
ellen az iskolai életban ? Ezt a kérdést meg-
világítói tűztem föladatomul. A főbb teendőket 
következőkben sorolom föl. 

Az abstienciára szoktatásnak, nevelésnek 
lehetőleg individuálisnak: a tanító személyéről 
a növendékek és szüleik személyére közvetlenül 
hatónak kell lennie. Első és fő követelmény 
tehát a tanító lelkes példaadása ; a második a 
gyermekekkel és lehetőleg szüleikkel is köz-
vetlen egyéni foglalkozás, szoktatás, oktatás. 
Ez az individuális nevelés-tanítás a falvak osz-
tatlan népiskoláiban szinte kikerülhetetlen s így 
eléggé elterjedt. A nagyobb községek és a 

* A X. alkoholellenes nemzetközi kongresszuson 
Eötvös Károly Lajos kir. tanfelügyelő, mint előadó 
által kifejtendő tételek. 
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városok osztott népiskoláinál pedig a nevelés-
oktatás közvetlenségét az osztályfölvezető rend-
nek, meg a szülei értekezleteknek behozatala 
biztosítja. Mert a gyermekeknek és családi 
körülményeiknek az alkohol-kérdés szempont-
jából is állandó megfigyelése, sőt lehetőleg az 
alkoholveszélytől fenyegetett növendékről „Jel-
lemző" naplójegyzés, a szülőkkel pedig minél 
bizalomkeltőbb érintkezés, de legalább a „szülei 
értekezleteken" évharmadonként tárgyalás fö-
lötte szükséges. 

Alkoholmérgezési konkrét esetek alkalmával 
ne mulassza el a tanító az alkoholveszély ismer-
tetése mellett a szóban forgó eset végzetes 
következményeit föltárni, a gyermekek lelkében 
az iszony és a szánalom érzetét nemcsak föl-
ébreszteni, de maradandóvá is tenni. Nevelői 
tapintat rendkívüli esetekben rávezethet az 
általános megdöbbenés és magábaszállás oly 
komoly, ünnepies hangulatára is, melyben jogo-
sult, sőt tán kikerülhetlenül szükséges a 
növendékek ünnepélyes fogadástétele. Am a 
fogadalom csak kivételes esetekben ver kiírt-
hatatlan mély gyökeret a gyermekek lelkében, 
azért ezzel kísérletezni nem tanácsos. Rendes 
viszonyok közt elég a gyermekek ígérete az 
elriasztó példától a követendő példához fordí-
tásra, amely ígéretet állandó ébrentartással 
megszokássá, majd erénnyé fejlesztem nem 
nehéz. Hasonló gyengéd óvatosság, szeretet-
irányozta tapintat vezesse a tanítót az alkoho-
lista szülőkkel bizalmas érintkezéseinél és a 
hivatalos „szülei értekezleteken" is: a javítást 
célzó bánásmódnak fölemelőnek és önbiza-
lomra serkentőnek, nem megszégyenítőnek és 
elcsüggesztőnek kell lennie. 

Az alkoholos esaládok gyermekeit minél 
gyakrabban és minél huzamosb ideig szabad-
ban foglalkoztassuk : játékkal, kirándulásokkal, 
kerti és kézügyesítő munkákkal. Ezt a nép-
iskolai tanítás induktív foglalkoztató módszere 
megköveteli s a megfelelő tanterv és órarend 
lehetővé teszi. 

Az egyéni nevelés szempontjából nem kerül-
heti ki az iskola figyelmét az alkoholos sze-
gény családok gyermekeinek táplálkozása sem. 
Ha a felnőttek reggeli pálinkafogyasztását leg-
többször az éhségcsillapításra vezethetjük köz-
tapasztalat szerint vissza : ugyanazon éhség-
érzet a szegény gyermekeket is gyötri regge-
lenként, s még kivételes szerencse, ha náluk 
is nem szerepel éhsége-illapítóul a pálinka. A 
rossz táplálkozás az alkoholista család gyerme-
kének testet-lelket ölő veszedelme levén, az 
iskolának kezdeményezőleg közre kell hatnia, 
hogy a szegény gyermekek tápláló, meleg 
reggelihez jussanak. Mi sem jobb gyermek-
táplálék a tejnél, amiben pedig szegény gyer-

mekeinknek alig van részük. Minden községben 
tejszövetkezet létesítése mezőgazdasági fontos 
érdek is ; a tejszövetkezet sovány tej-készlete 
majdnem ingyenes jó reggelije az iskolásgyer-
mekeknek. Az iskola közelében „tejesbódé" 
állítandó föl, hol a gyermekek karaj kenyerük-
höz 2 fillérért (a szegények ingyen) egy pohár 
jó meleg tejet kapnak. Mindjárt más lesz az 
erejük, kedvük, figyelmük s ezzel a tanítás 
eredménye is. Téli hónapokban a „napközi 
otthon" meleg ebédet nyújtson a szegény 
gyermekeknek. Ily eljárással nemcsak fizikailag 
teszünk jót, hanem a gyermekeket és szüleiket 
hálás bizodalomra indítván, biztosítjuk tanítá-
saink befogadását, megtartását. 

A tanításnak minden tárgya alkalmat ád az 
alkoholkérdés érintésére ; főleg a beszéd- és 
értelemgyakorlat meg a természetismereti tan-
tárgyak kínálkoznak az alkohol elleni tanítás-
nak keretéül. A tan- és olvasókönyvek ez irány-
ban kibővítendők s az alkoholellenes füzetkék 
is szo^áltathatnak olvasási és oktatási anyagot. 
A polgári-, közép- és szakiskolákban pedig, 
melyeknek önálló tantárgya az egészségtan, 
tüzetesen tárgyalandó az alkoholügy. 

Alkoholellenes szemléltetőképek, szózatok és. 
olvasmányok az iskolai életben és az élet isko-
lájában egyaránt beválnak s így terjesztésük 
nagyon kívánatos. Főleg az ismétlő-iskolákban, 
az ifjúsági egyesületekben és az önképző-kö-
rökben nélkülözhetetlenek, mert tanítás nélkül, 
önként ébrednek hatásuk alatt eszmetársítások, 
okos következtetések és az abstinenciához térő 
józan hajlamok. 

Az ifjúsági egyesületek egyik fontos célja 
az if jakat elvonni a kocsmától, hol eddig 
társaságot, szórakozást kerestek és a felnőttek 
rossz példáján veszedelembe sodródtak. De a 
kocsma zajos mulatozásainak vonzó ereje az 
ifjúsági egyesületek tagjait is csábítgatja : szük-
séges tehát, hogy minden községben iehetőleg 
a tanító vezetése alatt „Józan kör" alakuljon, 
nagyobb helyeken „népkávéház", „népcsarnok" 
állíttassék föl. Ezekben a felnőttek megoszt-
hatják nemcsak továbbképző munkásságukat 
(„népegyetem" stb.), hanem nemes szórako-
zásaikat is az ifjakkal s így a jó példával ne-
velés foglalja el az eddigi rossz példával szok-
tatás helyét. 

A fő-, közép- és szakiskoláknak intézeti 
orvosaik levén, az alkohol elleni tanítást ott 
ezek irányíthatják. De a polgári és elemi 
iskolák ily szakférfiak nélkül szűkölködnek: 
szükséges tehát a népoktatási intézetek vezetői 
részére alkoholellenes szaktanfolyamok szerve-
zése és állandó ellátásuk alkoholellenes szak-
könyvekkel meg folyóiratokkal. 

Az egyetemeken, tanár- és tanítóképző-inté-
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zetekben az alkoholkérdést tudományosan mű-
velő idegorvosok töltsék a közegészségtani 
kathedrát be. Ezek és lelkes tanítványaik 
vidékenként a művelt közönségnek, az ifjúság-
nak és a népnek ingyenes alkoholellenző elő-
adásokkal adjanak fölvilágosítást és az absti-
nenciára térítő oktatást. 

(Szolnok.) Eötvös Károly Lajos. 

Az „Értesítők". 
(Hozzászólás.) 

Nem fecsérelte méltatlan tárgyra az idejét 
Elek Gyula kartársunk, amikor a mi lapunk 
legutóbbi számában megjelent szép cikkét meg-
írta. Kétségtelenül igaza van, ha az Érte-
sítőknek nagy fontosságot tulajdonít és nem 
tar t ja azokat haszon nélkül való dolgoknak. 
Csak helyeseim lehet azt, a fölfogását is, hogy 
az ügyesen szerkesztett Értesítőkből sok tanul-
ságot meríthet tanító, szüle, tanuló s általában 
a nagyközönség. Az Értesítők kiadásának szük-
séges volta bőven meg van már indokolva 
ennyivel is. De ezzel még nincs kellően ki-
domborítva az a fontosság, melyet az Ér te-
sítőknek valóban tulajdoníthatunk. 

Ami engem illet, az Értesítőknek itt föl-
hozott előnyeit én csak mellékes célnak tekin-
tem. A főcélt ennél sokkal magasabb szem-
pontokból tűzném ki. Az Értesítőket nézetem 
szerint teljes tudatossággal egyenesen a nevelés-
történet szolgálatába kellene szegődtetnünk. 

Jól tudjuk, hogy az elmúlt, kivált pedig a 
régmúlt korszakok nevelésügyének története 
mily bajjal állítható össze és az ezzel foglal-
kozó tudósok legjobb tehetsége és akarata 
ellenére is milyen hézagos. Nem csoda. A rég 
letűnt korok kultúrális eseményeit ki tudná a 
feledés tengeréből kihalászni, előkeríteni ? E 
tudósok részére egy-egy írott emlék valóságos 
kincset érő útjelzője a járhatat lan útnak és 
valóságos fölvillanó sugár a vak sötétségben. 

Jelen korunk is múlttá lesz idővel. Sőt sok 
idő multával rég múlttá is. Mi igazítja majd 
útba a jövő történetíróját ? Az Értesítők talán ? 
Azok ugyan nem, mert mai alakjukban arra 
nem alkalmasak, mert csak napi használatra, 
kérészéletre vannak szánva. De azok volnának 
legjobb, szinte hivatásszerű útmutatóik, ha oly 
szempontok szerint volnának összeállítva, ame-
lyek a neveléstörténet malmára hajtanák a 
vizet ; ha egy magasabb közművelődési fórum 
megállapítaná azokat a közös^ elveket és azonos 
szempontokat, melyeket az Értesítők szerkesz-
tőinek figyelembe kellene venniök, hogyha 
tudatosan a jövő története számára akarnának 
dolgozni. 

Nem lehetek hivatott arra, hogy az elveket 

és szempontokat kijelöljem, de egy-két irány-
elvet talán szóba hozhatok. Így pl. szükséges 
volna számot adni arról, hogyha valamely tan-
tárgy tanításában újabb módszert követett az 
iskola, hogy az mennyiben vált be ? Mik az 
előnyei és hátrányai az eddig követett mód-
szerhez viszonyítva ? Ha valamelyik tanító 
valamely tantárgy körében helyesebb eljárást, 
mondjuk újabb fogást használ, azt is be lehet 
mutatni. Számot adhat egyik-másik tanító a 
vezetés, a fegyelmezés, a nevelés körében te t t 
tapasztalatairól vagy megfigyeléseiről. Ha vala-
mely iskola tanítója nyugalomba vonul vagy 
meghal, az Értesítő ne csak általánosságban 
mozgó megemlékezést adjon ki róla, hanem 
bőven és részletesen ismertesse élete folyását, 
különösen pedig terjeszkedjék ki az illető iskolai 
működésére, módszeres eljárására, nevelői rá-
termettségének ecsetelésére. Szóval, az Értesítő 
necsak az iskola külső, hanem belső életét is 
tükröztesse vissza. Legyen az évfolyamok egész 
sorozata annak az iskolának és annak a tanító-
testületnek, amelyről szól, mintegy természet-
rajza, hű fényképe. Adja vissza híven annak 
sajátos vonásait, egyéniségét, más iskoláktól 
elütő jellegét. 

Nem osztozom Elek Gy. kar társ ama néze-
tében, hogy az Értesítők a földolgozott tan-
anyagot évről évre közöljék. Ez szerintem fölös-
leges lom az Értesítőben. A szakember úgyis 
tudja, mit kell tanítani, a laikus meg nem 
érdeklődik eziránt. Vagy ha igen, könnyű szerrel 
utána nézhet a használt tankönyvekben, melyek 
jegyzéke közlendő. Annál örömestebb csatla-
kozom ama nézetéhez, hogy nem kell az Ér te-
sítőben az elemi iskolás gyermekek osztályzatait 
kiadni. Ennek ott semmi értelme. Az érdem-
sorozat közlése szerintem pedagógiai hiba. Hogy 
miért, azt érdemes volna külön cikkben fej-
tegetni. 

Nézetem szerint az épen nem szükséges, 
hogy minden iskola minden évben adjon ki 
Értesítőt. Csak az adjon ki évről évre, amely-
nek költségvetése ezt könnyen megbírja. Sze-
gényebb iskola adhat 5 —10 évben egy-egy 
összefoglaló Értesítőt. De ha nyomdaköltségre 
ily időközökben sem telik, az sem baj. Mert 
az a fő, hogy az említett adatok meg legyenek 
írva, nem pedig az, hogy ki is adassanak. 
Törvényes kötelességgé kellene tenni, hogy e 
kéziratban meglevő évi iskolai beszámolókat 
az iskola levéltárában minden iskola megőrizze. 
Nagyobb időközökben, pl. minden negyed- vagy 
félszázadban egyszer, minden megyének előírt 
azonos szempontok szerint föl kellene dolgoz-
tatnia a maga területén összegyűlt tanügyi 
adatokat, vagyis monográfiát készíttetne belőlük. 

Ha országszerte ezt az egységes eljárást 
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követnék, akkor egyrészt nem veszne kárba, 
mint most, az a nagy, anyagi és szellemi erő, 
amit évről évre az Értesítőkre pocsékolnak. 
Másrészt pedig magasabb rendeltetése és je-
lentősége volna minden egyes Értesítőnek. Egy-
egy értékes homokszem volna mindegyik, melyet 
minden megye időről időre egy-egy erős épület-
kővé tömörítene. Ezekből a kövekből azután 
a jövő történetírója biztos kezekkel építhetné 
föl a magyar nevelés-oktatás történetének 
hatalmas, büszke palotáját. 

(Sátoraljaújhely.) Gárdos Mór. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

(Hozzászólások.) 
XV. 

Gondolkodva olvastam át s elemeztem végig 
Schön József kartárs úrnak ama cikkét, mely 
a magyar nyelvtan tanításában szokásos, hibás 
módszert ostorozza ; épígy az erre vonatkozó 
feleleteket, melyek közül egyikből-másikból a 
magyar nyelvtan tanításának teljes kizárását 
célzó törekvést vontam le eredményül. Am tisz 
telettel teljesen hódolok Sch. J . úr fölvilágo-
sult nézetének ; épen nem vagy csak kevésbé 
hajlok meg a többiek előtt. A lustaság és 
kényelemszeretet bélyegét sütjük kartárs .ink 
homlokára. Azokéra t. i., akik tanítják a ma-
gyar nyelvtant s nem csupán a helyesírást 
gyakoroltatják növendékeikkel. Vájjon ki dol-
gozik többet? Az-e, aki kézzel, lábbal arra 
törekszik, hogy tanulói meghatározni tudjanak, 
vagy az-e, aki egyszerűen másoltat, gyakorol-
t a t ? Mert még akkor sem érdemel korholást 
a tanító, ha az eléje rakott tananyagnak teljes 
átdolgozását mutat ja föl eredményül. Er re 
tanít Nagy László vezérkönyve; így tanulta s 
tanította növendékkorában a gyakorid-iskolá-
ban ; már pedig általában szaktekintélyekként 
állnak előttünk az ott működő pedagógusok. 

Kevés logika is elég annak a belátásához, 
hogy iskolánkban a nyelv tanítása a fődolog. 
Szükségessé teszi ezt a nemzetiségi helyeken 
fölállított iskolák tekintélyes száma. Kizár-
hatja-e azonban a nyelvtan taní tását? Lehe-
tetlen. Annyi, mint fából vaskarika. A magyar 
helyesírás megközelítő elsajátítása s a nyelv 
főbb törvényeinek a megismertetése nyelvtan-
tanítás nélkül époly képtelenség, mint Szatur-
nusz holdjainak messzelátó nélkül való szem-
lélhetése. Miért ne tanulhatná meg a gyermek 
a szótörzs, képző és rag fogalmát, amikor pl. 
ennek a szónak a helytelen képzését : iskolábani, 
mikénti, csak úgy értethetem meg vele, ha 
azzal érvelek, hogy a magyar szóképzés tör-

vénye szerint ragos szó már nem vehet föl 
képzőt. Ugyancsak szegény volna az a nyelv-
tanítás is, hogyha az ígekötőkről halvány sej-
telme sem volna a gyermeknek s mégis meg-
kívánnék, hogy ehelyett : elakarok menni, el 
akarok menni-1 írjon. 

Tudnunk kell, hogy a gyermek tudatosan 
akkor gondolkodik hibája felől, ha okát is ki-
derítjük, illetőleg bebizonyítjuk hibáját. Utánzó-
képességét lépten-nyomon kimutatja. Ha apja, 
anyja így hívják az étkezéshez: vacsorázni! 
ki nem ölhetjük belőle e germanizmust, hacsak 
annak megértetésével nem, hogy a mi ige-
ragozásunk parancsoló módjában ilyen alak 
nincs. Nem egyéb, mint főnévi ígenév. A nyelv-
tan egyik szabályára, illetőleg a nyelv törvé-
nyére újból utalnunk kell. 

A nyelvtanban foglalt meghatározásokat 
kétségkívül kiírthatjuk a tananyagból, de a 
nyelv egy-egy kikerekített törvényét nem mel-
lőzhetjük. Ezeket pedig megérti az iskolás-
gyermek, sőt saját szavaival is elmondja. Hadd 
forrjon össze e két törekvés elválaszthatatlanul. 
A magyar sohase mondhat ja : kész van, kész 
vagyunk; meg lett mondva, el van utazva; 
kalappal a fejében lépett a szobába. Mert míg 
amazok szembeötlő utánzását bizonyítják a 
német nyelv szellemének, emez logikai hibát 
is tüntet föl, mivelhogy nem fejben van a ka-
lap s fejünkben nem járhatunk. 

Nyelvünk hemzseg a hibás összetételű és 
képzésű szóktól és szolgai lag átfordított mon-
datszerkezetektől. A tanítónak sohasem volna 
szabad így beszélni s kijavítás nélkül hagyni 
a gyermek efféle rossz szólásait : nincs időm, 
2X3 az 6, 4 hét után lesz a vizsgálat, 8 és 2 
10; mert a magyar észjárás szerint nekünk 
mindig van időnk, csak nem érünk r á ; 2 X 3 
az nélkül is 6 ; 4 hét múlva, nem pedig 4 hét 
után ; továbbá 8 és 2 mindig 8 és 2 lesz, 
mivelhogy az együvé foglalás után is megtar t -
ják önálló voltukat. Az összeget csak akkor 
kapjuk meg, ha a tömegesítő meg kötőszóval 
foglaljuk össze egy nagyobb egységgé. 

Az idegenszerű szóösszetételekből és képzé-
sekből, valamint a németes utánzású és logi-
kailag kész zagyvalékot kifejező mondatokból 
valóságos gyűjteményem van. Ilyenek kiirtásá-
val javítom én tanulóim nyelvérzékét. Ezzel a 
fegyverrel őrizhetnők meg nyelvünk tisztasá-
gát. Ne elégedjék meg a taní tó azzal, ha tud 
magyarul. Tanuljon meg magyarosan írni és 
beszélni is. 

Útmutatásul szolgálhatna Király Pál Rend-
szeres magyar nyelvtana. Mert míg egyrészt 
valóságos gyönyörűséget nyújt a könyv az ő 
romlatlan, magyaros irályával, másrészt szám-
talan példával s reájuk vonatkozó bizonyíték-



8 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 31. SZili. 

kai világítja meg a/, immár nagyon is elhara-
pódzott nyelvbeli hibákat. 

Legyünk őrei édes magyar nyelvünknek ! 
Taníthatunk nyelvtant is, csak válasszuk meg 

hozzá az eszközt és mi mondjuk akkor leg-
büszkébben, hogy immár „Nyelvében él a 
nemzet !" 

(Világos.) Sz. G. 

XVI. 
Schön kartársam minden jóravaló tanítóról 

fölteszi, hogy nem kételkedik a nyelvtannak 
a népiskolákban való tanítása szükségességében. 

Részemről sajnálom, hogy eltérő véleményem 
következtében nem tarthatok számot a „jóra-
való tanító" címre, de nem tehetek róla, ha 
meggyőződésem szerint a nyelvtannak a nép-
iskolákban bármely alakban való tanítása szük-
ségességét kétségbe vonom s határozottan ta-
gadom. 

En ugyanis nagyon üzletiesen gondolkozom 
a népiskolában tanítandó tárgyakról. Mindenek-
előtt azt hányom-vetem meg, hogy minek 
mennyi a gyakorlati értéke, vagyis, hogy minek 
mennyi hasznát vehetni az életben? 

Hogy a haza jövendő polgára, mondjuk — 
a jövő földmívelője tudjon helyesen beszélni, 
írni és olvasni, a foglalkozása körébe eső szám-
vetésekben járatos legyen, ismerje hazája tör-
ténetét, tudja, hogy Pécs nem Bécs, megta-
nulja, hogy a denevér hasznos, a bürök mérges, 
a harang bronzból van s hogy a vonatot nem 
valami ördöngös erő, hanem a gőz ereje vonja 
stb., ezeket s az ezekhez hasonlókat igenis kell 
tanítani a népiskolában. De hogy az a föld-
mívelő tudja, hogy az ő neve személyes tulaj-
donfőnév, hogy mikor szánt : az ezen cselek-
vését kifejező ige a tárgyatlan alakban, jelentő 
módban, a jelen időben, egyes számban s nem 
tudom én hányadik személyben van, s hogy az 
esőt óhajtó mondatban kéri — ugyan mondja 
meg Schön s vele együtt valamennyi kartár-
sam : van az ilyenekre szükségük, van az ilye-
nek tudásából valami hasznuk ezeknek az 
egyszerű foglalkozású embereknek ? 

Nem hiszem, hogy komoly, higgadt meg-
fontolás után ne az legyen egybehangzó véle-
ményük : bizony, nincs ! 

Hát bizony nincs! — hangsúlyozom ismé-
telten én is. 

Nem is értem, hogy vehették föl ezt az 
elemi iskolásgyermek szellemkörén jóval kívül-
eső, a gyermeki lelket csak kínzó, időt fecsérlő 
és semmi gyakorlati értéket föl nem mutató 
tárgyat a népiskolában tanítandók közé. S ha 
már fölvették, akkor azt nem értein, hogy mi, 
akik legjobban meg tudjuk ítélni, hogy mi 
való a népiskolába s mi nem — bogy nem 

tiltakoztunk még eddig ennek a haszontalan 
(? Szerk.) tárgynak a tanítani valókkal amúgy 
is túlhalmozott népiskola tárgyai közé hoza-
tala ellen. 

Hát amit elmulasztottunk, tegyük meg most. 
Demonstráljunk teljes szellemi erőnkkel a nép-
iskola ezen polipja ellen. Mondjuk meg, hogy 
e fölöttébb elvont, száraz tárgynak a tanítása 
a gyermeki lélek nyűge, mely érdeklődését föl 
nem kelti, tudását nem gyarapítja, egyszerűen 
azért, mert nem érti, mert nem az ő gondol-
kozása körébe való. Tanítsák ott és azoknak, 
ahol legalább valamennyire megértik és akik 
későbbi pályájukon esetleg valami hasznot is 
láthatnak belőle. 

Ha aztán célunkat elértük — teljes erőnk-
kel feküdjünk nekik azoknak a tanítani valók-
nak, amelyeket a kilökött nyelvtan helyett 
hatványozottan kell taní tanunk: a helyes beszéd, 
a helyesírás és olvasás tanításának. 

Ezek azok, amelyeknek már régen el kellett 
volna foglalniok méltó helyeiket a tanítani 
valók sorában s amelyekre, ha kellő figyelmet 
és időt fordíthattunk volna tanítói munkálko-
dásunk közepette : népünk bizonyára jobban 
beszélne s jobban fogalmíazna. 

(Gáborján.) Varga Mózes. 

XVII. 
Igaza van az „Új irány" cikkírójának, hogy 

Európát különös iskolaláz hozta forrongásba. 
Minden téren újítanak, kísérleteznek, régi és 
elavult szokásokkal hagynak föl, hogy ú j esz-
méket valósítsanak meg s ebben a forrongás-
ban meg kell alakulnia a modern iskolának és 
nevelésnek. Milyen lesz az a jövő iskolája, 
jobb lesz-e a mainál, ki tudná azt előre? De 
ha a mai túltöméssel és kényszerneveléssel 
fölhagynak, ha megszabadítják a tanítást attól 
a sok fölösleges sailangtól, mely azt ma kör-
nyezi és helyette több hasznosat, több élvez-
hetőt és főleg több szabadságot adnak a gyer-
meknek, akkor remélhetjük, hogy jobb lesz a 
mainál, amint az előrehaladás csak minden 
esetben jobb lehet. 

De elkalandoztam a tárgytól ; nem az iskola 
reformálásáról akartam szólni, hanem a grama-
tikáról, mint elemi iskolai tantárgyról. Enged-
jék meg, hogy mielőtt nézeteimet közölném, 
egy kissé visszapillantsak a magam gyermek-
korára. 

A II. elemiben kezdtem az ismerkedést a 
nyelvtannal. Bizony arra már nem emlékszem, 
hogy a mi kedves, mindig mosolygó tanító-
nénink hogyan mutatta be ezt a különös cso-
dát, csak arra emlékszem, hogy a legelső, vagy 
talán nem is a legelső szabály, amely ijesztő 
nagy fekete betűkkel volt a könyvünkbe le-
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nyomtatva s amelyet nekünk meg kellett tanul-
nunk, így szólt: „a mondat gondolatainknak 
szavakban vagy írásban való kifejezése". 

Szóról szóra így volt, mert nagyon jól meg-
tanultam ; de persze azt nem tudta sem a jó 
nénike, sem a nyelvtankönyvünk szerkesztője, 
sem az egész iskolaszék, hogy milyen tengernyi 
küzdelemmel és mennyi könnyel vegyest rak-
tároztam el ezt az egy mondatot a fejembe, 
hogy azt onnan semmi újabb tudomány nem 
volt képes kiirtani ; de amikor nyelvtanról van 
szó, mindig élénken képzelem el azt a rette-
netes délutánt, mikor újra, meg újra, majd 
csüggedten, majd nekibuzdulva, fokozódó dühhel, 
elkeseredéssel és végül sírva magoltam, hogy 
a mondat gondolatainknak stb. 

Nézetem szerint a gramatika nem való az 
elemi iskolába két okból, főkép, mer t : 1. nincs 
semmi haszna és eredménye; 2. nem a G —10 
éves gyermek eszéhez mért tudomány. 

Vagy megtanult-e már csak egy gyermek 
is nyelvtanból helyesen írni, értelmesen gondol-
kozni ? 

A nyelvtan szabályai magukban véve is oly 
nehezek, oly komplikáltak, hogy a gyermekek 
túlnyom'» része meg sem érti, annál kevésbé 
tudja alkalmazni. A képzetek annyira elvontak, 
annyira újak, hogy azokat megtanulni is elég, 
hát még a szabályokat. Amióta mi megfutot-
tuk az útat az elemi iskolából máig, az oly 
hosszú volt, hogy azon visszamenni már nem 
tudunk; amit akkor tanultunk, azt már el-
felejtettük s megítélni, mi nehéz egy gyermek-
nek és mi könnyű, a felnőtt ember alig tudja. 
Hisz' nekünk nevetségesen könnyű lehet az, 
amit az a kis ember izzadva, fáradva és igen 
sokszor sírva végez el ; de azért elvégez ; meg-
küzd a nehézséggel, legyőzi az akadályokat és 
diadalmasan ellentáll a vágyainak, melyek a 
szabadba, játszani csalogatják, aminek pedig 
sokkal több hasznát venné, mint az alanynak 
meg állítmánynak. De ha nem tudja legyőzni, 
ha kis esze nem tud megküzdeni a nehézséggel ? 
Hát bizony az sem lenne valami rettenetes 
nagy baj, de akkor az a rettegés, hogy hátha 
fölhínak, hátha 5-öst kapok, hátha még fölibe 
meg is szid a tanító és végül, mint utolsó 
rettentő ítélet : a papa és mama ! Mennyi meg-
aláztatás, mennyi rettegés, mely mind a napot, 
az édes gondtalanság napját vonja be felhői-
vel, mégis csak sok az a gyermeknek ! 

Erre azt is felelhetnék, hogy ez túlzás. Hát 
gondoljon vissza ki-ki iskoláskorára és szűrje 
le a tanulságot a saját tapasztalatán á t ; én 
is úgy tettem, nem fantáziából írtam én ezt, 
hanem a fölújuló emlékeimből. 

Mi hát a haszon ebből a sok gyötrelemből ? 
Az egyetlen haszna, hogy a gyermek meg-

tanulja a helyesírást, úgy-e, nem. vált b e ? 
Egyéb hasznát meg nem tudom. És az ered-
ménye ? Vájjon arányban áll ezzel az a ren-
geteg fáradság, időpazarlás és kínlódás, mely-
nek a tanító épúgy ki van téve, mint a 
növendék ? Nincs bizony, mert a legkisebb 
eredményt is csak nagy erőfeszítés árán lehet 
elérni, pedig a helyesírás-tudománynak van 
egy sokkal egyszerűbb, sokkal kényelmesebb 
útja : az írásgyakorlat, miért nem ezt használ-
ják a tanító urak, ha növendékeiket föl akar-
ják vinni az ortográfia magaslatára? Ez való 
az elemi iskolai gyermeknek, nem gramatika, 
és ez az út mindamellett, hogy könnyebb, még 
biztosabb is. 

Volt nekünk a polgáriban egy tanítónőnk ; 
ha valaki a gyakorlatában vagy föladatában 
ezt a szót: „lábbal", vagy „füllel" egy betű-
vel írta a kettős „b" vagy „1" helyett, 
azt kérdezte: „Hány lábbal jársz? Kettővel? 
Akkor két „b"-vel írd." És azt hiszem, ez 
sokkal többet ért, mintha nyelvtanilag magya-
rázta volna meg. 

Hátha önök is megpróbálnának ilyenfélét, 
tanító uraim, ahelyett, hogy gramatika-kényszer-
munkára ítélik szegény, ártatlan növendékeiket ? 

Eyy laikus. 

Idegesség. 
Azt a bizonyos „vizes lepedőt" szeretném 

jelen fölszólalásommal megszárítani, melyet 
Gáspár Frigyes úr állítása szerint a népisko-
lákra és tanítóikra borítottam múltkori cikkem-
ben, mely lapunk hasábjain látott napvilágot. 

Semmiképen sem hagyhatom szó nélkül azo-
kat a vádakat, melyeket G. F. oly pazarul 
és oly bőkezűen szór szegény fejemre, persze 
az „igaz ügy érdekében". 

Sorrendet szeretnék tar tani s G. F. számos 
tévedésére egyenként válaszolni, azonban, mint-
hogy a tanulók idegességének okait nem lehet 
csak úgy egyszerűen, nagyhangú állításokkal 
elintézni, mint ezt G. F. teszi, a cáfolatokat 
a kérdés hivatottabb elbírálóira, az orvosokra 
bízom, kik rég elismerték és rég hirdetik, hogy 
az iskolák sokban hozzájárulnak az idegbajok 
és a tuberkulózis kifejlődéséhez. Emellett nyil-
vánvaló és köztudomású tény, hogy a dege-
neráció, az ifjúság korai züllése, a nehéz meg-
élhetési viszonyok, az egész hibás társadalmi 
berendezkedés és sok más egyéb is, mindmeg-
annyi előidézői az idegességnek és a mai 
generáció szellemi és testi elsatnyulásának. 
Csakhogy e bajok ellen mi tanítók csak köz-
vetve küzdhetünk, míg az iskola a mi csata-
terünk, melyet helyes és célszerű intézkedé-
sekkél elsáncolhatunk mindnyájunk közös ellen-

f t 
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sége, a betegség elől. Méltán csodálkozom 
tehát, hogy Gr. F. rossz néven veszi, hogy 
egynémely védekezést szóvá mertem tenni s 
bátorkodtam a figyelmet az iskola néhány 
mulasztására ráterelni. Ez G. F. szemében úgy 
látszik oly bűn, melyet kíméletlen hangit vála-
szában akar megtorolni, valószínűleg úgy gon-
dolkodván, hogy az iskolai higiénia immár a 
tökéletesség oly magas fokát érte el, hogy 
javítani való nem lévén, e tárgyról beszélni is 
fölösleges. Legalább cikkíró minden hibát 
mereven tagad s az iskolát oly színben tünteti 
föl, mint a tökéletesség netovábbját, mely be-
fejezettségénél fogva nem szorul semmiféle 
javításra. Pedig, ha sok történt is az iskola 
érdekében azon patriarchális idő óta, midőn 
még a mesterné asszonyom csirkéi is a tan-
teremben tanyáztak és nagy lépéssel haladtunk 
is előre a szociálpedagógia terén, még koránt-
sem tartunk ott, ahol az „igaz ügy" érdeké-
ben tartanunk kellene. Hisz pl. G. P. is, ki 
pedig az igaz ügyet bizonyára nemcsak ajkán, 
hanem szívén is viseli, megbocsájtja a hiányos 
szellőzést és a túlzsúfolt tantermeket, mert ez 
csak az iskolák legkevesebbjében, nem pedig, 
mint azt — Uram bocsáss ! — én állítottam, leg-
többjében esik meg. 

Azt sem veszi nagy dolognak, hogy 100 
közül csak 20 gyermek selypít, tehát 20 gyer-
mek erőlködik, hogy e beszédhibáról leszokjék. 
Mert erőlködik kérem, hiába akarjuk az ellen-
kezőjét állítani! G. F. szerint az sem valami 
fontos, hogy a fővárosi gyermek ideges, mert 
hál' Istennek a vidék nem ismeri az ideges 
elemi iskolás tanulót, kár tehát általánosítani, 
mert hisz amúgy is minden bajnak a szülői 
ház az oka. Mi tehát megnyugodhatunk, minket, 
tökéletes tanítókat és tökéletes intézményünket, 
a tökéletes iskolát nem érheti gáncs ! De nem 
így van kérem ! Nemcsak a tömeget kell véde-
nünk, hanem az egyéneket is. Azt a húsz 
selypítő tanulót, azt a pár túlzsúfolt osztályt, 
azt a néhány csenevész gyermeket sem enge-
dem kitenni az ártalmaknak, akik fölött G. F. 
egyszerűen napirendre tér. Mert amint egy 
híres olasz verista író a lelki elváltozásokra 
vonatkozólag mondja: „próbálni kell azt, hogy 
megérthessük", úgy vonatkoztatom én is e 
mondást a fizikai bajokra. Próbálni kell a 
betegséget, hogy átérezhesse az ember azt a 
végtelen és kimondhatatlan nyomorúságot, azt 
a kínt, azt a szenvedést, azt a sok szörnyű-
séget, azt a poklot, mely a betegségtől és 
hatványozott mértékben a beteg idegektől szár-
mazik. S ha ezt átéreztük, átszenvedtük, akkor 
egyetlen gyermeket sem fogunk kitenni az iskola 
ártalmainak, mert ismétlem : „próbálni kell azt, 
próbálni kell". 

Látja, igen tisztelt cikkíró uram, ez a min-
denkire kiterjedő gondoskodás az „igaz ügy" , 
melyet szolgálnunk kell s melynek védelmére 
ön tollat fogott, anélkül azonban, hogy azt 
valaki megtámadta volna. Mert azáltal, hogy 
tökéletesen jónak hirdetjük iskoláinkat és a 
hibákat leplezzük, még nem szolgáltuk az igaz 
ügyet, valamint azzal sem, hogy a mások 
szavait rosszakaratúlag elferdítjük, oly értelmet 
adván azoknak, mely bennük nem foglaltatik. 
S ha az „igaz ügyet" támadás érte, akkor ez 
csak G. F . úr részéről történt, amaz állítása 
folytán, melyben bizonyára önmaga sem hisz, 
melyet azonban mégis nekem imputál, azt 
mondván, hogy én az iskola szolgálatában 
beteggé lett tanítót egyszerűen elküldeném 
piócát szedni vagy az utcára követ törni. Sem 
e kifejezések, sem az azokban foglaltató inten-
ció ellen nem védekezem, hanem ehelyett egy-
szerűen utalok cikkem idevágó soraira, melyek-
ből világosan olvasható, hogy a tanítóknak 
szervi bajokból származó idegességét én is a 
G. F. által ajánlott „egyedül humánus" módon 
óhajtanám gyógyíttatni s csak a szeszélyes-
kedésből származó idegeskedést ítélem el, mint 
olyant, mely a gyermek ártalmára van. 

S ez egészen más, mint amit G. F. mond. 
(Budapest.) Angyal Malvin. 

„Nyugdíjazás." 
(Hozzászólás.) 

Vajda Miksa e lap 29-iki számában uta-
sítást ad arra nézve, mily eljárás követendő, 
hogy valakinek az anyakönyvi törvény életbe-
lépte előtt történt, de anyakönyvezetlenül ma-
radt születési-, esetleg halálesete vagy házas-
sága utólag vezettessék be az anyakönyvbe. 

Mivel Vajda M. az 1895. évi június hó 
29 én 60.000 (23. §.), Valamint az 1896. évi 
január hó 8-án 113.357/1895. szám alatt kelt 
körrendeleteket teljesen figyelmen kívül hagyta, 
tanácsai nem egészen helyesek. 

Ugyanis különbséget kell tenni aközött, 
hogy miféle esetet akarunk utólag anyakönyvel-
tetni. Ha házassági utóanyakönyvezésről van 
szó, akkor a V. M. ajánlotta eljárás helyes, de 
ha születési- vagy halálesetet kell utóanya-
könyvezni, akkor nem helyes, mert a hivat-
koztam rendeletek értelmében az 1894. évi 
XXXIII. t.-c. életbelépte, tehát 1895. évi okt. 
hó 1-je előtt történt, de ez időig nem anya-
könyvezett születések és halálesetek is az állami 
anyakönyvbe lévén bejegyzendők, a vallás- és 
közokt. m. kir. miniszter úrnak 1889. évi 
március hó 6-án 10.442. sz. a. kiadott rende-
letnek a születési- és halálesetek utóanya-
könyvezésére vonatkozó részei hatályukat vesz-
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tették és az eljárás nagyon sokban változott 
és könnyebbé lett téve. 

Most már tehát ez az eljárás. Ha valakinek 
sz 1895. évi október hó 1-je előtt történt 
születési- vagy halálesete az egyházi anya-
könyvben nincs bevezetve, az érdekelt fél erről 
az egyházi anyakönyvvezetőtől bélyeg- és díj-
mentes nemleges bizonyítványt kér. Ha ez 
megvan, egy-két tanúval (kiknek az esetről 
tudomásuk van) elmegy az illetékes állami 
anyakönyvvezetőhöz, aki velük nyomozati jegyző-
könyvet vesz föl. A nyomozati jegyzőkönyvet 
az anyakönyvvezető engedély kieszközlése vé-
gett beterjeszti a felügyelő hatósághoz (kis- és 
nagyközségekben a főszolgabíró, r. t. és törvény-
hatósági joggal fölruházott városokban a 
polgármester), honnan az engedély 1—2 nap 
alatt meg is jő és ennek alapján az anya-
könyvvezető az esetet a f. évi anyakönyvbe 
folytatólagos tételszám alatt, ha az adatok 
teljes számban megvannak, a rendes rovatokba, 
ha pedig az adatok hiányosak vagy ha nincs 
bejelentő, az anyakönyvi lap szélére bejegyzi 
és a szükséges kivonatot is azonnal kiadhatja. 
Az anyakönyvvezetőnek a kihallgatott tanuktól 
a bemondott adatokra nézve nem szabad esküt 
kivenni. 

Tehát, amint látjuk, itt elmarad minden 
kérvényezés, bélyeg- és semmiféle eljárási költ-
ség sem származik. 

Megjegyzem még, hogy az elől említett 
113.357/1895. számú belügyminiszteri rendelet 
harmadik bekezdése értelmében oly izr. egyé-
nek részére, kiknek születésére nézve az anya-
könyvezés még nem történt meg, a V. M. által 
említett hatósági bizonyítványt sem az alispán, 
sem a városi tanács, sem a vallás- és közokt. 
miniszter többé ki nem adhat s végül — 
ismétlem — hogy a Y. M. ajánlotta eljárás 
csakis az 1895. évi október hó 1. napja előtt 
létrejött, azonban anyakönyvezetlenül maradt 
egyházi házasságok utólagos anyakönyvelésére, 
valamint az 1895. évi október hó 1-je előtt 
történt felekezeti anyakönyvi bejegyzésekről 
anyakönyvi kivonatok kiállítására, illetőleg ezen 
anyakönyvi bejegyzések kiigazítására maradt 
érvényben,mert az ily házasságok a 38.294/1896. 
számú belügyminiszteri rendelet értelmében az 
állami anyakönyvbe be nem vezethetők. 

(Gálszécs.) Andor Pál. 

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

Köszönetét nyilvánította: a kassa-cder-
bergi vasút igazgatóságának a ruttkai áll. el. 
isk. tanítók között kiosztandó 600 K adomá-
nyáért ; P. Schiveighardt Yeremund moóri róm. 

kath. iskolaszéki tagnak, aki az ottani róm. 
kath. iskola építési céljaira 500 K-t adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Rácz Aranka ilyefalvi áll. el. 
isk. állandó h.-tanítónőt ugyanezen áll. elemi 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Szöllőssy Irén viski közs. 
oki. óvónőt a mezőlaborci áll. óvóhoz óvónővé. 

Nyugdíjat utalványozott: Murkovics János 
alsólendvai áll. polg. isk. tanítónak évi 2016 
K- t ; Zseleznyák Ignác turdosini róm. kath. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1080 K - t ; 
Hulyuk János békéscsabai munkaképtelen ág. 
hitv. ev. tanítónak évi 1440 K - t ; Horváth 
János nagykónyii róm. kath. tanítónak évi 
1340 K- t ; Szentandrási Elek kőrösladányi 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 920 K - t ; 
Fekete Bertalan enyingi róm. kath. tanítónak 
évi 1300 K - t ; Sipos Ferenc egegi róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 760 K- t ; Lachvicska 
János bánkeszii róm. kath. tanítónak évm<40 
K- t ; Plank Alajos gyulai r. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 1640 K- t ; Szabó József kajatai 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 820 K-t ; 
Nyiri Bálint békésszentandrási munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 1560 K t ; Matulay 
Ferenc radosóczi róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 920 K-t ; Kovatsits Pál békéscsabai munka-
képtelen róm. kath. tanítónak évi 1200 K - t ; 
Pécsi István kalocsai munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak évi 980 K- t ; Droppa Gyula békés-
csabai munkaképtelen ág. hitv. ev. tanítónak 
évi 1700 K - t ; Tasi Sándor békési munkakép-
telen ev. ref. tanítónak évi 1060 K-t ; Bányai 
Imre békési munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 1640 K - t ; Simu Tamás mikeszászai munka-
képtelen gör. kath. tanítónak évi 540 K - t ; 
Flesier János kakasfalvi munkaképtelen gör. 
kath. tanítónak évi 420 K-t ; Hozó Pál gyergyó-
szentmiklósi munkaképtelen róm. kath. tanító-
nak évi 1000 K-t ; Szúnyog István kisújszállási 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 900 K-t . 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett : 
néh. Szegedi István apostagi ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Gozon Juliannának évi 400 
K-t ; néh. Gáspár Ödön volt bátai róm. kath. 
tanító özv., szül. Brichacek Emiliának évi 718 
K 80 f-t és Margit nevű kiskorú árvájának 
106 K 46 f-t , mindössze 825 K 26 f - t ; néh. 
Bartsch Sándor kunói áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Peyer Auréliának évi 616 K - t ; néhai 
Lachmann Yencel nyug. egbelli róm. kath. 
tanító özv., szül. Kolár Annának évi 380 K-t, 
két kiskorú árvájának pedig összesen 100 K- t ; 

Végkielégítést utalványozott : Takács 
Juliánná egyeki munkaképtelen róm. kath. el. 
isk. tanítónőnek egyszersmindenkorra 400 K-t . 

J ó v á h a g y t a : a csökoly-görgetegiesperesikerü-
letek róm. kath. tanítói körének alapszabályait. 
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Iskolai zászlóaljak. 
Mire akarjuk fiainkat az iskolai zászlóaljak 

címén tanítani? Felelet: Hazaszeretetre. Hon-
védelmi erényekre. Fegyvergyakorlatokra. Cél-
lövészetre. Testi ügyességekre. Nemes lelki 
tulajdonságokra. 

Azt akarjuk, liogy olyan ifjúságot neveljünk, 
amelyik nemcsak a történelmi leckékből sejdíti 
a honvédelem erényeit, hanem az arra való 
eszközök használatában tettleg meg is szerzi 
az ügyességek alapját. Azt akarjuk, hogy né-
pünk gyermekei egykor jogos önbizalmat érez-
zenek honvédelmi ügyességeikben, jogos ön-
bizalmuk legyen karjukban, szemükben, fegyve-
rükben. Azt akarjuk, hogy szerzett ügyességeik 
könnyítsék meg nekik a katonai kiképzést s 
hogy a katonáskodást egy fiúnk se tekintse 
tehernek, hanem becsvágya és büszkesége 
ideáljának ! Teljes erőnkkel törekszünk arra is, 
hogy a katonai gyakorlatok és céllövészet 
tanításának minden ízébe erősen belekapcsol-
juk a beesületérzés fejlesztését, a vad indula-
tok fékezését, rú t beszédek s hazugságok 
irtását, s végre különös gondunk lesz a mada-
rak védelmére és szeretetére irányuló és szán-
dékosan fokozott nevelési hatásokra. 

Röviden összefoglalva, azt akarjuk tehát : 
hogy népiskolai tanulóink testi és erkölcsi 
nevelése erős kapcsolatba kerüljön a haza-
szeretet és honvédelem erényeire való neveléssel. 

En nemcsak abban bízom erősen, hogy ez 
az iniézmény meg fogja hódítani közönségünk-
nek, népünknek tetszését, hanem azt is erősen 
hiszem, hogy miként a csendes tóba ejtett 
kavics első kis hullámgyűrűje mind nagyobb 
és nagyobb körökre terjed szét, akként a mi 
mozgalmunk is el fog jutni az ország nagy 
részébe. 

Majd ha látja a nép, hogy ez az intézmény 
segíti fia t a katonai szolgálat könnyebb vise-
lésére, sőt ha látja, hogy azok a fiúk, kik az 
iskolában a céllövészetet megkedvelték s magu-
kat ebben továbbképezték: egykor a katonai 
szolgálat idejének leszállítása kedvezményében 
részesülhetnek, akkor aligha marad olyan szülő, 
ki el ne ismerné a tanítók alapvető fáradozá-
s ínak hasznos voltát. 

Szemere Miklós országgyűlési beszédeiből 
idézek egy-két részletet. 

„A nemzeteket nagy rázkódtatások vagy 

szerencsétlenségek szokták észre téríteni. Mikor 
a török megverte Görögországot, a görögök 
akkor látták, hogy seregük lőni semmit se 
tud. Azonnal behozták az ifjúsági céllövészetet. 

A búr háború drága és súlyos tanulság volt 
az angolnak. Mert sehol a tűzfegyelem oly 
rendkívüli nem volt, mint a búroknál és ez 
természetes is, mert amely katona jól ismeri 
fegyverét és jól tud lőni, az bízik is fegyve-
rében s csak akkor lő, ha hiszi, hogy találhat 
is. Nem' puffogtatja el töltényeit, mint a gya-
korlatlan lövő, ki ezzel mintegy eleget vél tenni 
hadi kötelességének s ha töltése elfogyott, jó 
alkalmat is talál a rögtöni bölcs visszavonu-
lásra. Jó tűzfegyelem csak jó lövőknél van. 
Nem a levegőbe bután lövöldöző seregeké a 
diadal, hanem a biztos jó lövők kiszámított 
lövései győznek. A nemzet önvédelmi eszköze 
pedig ma már nem a kard, hanem a lőfegy-
ver. A mai végtelen pontos és nagyon messze 
hordó fegyverekkel az győz, aki talál. Hon-
védelmi szempontból pedig nem meghalni kell 
a hazáért, hanem élni s az ellenséget eltalálni. 

Semmi sem emeli ma jobban a hadi önérze-
tet egy seregben, mint a fegyver kezelésének, 
a céllövés tudásának büszke érzete. Nálunk 
Magyarországon a népiskolákban tanítanak 
tigrisekről, krokodilusokról, jegesmedvékről s 
több más hasonlókról, amikkel a legszorgal-
masabb tanítvány is alig jön össze életében, 
legföljebb az állatkertben ; de arra nem oktatja 
a magyar gyereket senki, hogy mint védje meg 
egykor a hazáját. Pedig ki van hivatva erre 
legelső sorban, ha nem maga a fölséges nép? 
De hűsz éves koráig erről nem is hall, míg 
be nem sorozzák katonának. No hát ezen vál-
toztatni kell! Fegyverrel szerezték őseink e 
hont : mi és utódaink pennával nem fogjuk meg-
védeni, megtartani. 

Minden népiskolába (különösen a falvakban) 
be kell hozni a nevelésbe a 10 éven felüli fiú-
gyermekeknél a fegyverkezelést és céllövést! 
A magyar ember, különösen a sík Alföldön, 
úgy hallom és úgy is tudom, meglehetősen 
közönyös a céllövés iránt. Nyilvánul ez később 
az ezredeknél is. 

Nem úgy, mint pl. a tiroliak. Ausztriában 
több is a jó lövő, mint nálunk. A legelső és 
legtapintatosabb akciót tehát a magyar Alföl-
dön kell a céllövés népszerűsítésére megindí-
tania a társadalomnak. 
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A mi egészséges, gyors fölfogású és jó idegü 
népünk, ha a pontos lövésre is ráadja magát, 
ha a eéllövésben gyermekkora óta oktatva s 
gyakorolva lesz, mint a húroknál és a svájciak-
nál : akkor olyan újonc-anyaga lesz országunk-
nak, ami a világon párját ritkítja !u 

Hiába bátor a katona, ha ügyetlen a fegy-
verével, hiába ügyes, ha gyáva vagy nem jó 
hazafi. 

E kettő : bátorság és honszeretet megvan a 
magyarban •— de a harmadikban : kitűnő lövő-
ügyességben el van maradva. Szemere Miklós 
Budapest alatti szentlőrinci lövőházában bebi-
zonyította. E lövőtéren már három nemzetközi 
verseny folyt le, s mindig külföldiek vitték el 
az első díjakat. De folyik erősen a magyar 
ifjak kiképzése is, s már feltűnő szép haladást 
látunk. Ámde egy országnak kevés egy Szent-
lőrinc, meg kell ennek indulni országszerte ! 

De azt a kérdést hallom, hogy nem lesznek e 
majd sűrűbbek a fegyverrel okozott szerencsét-
lenségek ? 

Meg azt az ellenvetést, hogy nem való a 
gyermek kezébe a fegyver ! 

Anélkül, hogy tagadni akarnám azt, hogy 
éretlen, könnyelmű gyermekek már sok bajt 
okoztak a fegyverrel: egy-két megtörtént ese-
tet említek az életből. 

A budai keserűvíz-források egyik telepének 
felügyelője, Windner János, a mult év októ-
berében vadászatra hívta budaőrsi barátait. 
A meghívottak közül Mayer Józsefnek még 
sohase volt alkalma vadászaton résztvenni, s a 
puskával se tudott bánni. Ennek dacára Wind-
ner egy duplacsövű puskát adott neki, hogy 
hadd legyen neki is öröme a vadászatban. 
Az újdonsült kocavadásznak határozottan nagy 
szerencséje volt az első vadászaton, amennyiben 
sikerült neki röptében egy foglyot lelőni. 
A lövés után Windner ismét adott neki töl-
tényt, hogy tegye puskájába. Mialatt Mayer a 
fegyver újratöltésével bajlódott, azalatt Windner 
kutyája előhozta a lelőtt foglyot s játszadozni 
kezdett vele. Eközben Windner a Mayer kezé-
ben levő fegyver csöve elé került, mely épen 
abban a pillanatban elsült s az egész sörét-
töltés oly szerencsétlenül fúródott Windner 
testébe, hogy a Szent-János-kórházba szállítás 
után rövid idő múlva meghalt. 

E történetben nem gyermek kezében volt a 
fegyver, hanem a fegyverkezelésben járatlan 
emberében. 

Alig egy hónapja, hogy a debreceni törvény-
szék tárgyalta Sári Gábor jómódú gazda sze-
rencsétlen esetét. 

Julianna napot köszönteni ment át a szom-
szédba. Amint a kissé sötétes pitvarban a 
gazdasszonynak mondókáját elvégezte, arra 

terelődött a beszéd, hogy a községben sok 
lopás történik. Az asszony erre azt mondta, 
hogy ők már nem félnek, mert aznap töltött 
revolvert szerzett. Sári Gábor ilyet még nem 
látott, elkérte, „hogy megnézhesse. Az asszony 
átadta neki. 0 nagy érdeklődéssel forgatta s 
addig piszkálgatta, míg elsült s a konyhában 
játszó 5 éves fiút agyonlőtte. 

íme! itt is érett, meglett ember kezében volt 
a fegyver, de ez se tanulta soha, hogyan kell 
vele bánni és vigyázni. 

Oh ! mennyi ilyen történetet mondhatnék 
el, melyek mindegyikéből nem az világlik ki, 
hogy nem gyerek kezébe való a puska, hanem 
az, hogy nem való az olyannak (legyen az 
akár gyerek, akár felnőtt), aki nem ért hozzá, 
vagyis aki oktatva nem volt a kezelésre és 
vigyázatra. 

Törvényszéki bírótól tudom, hogy a vélet-
lenségből vagy gondatlanságból okozott fegyver-
szerencsétlenségek eseteiben elenyészően csekély 
azoknak száma, kik tudtak ugyan a fegyverrel 
bánni és mégis bajt okoztak, azokhoz képest, 
kik a fegyverkezelést épen nem ismerték. 
100 eset közül 90 olyan, hogy az a fegyver 
használatának teljes ismeretlenségéből ered. 

Katonatiszt urak pedig, azt hiszem, igazol-
hatják, hogy a katonaságnál, hol a legénység-
ből naponként százával, sőt ezrével foglalkoznak 
a töltött fegyverrel, vagy a tölténykészítéssel: 
mégis, ily rengeteg eshetőségek közt, elmond-
hatni, hogy baj nem történik. 

Mindez kétségkívül igazolja, hogy a fegy-
verrel való bánásra és vigyázatra tanítottaknak 
szaporodásával fogyni fognak a gondatlanság-
ból eredő szerencsétlenségek esetei. 

Sőt igen valószínű, hogy még az indulatos-
ságból eredő bűntények száma is csökken, mert 
aki a fegyverhez ért, kétszer is meggoi dolja, 
mikor és miért nyúljon hozzá. Svájc példájából 
legalább ilyesmit látunk ! 

És nem különös jelenség-e az is, hogy 
Svájcban, hol a céllövészet régen folyik, a ma-
darak védelme iránt is jobb érzéke van a nép-
nek, mint nálunk ! Nem lehet-e hát nekünk is 
így nevelni ifjúságunkat ? Hát azért, hogy mi 
is céllövészetet akarunk tanítani, ugyanakkor 
ezzel párhuzamosan nem tudnók mi is úgy 
nevelni gyermekünket, hogy a madarak lelket-
len irtására ne vetemedjék ? Igenis, mindent el 
fogunk követni a madárvédelem érdekében is. 
Gyermeki szívreható olvasmányokkal, oktatá-
sokkal és tettekkel madárszeretetre indítjuk 
tanulóink lelkét. 

Amit Svájc meg tud tenni, mi is meg tudjuk. 
Chernel István írja, hogy Svájcban és Német-
országban mindenütt széltében látta a madár-
kák részére mesterségesen készített fészekházi-
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kókat. Minden majorban, helyenként minden 
lakóház táján ott csüngnek e fészkelő házikók. 

Herman Ottó végtelen kedves és népszerű 
könyvéből merítjük s öntjük fiaink lelkébe a 
madárszeretetet, de nemcsak szóval, hanem 
meg fogjuk velük ismertetni és kedveltetni a 
madárvédelem eszközeit is: a fészekházikókat, 
téli etetőket stb. Sőt ezeket készíttetjük is 
velük, ha kézimunka-műhelyünk lesz. 

Ha eljő az idő, hogy népünk fiatalságának 
a lövőház lesz a legkellemesebb szórakozó 
helye, ha fiatalságunk nem a veszekedésben, 
káromkodásban és korcsmai duhajkodásban 
virtuskodik, hanem a céllövés versenyében 
jeleskedik, akkor, azt hiszem, a szülők is el 
fogják ismerni törekvéseink nemes voltát. Ne 
mondja senki, hogy a magyar fiatalság e szé-
gyenletes jelszava helyett : „ Ki a legény a csár-
dában" — százszor-ezerszer jobb volna, ha az 
válnék jelszavává és tettévé: „Ki a legény a 
lövőházban!" Sok család nem jutna bajba, 
bánatba, a nemzet pedig végtelen sokat nyerne 
egy ilyen módon szórakozó, versenyző fiatal-
sággal 

A lőpor korszaka előtt a tegez és nyíl volt 
a magyar félelmes fegyvere. Dárdával és kop-
jával is harcolt. De Rákóczi korában már lovon 
is, gyalog is karddal folyt a harc. A francia 
háború alatt pedig a fokost is használta ; 
amire az ellenség azt mondta : nem tudom mi 
az a görbe, de nagyon rossz! 

Szóval, minden korszak fegyverével jól tudott 
a magyar bánni. Igen de a régi magyarok a 
gyermekekel; is oktatták rá. A Zrinyiek korában 
pl. a jó nevelésnek elengedhetetlen kiegészítő 
része volt a honvédelem eszközeinek kitűnő 
kezelése. 

A honvédelem eszközeiben pedig múlhatat-
lanul követni kell a korszerűséget. Ma a lő-
fegyver a korszerű. 

Tanuljon hát lőni a magyar, ifjúságától 
kezdve, hogy a János vitéz karának énekét 
mindig méltán, mindig büszkén zenghesse: 

. . . . Egész világ lássa : 
Hogy a magyar dicsőségnek 
Nincsen elmúlása ! 

(Kecskemét.) Kerekes József. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
„Szentlászló". Száma: 59.869. M. P . 

Peér. 62.992. szám alatt e napokban el-
intézik. (Mindkettő magánügy lévén, címzett 
lenélez ó-lapot kellett volna mellékelniök !) — 
Állandó helyettes. Önnek kell azt legjobban 
tudnia, hogy díját (és nem fizetését) havi elő-
leges vagy utólagos részletekben folyósította-e 
a minisztérium. Rendszerint előleges havi rész-

letekben utalványozzák. A nyugtatványt a 
tanfelügyelőnek láttamoznia kell. Arcképes 
vasúti igazolványt csak kinevezése után kaphat.— 
Fürészvölgyi áll. iskola. Megsürgettük. (Ilyen 
magánügyben megcímzett lev.-lapot kell mel-
lékelni.) — B. M. A miniszter fizetéskiegészítési 
államsegélyt engedélyez. — B. Gy. Zsámbok. 
A kérvény tudtunkkal még föl nem érkezett. 
Tessék a tanfelügyelőségnél megsürgetni. — 
Tanítójelölt. Kérvénye fölérkezett a minisz-
tériumba, de véleményezésre leküldték a kir. 
tanfelügyelőséghez. (Ilyen magánügyben min-
dig címzett levelező-lapot kell mellékelni!) — 
F. J. A folyamodásoknál legcélszerűbb a szüksé-
ges eredeti bizonyítványokat hiteles másolatban 
mellékelni. A hitélesítést a közjegyző eszközli.— 
K. I. F.-Sz. Az iskolafönntartó felekezetek 
hatóságai állapítják meg az iskolájukban sze-
dendő tanítási díjakat és vizsgálati díjakat. — 
S. J. M. Ajánljuk, hogy mostanában régi rajz-
mintákat ne szerezzenek be, mert az elemi 
iskolai új tanításterv egészen más szempontok 
szerint követeli a rajz tanítását. Remélhetőleg 
egy év alatt lesznek ezen új tanításterv értel-
mében szerkesztett rajzminták, az elemi iskola 
III—VI. osztályára is. Az I. és II. osztály 
számára úgy a rajzra, mint a kézügyesítő 
foglalkozásra nézve az új tanítástervnek meg-
felelő anyagot, módszeres eljárást és illusztráció-
kat megtalálja dr. Göőz József Játékos rajzolás 
és Kézügyesítő oktatás című műveiben, együtt 
a Tanítók Útmutatója III. kötetében. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az állami és községi elemi iskolák 

Tantervének és az ahhoz készült Utasításnak 
beható ismertetését közelebb megkezdjük la-
punkban. Alaposan tájékoztató bevezetés után 
tantárgyanként fogjuk e mélyreható reformot 
ismertetni; közleményeinket elemi iskolai tanítók, 
lapunk külső munkatársai írták. Hisszük, hogy 
t. olvasóink szívesen fogadják e közleményeket, 
melyekre már előre fölhívjuk figyelmüket. A 
Tantervet és Utasítást az állami iskolai tanítók 
és tanítónők díjtalanul kapják meg illetékes 
kir. tanfelügyelőségüktől s így módjukban lesz, 
közleményeinket az utasításokkal összehason-
lítva, a Tantervet alaposan tanulmányozni. A 
Tanterv és Utasítás egyébiránt már kellő számú 
példányban megjelent s 3 K-ért kapható az 
Egyetemi nyomda igazgatóságánál. 

— A román tanítók és a kormány. Nagy-
szebenben nagy ünnepséget tartanak augusztus 
második felében a románok. Ekkor avatják föl 
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néprajzi, művelődési és történeti múzeumukat 
és az új, nagyarányú metropolita-székesegy-
házat; rendeznek kiállítást s rendes évi köz-
gyűlését is ott tartja az idén az Astra nevű 
román kultúregyesület s a sok között a román 
egyházak felekezeti tanítóegyesületei is itt 
akarták közgyűlésüket megtartani. Mivel ezek 
a tanítóegyesületek jog szerint csak a saját 
területükön tarthatnak közgyűlést, a közoktatási 
kormány nem engedte meg nekik, hogy részt-
vegyenek a szebeni sokadalomban, ami termé-
szetesen nem akadályozhatja meg őket abban, 
hogy mint magánemberek az ünnepségen meg-
jelenjenek. A miniszter rendeletét a román 
újságok célzatosan elferdítve közölték. Azt 
írták, hogy a kormány egyáltalán megtiltotta 
a román papoknak és tanítóknak az ünnep-
ségen való részvételt s így jelent meg a hír 
a bukaresti újságokban is. Módunkban van 
most Szabó Jánosnak, a szamosújvári görög 
katholikus püspöknek az egyházmegyéje pap-
jaihoz és tanítóihoz intézett leiratát ismertetni, 
amelyből megtudjuk, hogy milyen intézkedést 
tett a kormány a szebeni ünnepségeken való 
részvétel dolgában. A leirat elmondja, hogy a 
miniszter, akinek tudomására jutott a román 
tanítóegyesületek ünneplő szándéka, a követ-
kezőkre figyelmezteti őket: A hazai két román 
egyház tanítói vármegyék, püspökségek és 
esperesi kerületek szerint gyülekeztek egye-
sületté. Mivel ez a szervezkedés a kormány 
beleegyezésével történt, az egyesületek csakis 
a saját területükön fejthetnek ki egyesületi 
működést, aminek a közgyűlés megtartását is 
tartani kell. Ezt a rendet minden időben meg 
kell tartani s ezért a miniszter fölszólítja a 
püspököket : utasítsák az egyházi főhatóságuk 
alá tartozó tanítóegyesületeket, hogy a nagy-
szebeni ünnepségen való részvételre tett készülő-
dést szüntessék meg. 

— Kitüntetés. A király Petróczi Isvánnak, 
a közokt. minisztériumba berendelt polg. iskolai 
tanítónak és az ugyanoda berendelt Szentgyörgyi 
Lajos áll. el. isk. igazgató-tanítónak a segéd-
tanfelügyelői elmet adományozta. Örömmel 
adunk hírt e jól megérdemelt kitüntetésről, mely 
Petróezi-ban főmunkatársunkat és Szentgyörgyi-
ben lapunk érdemes külmunkatársát érte. 

— Az állami elemi népiskolák 1904/5. 
évi állapotáról a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium kiadásában részletes kimutatás 
jelent meg. A minisztérium hivatalos kimuta-
tása szerint a mult iskolai évben összesen 2145 
állami iskola volt az országban 3057 tanítóval 
és 1907 tanítónővel, összesen 4964 tanerővel. 
A kimutatás megyénként van megszerkesztve. 

Fölhívjuk e kimutatásra a tanítóság és az 
érdekelt körök figyelmét. (Megrendelhető az 
Egyetemi nyomda igazgatóságánál, I. kei-., Vár, 
Iskola-tér 3. sz. Ara 1 K.) 

— Tanulók fölvétele a pozsonyi in. kir. 
vincellériskolába. A folyó évi október 1-én 
kezdődő kétéves tanfolyamra való fölvételért 
folyamodhatnak olyan 16 évesnél idősebb ifjak, 
kik legalább a népiskola összes osztályait elvé-
gezték és ép, erős, egészséges s a gyakorlati 
munkák végzésére alkalmas testalkattal bírnak. 
Magasabb előképzettségűek, szőlőmívelők, pince-
kezelők, kertészek, kádárok a fölvételnél előny-
ben részesülnek. A tanulók az iskolában kapnak 
évi 280 koronáért lakást és élelmezést. Szegény-
sorsú pályázók egész vagy fél tápdíjmentességgel 
is vétethetnek föl, ha szegénységüket hatósági 
bizonyítvánnyal igazolják. A fölvétel iránti 
folyamodványok augusztus hó 31-ig nyújtan-
dók be az iskola igazgatóságához. Ugyanezt 
az iskolát végzett tanulók közül néhányan 
mérsékelt fizetési föltételek mellett szőlőkezelői, 
pincekezelői, kertészi vagy vincelléri alkal-
mazást keresnek. Részletes fölvilágosítás az 
iskola igazgatóságától szerezhető. 

— Kérelem. A Magyar Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Osztálya azzal a kéréssel fordul e 
tanfolyamok tisztelt hallgatóihoz, hogy a mű-
ködési területükön vagy egyéb alkalommal 
szemük elé kerülő gyermek-takarékperselyeket 
és búgó-csigákat (pörgettyűket) gyűjteni s összes 
jellemző formáikban legalább 1 — 1, de lehető-
leg 2—2 példányban a M. Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Osztályának beküldeni szíveskedjenek. 
A gyűjtött tárgyak értékét, az utánjárás költ-
ségeit, hasonlóképen a postaköltséget az Osztály 
készségesen megtéríti s emellett a hazai nép-
rajz érdekében kifejtett buzgólkodásukért az 
illetőknek hálás köszönetet mond. A jelzett 
kétrendbeli tárgy elsejének, a népies takarék-
perselyeknek általánosabb anthropológiai és 
ethnografiai érdekessége kívánatossá teszi, hogy 
a gyűjtők még a következő szempontokat is 
figyelembe venni kegyeskedjenek. 1. Lehetőleg 
följegyzendő a tárgy eredete, kora, készítés-
módja, forgalomba hozatalának körülményei, 
piaci vagy alkalmi ára. 2. Megemlítendők, ha 
vannak, az ily takarékperselyekre vonatkozó 
népies vélekedések, babonák, hiedelmek és 
szokások. (Pl. van-e valami vonatkozásuk a 
gyermekágyas nő és a kisded ápolásával, láto-
gatásával ? Mikor szokták a meggyújtott pénzt 
a perselyből kivenni? Hogyan történik a pénz 
kivétele ? Föl kell- e a perselyt e célra törni ? 
Mire fordítják a begyűlt összeget ? S más 
efféle.) 3. A takarékperselyeknek az illető vidé-
ken divatozó elnevezéseire különös figyelem 
fordítandó. De legalább is föltüntetendő minden 
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beküldött tárgy (ez a második rendbeliekre, a 
búgó-esigákra is vonatkozik) lelőhelye és eredete. 
A búgó-csigáknál a fönti pontok közül csupán 
az 1. és 3. jön figyelembe. A Magyar Nemzeti 
Múzeum Néprajzi Osztálya e fölhívást annál 
nagyobb bizalommal intézi a hazai tanítóság-
hoz, minél mélyebben meg van győződve ezen 
érdemes testületnek a hazai néprajz ügye iránti 
meleg érdeklődéséről s minél hálásabban ismeri 
el azokat a kiváló szolgálatokat, melyeket a 
magyar tanítói kar a néprajzi tárgyak buzgó 
gyűjtése és a népies hagyományok gondos föl-
jegyzése körül eddig is szerzett. Bízvást reméli 
tehát az Osztály, hogy ez alkalommal is a 
legilletékesebb tényezőkhöz fordul kérelmével 
s hogy az a leglelkesebb fölkarolásban fog 
részesülni, amelynek gyümölcseképen szépen 
fejlődő Néprajzi Múzeumunk ismét két érdekes 
sorozattal fog szaporodni. Budapest, 1905 
július hó. Hazafias tisztelettel: A Magyar 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának ve-
zetősége. 

— Fölhívás. Fölhívom azon t. kartársakat , 
kik az 1905/6. tanévben a miskolczi közép-
iskolák valamelyikében járat ják gyermeküket 
és a „Miskolczi tanítók otthona" által nyúj-
tandó ingyen ebéd és vacsora kedvezményében 
részesíteni kívánják, hogy ez iránti kérvényüket 
a „Miskolczi tanítók otthona" választmányához 
f. évi augusztus hó 15-ig annyival inkább is 
nyújtsák be, mert az ezen határidőn túl érkező 
kérvények figyelembe nem vétetnek. Megjegy-
zem, hogy, mint az a Xl l - ik Evkönyvünkben 
is jelezve volt, kívánatra a növendékek szállá-
sáról (mosás, világítás, fűtés, tisztogatás) is 
gondoskodunk, tanulóinkat egyik tanítótársunk-
nál helyezvén el, hol is a leggondosabb fel-
ügyeletben részesülnek úgy az illető tanító, 
mint a „Tanítók Otthona" elnöksége által. 
Kik a teljes ellátást, tehát a szállást is, mely-
nek havi díja 5 frt, igénybe kívánják venni, 
ebbeli óhajukat a kérvényben szintén fejezzék 
ki. Bővebb értesítéssel szívesen szolgál : Mózes 
Imre miskolczi (Szent István út 36. sz.) köz 
ségi tanító, a „Miskolczi tanítók otthona és 
segély egylete " elnöke. 

— A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága pénztárába a következő egyesüle-
tek fizették be az 1905. évi tagsági d í jukat : 
1. Baranyamegyei általános tanítótestület 22 K. 
2. Békésvármegyei általános tanítóegylet 30 K. 
3. Csongrádmegyei tanítóegylet 50 K. 4. Ér-
melléki ev. ref. tanítóegylet 10 K. 5. Kecske-
méti egyházm. ev. ref. tanítóegylet 12 K. 
6. Külsősomogyi ev. ref. tanítóegylet 5 K. 
7. Nagyküküllőmegyei ált. tanítóegylet 20 K. 
8. Pécsi tanítóegylet 12 K. 9. Soproni alsó 
ág. ev. egyházm. tanítóegylet 6K. 10. Szabolcs-

vármegyei ált. tanítóegylet 24 K. 11. Szepesi 
tanítóegylet 40 K. 12. Ungmegyei ev. ref. 
tanítóegylet 6 K 40 f. 13. Alsó-Borsodi ev. 
ref. tanítóegylet 15 K. 14. Délmagyarországi 
tanítóegylet 160 K. 15. Zólyommegyei ált. 
tanítóegylet 22 K. 60 f. 16. Tolnamegyei ált. 
tanítóegylet 22 K 60 f. 17. Abauji ev. ref. 
tanítóegylet 10 K. 18. Örségi ev. ref. tanító-
egylet 5 K. 19. Debreczeni egyházm. ev. ref. 
tanítóegylet 18 K 40 f. összesen: 491 K. 
Budapesten, 1905 július 19-én. Dallos István, 
pénztáros. (I., Gellérthegy-u. 27. sz.) 

— Kimutatás a Lakits Vendel síremlékére 
befolyt gyűjtésről. (Folytatás.) 1. Brassómegyei 
tanítóegylet gyűjtése 39 K 5 f. 2. Friedmann 
K. el. isk. tanuló 5 K. 3. Külsősomogyi ág. 
ev. tanítóegylet 11 K 30 f. 4. Felsőerdősori 
el. isk. tantestület, Bpest 9 K 60 f. 5. Erdő-
telki el. leányisk. tantestület, Bpest 10 K. 
6. Schmidt Boldizsár, Pécsbányatelep 2 K-
7. Vizer Endre 2 K. 8. Vasvármegyei ált. 
tanítóegylet 45 K 2 f. 9. Mosonmegyei ált. 
tanítóegylet 10 K. 10. Klotild-szeretetház ne-
velő-intézet, Bpest 6 K 60 f. 11. Létai Péter 
gyűjtése, Bpest 17 K. 12. Magyar ev. ref. 
tanítók orsz. egylete 20 K. 13. Ev. ref. tanító-
test., Hódmezővásárhely 15 K 26 f. 14. Attila-
utcai el. isk. tantestülete, Bpest 9 K 70 f. 
15. Balassagyarmat-Szécsényi tanítói kör 13 K. 
16. Mester-utcai el. leányisk. tantestülete, Bpest 
10 K. 17. Fejérmegyei Tanítótestület 25 K. 
18. Győri ág. ev. egyházm. tanítóegylet 5 K. 
19. Nagyküküllőmegyei ált. tanítóegylet 40 K. 
20. A III . ker. polg. leány- és női ipariskola 
testülete, Bpest 10 K. 21. Csongrádmegyei 
Tanítóegylet 20 K. 22. Szabolcsvármegyei 
tanítóegylet 50 K. '23. Debreczeni ev. ref. 
egyházm. tanítóegylet 16 K 30 f. 24. Békés-
bánáti ev. ref. egyházm. tanítóegylet 20 K. 
25. Varga József szentesi tanító gyűjtése 8 K. 
A legutóbb kimutatott gyűjtés összege 773 K 
96 f. Az eddigi gyűjtés eredménye : 1193 lí 
79 f . Budapesten, Í 9 0 5 július hó 14. Dallos 
István, pénztáros (I., Gellérthegy-u. 27.). 

— Halálozás. Fekete Ilonka, Fekete Ernő 
állami tanító leánya, végzett képzőintézeti nö-
vendék, Munkáeson, élete 20. évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Áldás emlékére! 

Tartalom : A. népjólét és a tanító. Ember János. — 
„ A tanfelügyelőség szennyese." — A gyermek-
koldusok. Verner Jenő. — Az iskola az alkohol elleni 
harcban. Eötvös Károly Lajos. — Az „Értesítők." 
Qárdos Mór. — A magyar nyelv tanítása, magyar 
tannyelvű iskolákban. XV. Se. O. XVI. Varga József. 
XVII. Egy laikus. — Idegesség. Angyal Malvin. — 
„Nyugdíjazás." Andor Pál. — Hivatalos rész. — 
Szünóra : Iskolai zászlóaljak. Kerekes József. — 

I Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Kovatvezető: KEOLOPP A L P H É D . 

A gazdasági ismétlő iskolai okta-
tásról. 

Akár az 1902. évi szeptember 24-én 66.569. 
sz. a. kiadott Szervezetet és Tantervet, akár az 
azután kibocsátott miniszteri intézkedéseket 
vizsgáljuk, a gazdasági ismétlő iskola minden 
alkalommal oly figyelemben, olyan elbánásban 
részesül, mint a népoktatásnak bármely más 
irányú tagozata. Ezekben és ezek szerint a 
cél olyan, az ennek megvalósítására vonatkozó 
előintézkedések olyanok, hogy azokhoz többet 
— ez idő szerint — tenni vagy kívánni sem 
lehet. 

Ha azonban az ország különböző részein 
létező gazdasági ismétlő iskolák tanmenetét, 
felszerelését, gyakorlati helyük berendezését, a 
tanítási irányt és módszert, a tananyag terje-
delmét, akár a gyakorlati helyen elért sikert, 
akár az elméletiekből felmutatott eredményt 
vizsgáljuk, azt fogjuk látni és tapasztalni, hogy 
az csak némely helytt részben, sok helytt alig, 
a legtöbb helytt nem is felel meg a Szervezet 
követelményeinek. Ezen s más körülmények 
figyelembe vételével igaz lehet az a nézet, 
melyet már több tekintélyes kartárstól is hal-
lottam hangoztatni, hogy a mai gazdasági 
ismétlő iskola tanrendszere és tanításának ered-
ménye a régitől csak címében, a tanítók elő-
zetes kiképzésében és a 100 korona munkadíj 
kiutalásában különbözik. E súlyos vádnak lehet 
is, van is némi alapja. Epen azért, hogy általá-
nossá ne legyen, hogy a magas közoktatásügyi 
kormánynak a tanítókba helyezett bizalma meg 
ne ingjon ; de azért is, hogy a kormány nagy 
áldozata ne menjen kárba, igyekeznünk kell a 
vád indokait kikutatni, azokat elhárítani s 
terjedése ellen gátat emelni. Hosszabb idő óta 
foglalkozom a gazdasági ismétlő iskola ügyei-
nek s közelebbről a tételem keretébe tartozó 
indokok kutatásával, tanulmányozásával s azok 
alapján észleleteimből a főbb részleteket 4 pont 
alatt sorolom fel. 

1. Tévedés és nagy hiba lenne általánosság-
ban az ismétlő iskolák elméleti és gyakorlati 
tárgyait tanító tanítókat az oktatás eredmény-
telensége miatt vád alá helyezni, de a része-
sedésből sem maradhatnak ki. Mert elvitáz-
hatlan és igaz tény az, hogy sok helytt a 
lelkiismeretes és ügybuzgó tanító törekvése és 
sikert ígérő munkálkodása is zátonyra jut a 
helyi hatóság (községi elöljáróság, gondnokság 
stb.) közönye vagy rosszakarata folytán. Az 
is igaz, hogy sok helytt a helyi hatóság, alkal-
mas módon, megfelelő eljárással bármely áldo-
zatra kész lenne, ha a vezető is lelkesültséggel, 
odaadással viseltetnék az intézmény iránt, ha 
az áldozatok után újabb meg újabb sikereket 
és látható eredményeket tudna felmutatni. E 
két eshetőségnél jóval nagyobb tábort alkot 
az, ahol az egyik fél sem sokat törődik az 
ismétlő iskolák ügyeivel. „En sem bántom, Te 
se bántsd" vagy „Ej, ráérünk arra még!" 
„Tanítunk úgy, ahogy lehet s azt, aki jelen 
van." Mindenik esetben fődolog, hogy a sta-
tisztika követelményeinek elég legyen téve. 

Sem Halász F. min. tanácsos úr, mint a 
gazdasági ismétlő-iskola szervezője s külső 
kereteiben oly szépen megalkotója és terjesz-
tésében egyik előharcosa : sem a közoktatásügyi 
kormány mellett, a földmívelésügyi kormány, 
ki ez intézmény érdekében szintén sok áldo-
zatot hoz, nem gondoltak ilyen eshetőségekre, 
közönyre vagy más hasonló körülményekre. 
A veszély azonban még nem olyan nagy, a 
betegség még nem oly nagymérvű, hogy azon 
segíteni ne lehetne, csak tudomására kell hozni 
a bajt elhárítani tudó orvosnak. 

Nézetem és meggyőződésem szerint ezen a 
helyzeten egyelőre a felügyelet és- ellenőrzés 
legalább olyanforma szervezésével lehetne 
javítni, mint amilyen a méhészeti vándor-
tanítók intézménye. Ezen állapot az igények 
és az e célra fordítható költségek figyelembe 
vételével évről-évre javítható és pótolandó 
lenne. Mert igaz, hogy most a kir. tanfelügyelők 
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az előírt utasítások és kérdőpontoknak meg-
felelőleg látogatnak, de ehhez sok szó fér és 
nem nagy köszönet van benne. 

2. Eltekintve attól, hogy a gazdasági ismétlő 
iskolai növendékek egy része a III — IV-ik, 
másik része az Y—YI-ik osztályból, sőt azon 
alulról is jön az ismétlő iskolába, tehát elő-
képzettségük nem egyforma, ezenkívül testi 
és lelki fejlettségük is nagyon eltérő, tapasz-
talatom szerint biztosan mondhatom, hogy a 
mostani — szerda és szombat délutáni — 
tanítási időbeosztás is hátrányára van a taní-
tásnak. Nem szükséges részletesen és hossza-
dalmasan bizonyítani, hogy milyen eredményű 
lenne a tanítás, ha az reggel kezdődnék s 
egész nap tartana a kiszabott órákon! A jelen-
legi beosztás szerint a tanító kifáradva s 
mintegy borzadva megy az ismétlő iskolások 
tanítására. A növendékek egy része, nehogy 
elkéssék, már félegy órakor ott van, akik a 
rendes idő elkövetkezéséig bizonyosan nem 
tanulnak, hanem csintalankodnak s rendesen 
a tanítót panasszal fogadják. Az egésznapi 
tanításnál ez nem így van. Az 1901/2. tan-
évben kísérletet tettem ezen beosztással s 
mondhatom, hogy jól sikerült. De eltekintve 
a sok mellékes körülménytől, még azért is jó 
lenne ez, mert így 11—12 óráig a hitoktatók-
nak is lenne idejük tanítani. Jelenleg a hit-
oktatás csak papiroson létezik, de a valóság-
ban, a kivitelben sehol. Hogy e beosztásom 
november 1-től április l - ig tartson s hogy 
délelőtt az elméleti s délután a gyakorlati 
tárgyakkal kapcsolatos teendők végeztessenek 
s hogy a rendes iskolásoktól elvett délelőtti 
tanóra egy szabad időnek vett délutánnal 
pótoltassék, azt indokolni fölöslegesnek vélem. 

3. Ezen beosztás és még a kellő ellenőrzés 
mellett is, az eredmény elérésében nagy aka-
dály a legtöbb iskolánál fennálló azon állapot, 
hogy nincs tankönyv és tanszer. Ezt sem a 
növendék, m a helyi hatóság nem tart ja 
kötelességének beszerezni. 

Még talán a beszerzés sem oly nagy ba j és 
nehézség a tanszereknél, mint az, hogy az 
utcán hordozza a növendék, oda és vissza. Egy 
kis jóakarattal azonban a tanító a tankönyv-
és tanszerhiányt is pótolhatja. Nevezetesen, 

igyekezzék megnyerni a helyi hatóságot, hogy 
a büntetéspénzekből szerezzenek a szegények 
számára teljesen ingyen olvasókönyvet, de elő-
legezzék a jobbmódúak számára is annak 
árát, hogy egyszerre legyen könyve minden-
kinek. A jobbmódúak vagy egy ízben, vagy 
két részben fizetnék vissza a könyv árát. Ha 
az olvasóköny megvan, könnyebb lesz 20—24 
fillér befizetésére rábírni a növendékek útján 
a szülőket, amiből a jóminőségű és nélkülöz-
hetlen tanszerek szintén beszerezhetők s azo-
kat a tanító tartsa az iskolában. Célszerűen 
fölhasználva s tanév közepén legalább egyszer 
a szülőnek is bemutatva, bátran kérethetünk 
tíjabb költségre néhány fillért, készséggel adja 
azt mindenki. 

Ha tankönyvünk és tanszerünk van, akkor 
a tanítás sikerének egyik biztosítéka is megvan. 
Ha, amíg az egyik csoport olvas, a másik írhat, 
számolhat vagy rajzolhat, biztosak lehetünk a 
csend és figyelem felől is. Ellenkezőleg az 
oktatás sikerének egyik legnagyobb ellenségé-
vel kell küzdenünk. > 

4. Az elősorolt és inkább a tanítás külső 
kellékeit képező tárgyak mellett, mint legfőbb-
ről, szólnom kell a tanmenetről. A szervezeti 
utasítás azt mondja: „A gazdaságtan tanítása 
elméleti és gyakorlati. A gazdasági ismétlő 
iskola elméleti tárgyai szóbeli közlések, de főkép 
olvasókönyvből olvasmánytárgyalás alapján tani 
tandók." A dűlt betűvel nyomtatott aláhúzott 
szavak értelmezésében és követelésében látómén 
legnagyobb akadályát az oktatás sikertelenségé-
nek. S mindaddig, míg az rendeleti úton el nem 
töröltetik vagy nem szabályoztatik, az lesz leg-
erősebb kerékkötője a gazdaságtan tanítása sike-
rének és tárgya terjedelmének. Mert aki ismeri 
ismétlő iskolai olvasókönyveink beosztását, a 
fölvett tananyag földolgozását stb., aki próbálta 
ebből a különféle tantárgyaknak megfelelő 
szakaszok között különösen a gazdaságtani 
részt lelkiismeretesen tanítani, az előtt nem kell 
hosszasan és részletesen fejtegetni azt, hogy 
olvasmány tárgyalással kevésre lehet menni, 
mondjuk ki határozottabban: célt érni nem 
lehet. Nem is elég, nem is olyan s nem is 
lehet olyan olvasmányszerüleg a tárgy földol-
gozása, amilyen az ismétlősöknek kellene. De 
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lenne bármilyen jól és célszerűen is feldolgozva 
a gazdaságtanból fölvett részlet, azt a növen-
dék még sem tanulja úgy meg, mint külön 
könyvből. 0 az olvasókönyvből csak verset 
tanul meg, egyebet olvas s mivel olvasni úgy 
is tud — jól, szépen vagy rosszul, az előtte 
mellékes — tehát nem olvas előre semmit. 
Olvas akkor, amikor a sor reá kerül. Aki jól 
olvas, az az olvasottakból el is tud holmit 
mondani, de aki baktat vagy gyengén olvas, 
attól gyakori kérdéseinkre se tudunk valami 
értelmes részletecskét kikovácsolni. Ebbe a 
fárasztó kedves munkálatba a tanító beleun, 
társai érdeklődés nélkül hallgatják, a fegye-
lem felbomlik s folytatása lesz a gépies olva-
sás, míg az órának vége van. Ha a tárgyalt 
részt felhagyja s a jövő órán meggyőződést 
akar szerezni arról, hogy elolvasták-e, meg-
tanulták-e ? az eredmény biztosan elszomorító 
lesz. Melyik tanítónak nem megy el kedve az 
ilyen kártyavárépítésnek nevezhető tanmenet-
től? Mivel tudja minden tanító azt is, hogy 
•ennyi és így tanítva még sem elég, beszéd- és 
értelemgyakorlatszerüleg felvesz egy bizonyos 
részletet az elméletből, megrinutat valamivel 

' O 
többet a gyakorlatban s így eleget vél tenni a 
követelményeknek, levén az is olyan, amilyen. 

Kézikönyvvel nem így van A tanító is, a 
tanítvány is kötve van, úgy a tárgy terjedel-
mét, mint más igényeket illetőleg. Fel van 
mentve az unalmas, fárasztó és időtrabló 
olvasmány-tárgyalástól. Megmagyarázza,, elol-
vastatja, megérteti itt is a felvett tárgyat s 
felhagyja. Midőn a következő órán kérdez, a 
növendík felel, nem handabandáz ide s tova. 

Több évi tapasztalatom után egész határo-
zottan állítom azon elvitázhatatlan tényt, 
hogy egyetlen tárgyat sem tanul oly örömmel 
és készséggel a növendék, mint a gazdaságtant, 
megfelelő magyarázat után, kézikönyvből. Mivel 
ez iránt rokonszenvez leginkább, ezt is tanulja 
meg legszívesebben és legjobban. Egész nyugodt 
lelkiismerettel mondom azt is, hogy még olyan 
növendék is, aki az olvasásban ^gyenge volt, 
a gazdaságtant mindig tudta. Ezen körülményt 
részletesen indokolni fölöslegesnek vélem. En a 
gazdaságtani tananyagot az elméletből a két 
•évfolyam növendékei közt így osztom fel : első 

évfolyamban : talajmívelés, trágyaismeret, mező-
gazdasági növények leírása, rétmívelés stb. ; 
második évfolyamban : az állattenyésztés (a ló, 
szarvasmarha, juh, disznó, baromfi stb. rész-
letesen) és kertészet. Természetesen ezeket a 
téli hónapokban és alkalmatlan időben, mikor 
a gyakorlóhelyen dolgozni nem lehet, veszem fel. 

Adjunk tehát anyagot, de adjuk rendszerben 
is azt, amit a gazdasági ismétlő iskolában 
tanítunk. Tanulja meg a tanuló azt, ami neki 
való, amiből ha felejt, de marad is meg. Ez a 
főcél. 

Kézikönyvet tehát az ismétlősöknek a gazda-
ságtanból is! 

Ekkor és így egy lépéssel közelebb jutunk 
ahhoz, hogy a gazdasági ismétlő iskolai oktatás 
kielégítő eredményű, vagy ennél több — jó 
legyen. 

(Tor das zentlászló.) Borbély József. 

A méhes nyári szállításáról. 
Tudvalevő dolog, hogy méhest nyáron egyik 

helyről a másikra áttelepíteni, különösen két 
kilométer távolságon belüli helyre, nem taná-
csos, mert az esetleg az egész állomány pusz-
tulását idézhetné elő. Jöhetnek azonban olyan 
körülmények közbe, hogy kénytelenítve vagyunk 
erre, pl. különösen hivatalnok-embereknél, ha 
nyáron kell költözködnünk, mikor is előfordul-
hat, hogy sokszor al ig pár száz méternyire 
kell átköltözködnünk s méhesünket is oda át-
telepíteni. 

Szolgálatot vélek tenni méhészkedő kartár-
saimnak, midőn a jelen alkalommal leírom, 
miként szállítottam én a f. év nyarán méhe-
semet jó sikerrel egy közeli új lakásom kert-
jébe át, a költözködés alkalmával. 

Egy este a méztér felől két kaptárba vízzel 
telített 2—2 lépes keretet adtam be, s az 
ablakait is kiszedve, az ajtókat jól bezártam. 
A következő nap hajnalán egy kis füst segé-
lyével behajtottam ezen két kaptárba a röp-
deszkáin nyáron egesz éjjel kint ülő méheket 
és a röplyukat egészen elzártam. A kaptárakat 
azután kézi targoncára téve, két ember által 
átvitettem az új lakás tiszta pincéjébe s ott, a 
jól elsötétített, hűvös pincében a röplyukakat 
újra felnyitogattam, nehogy levegő hiányában 
megfulladjanak a méhek. 

Ezen hürös és sötét pincében állott a két 
kaptár három egész napon át háborítatlan 
csendben, s a negyedik nap reggelén felvittük 
az új méhesben kijelölt helyeikre. 

3 1 * 
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Az új helyen elkezdtem minden oldalról 
veregetni a két kaptárt, hogy méhei mind 
felzúduljanak, figyelmesekké legyenek s teli-
szívják magukat mézzel ; csak ezután bocsá-
tottam szabadon őket s figyelemmel kísértem 
járásukat. A méhek szabadnak találva a kijá-
rást, a három napi sötét fogság után zsongva 
tódultak elő és a reggeli napfényben gyönyö-
rűen kezdtek tájolni, majd nemsokára virág-
porral megrakodottak is tértek vissza ú j 
otthonukba. A régi méhesben az elszállított 
két kaptár helyére egy-egy hasonlót állítottam, 
hogy az esetleg mégis oda visszatérő méhek 
azokba húzódjanak, s ezeket este keretestől 
áttettem az ú j helyen megfelelő kaptáraikba. 

Ezen eljárást megismételtem azután 2—2 
kaptárral mindaddig, míg az egész állományt 
áttelepítettem. Kissé fáradságos és hosszadal-
mas ugyan e munka, de a méheit szerető 
méhész szívesen megteszi, ha a szükség úgy 
kívánja, hogv nyáron kell méhesét közeli 
helyre áttelepíteni. 

(CsanytelekJ Szemmáry Andor. 

Az amerikai alanyszőlőkről. 
A filloxerának föllépte egész kontinensünk 

szőlőmívelését megváltoztatta. Mint ismeretes, a 
filloxera Amerikából hurcoltatott be Európába 
a mult század hatvanas éveiben. Laliman, 
francia amatőr-szőlész az, kinek nevéhez e 
szomorú esemény fűződik. Bordeaux városa 
melletti (tourotte-i) szőlőjében a legkülönbö-
zőbb faj tákat termelte s szenvedélyét követve 
Amerikából is hozatott magának fajtákat. Ezen 
amerikai fajtákkal importáltatott a filloxera is. 
Franciaországból néhány évtized alatt elterjedt 
Európa valamennyi szőlőmívelő államában. 
Nálunk 1875-ben Pancsován észlelték először, 
s amint bebizonyult, hozzánk Klosterneuburg-
ból (Alsó-Ausztria) hurcoltatott be. 

A filloxera végpusztulással fenyegette összes 
európai szőlőinket. Okvetlen szükségessé vált 
tehát a védőintézkedések alkalmazása. Mai nap 
a filloxera ellen a következő védőintézkedések 
vannak alkalmazásban: 1. a vízzel való elárasz-
tás, 2. az immúnis homokra való telepítés, 
8. a mérgek alkalmazása (szénkéneggel való 
„gyérítés") és végül 4. az amerikai szőlők. 
Az előbbieket mellőzve, jelen alkalommal csak 
az utóbbi, az amerikai szőlőkkel való védeke-
zésről kívánok szólani. 

Az 1869-ben tar tot t beaunei kongresszuson 
Laliman fölemlítette, hogy míg az európai 
nemes szőlői a filloxera által tönkrementek, 
addig az amerikai szőlői alig vagy épen sem-
mit sem szenvedtek a filloxerától. Szavait nem 
igen vették figyelembe akkor, csak néhány 

évvel később kezdtek a dologgal komolyan 
foglalkozni. Eredménye az lett, hogy a mont-
pellieri gazdasági tanintézet tanárát, Planchont 
kiküldték Amerikába (1873-ban), tanulmányo-
zandó az amerikai szőlőknek a filloxerával 
szemben való viselkedését. Planchon, vissza-
térve, megerősítette Laliman állításait, mire a 
francia kormány Montpellierben 4 hektárnyi 
területen amerikai szőlőket ültettetett tanul-
mányozás végett. Csakhamar kitűnt, hogy az 
amerikai szőlők Európában is épen úgy visel-
kednek a filloxerával szemben, mint eredeti 
hazájukban; nemkülönben kitűnt az is, hogy 
még a legjobb termést adó amerikai szőlők 
sem szolgáltatnak oly jó termést, mint bár-
mely közepes európai, sőt vannak egyes fajták, 
melyek termése egyáltalán nem élvezhető. Erre 
a franciák az amerikai szőlőket keresztezni 
kezdték az európaiakkal. A keletkezett hybridek 
az úgynevezett direkt-termő amerikaiak. Neve-
zetesebb eredményt a keresztezésekkel nem 
értek el, mert amely direkttermők az európai 
szőlőt megközelítő termést hoznak, nem álla-
nak ellent a filloxerának, viszont azok, melyek 
a filloxerának ellentállanak, alig hoznak élvez-
hető gyümölcsöt. 

A direkttermő amerikai szőlőknek alig jutott 
eddig valami fontosabb szerep, mert még azok 
gyümölcse is, melyek az élvezhető gyümölcsűek 
közé soroltatnak, különféle, sokszor kellemetlen 
mellékízzel bír, pl. róka-, poloska-, egérhúgy-
szag, málna , eperíz stb. Ilyen amerikai direkt-
termők a Jaquez, Herbemont, York Madeira, 
Othello és Canada. E fölsorolt 5 direkttermő-
faj ta az, mely a száz meg száz közül még 
némi jelentőséggel bír. így pl. az Othello igen 
szép kék hamvas fürtöket hoz, melyeknek 
mellékízét némelyek pikánsnak tart ják, miért 
némely helyen termelik mint csemegeszőlőt. 
Homokon is jól díszlik, korán érő, könnyen 
szaporítható, de a filloxerával szemben alig van 
ellentállóképessége. A Canada nagyon hasonlít 
hozzá, szintén szép nagybogyójú fürtöket terem. 
Hazánkban ezt különösen Verseez vidékén ked-
velték meg, ahol termelik is. A hybridálással 
itt ott még ma is foglalkoznak s még ma is tűn-
nek fel egyes ú j direkttermők, melyeket a rek-
lám mindenféle dicséretekkel elhalmoz. Ujabban 
a Delaware-t kapták föl nagyon, hogy miként 
fog beválni, megmutatja majd a jövő. 

A keresztezésekkel a franciák célt nem érvén, 
azon gondolattal foglalkoztak, nem volna-e 
lehetséges az élvezhetetlen, rossz gyümölcsöt 
adó, de a filloxerának teljesen ellentálló amerikai 
tőkébe nemes európait beojtani, mint ahogy a 
gyümölcsfákat szokták nemesíteni. Eleinte kevés 

I remény bíztatott, minek oka a kellő gyakorlat 
I hiánya volt. Később azonban mindinkább töké-
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letesedett a szőlő nemesítése, úgy hogy mai 
nap a filloxera elleni védekezésnek egyik leg-
biztosabb módja a szőlő nemesítése, más szóval: 
európai szőlőnek amerikai szőlőre való ojtása. 
Megjegyezni kívánom azonban, hogy a neme-
sítés nemcsak ojtás lehet, de történhetik szem-
zés vagy ablactálás (összeforrasztás) által is. 
Az összeforrasztás mai nap már nem igen dívik, 
míg a szemzés nagyobb ügyességet tételez föl. 
Legáltalánosabban az ojtás van elterjedve, mely, 
valamint a szemzés és ablactálás is, történ-
hetik fásán és zölden, úgy hogy midőn a szőlő 
nemesítéséről szólunk, általában az ojtásokat 
értjük. 

Az amerikai vadszőlőt, amelyre az európait 
ráojtjuk, alanynak, a ráojtott európait nemes 
résznek, az ojtás eredményét pedig ojtványnak 
nevezzük. Midőn tehát ojtványszőlőről szólunk, 
mindig olyan szőlő értendő, amelynek alsó, 
tehát földalatti gyökereket viselő része ame-
rikai, míg a földfeletti, tehát hajtásokat, a haj-
tásokon pedig leveleket, kacsokat s fürtöket 
nevelő része európai nemes szőlő. 

Amerikai szőlő nagyon sok van. Az egyik 
ampelografus 12, a másik 14, de van olyan is, 
aki 20 fajt különböztet meg. Magától érte-
tődik, hogy e sok közül nem mindegyiket fog-
juk alanynak használni, mert nem mindegyik 
áll egyformán ellent a filloxerának s nem 
mindegyik felel meg talaj- és éghajlati viszo-
nyainknak. Az amerikai alany megválasztásá-
nál legfontosabb tényezők: a filloxerának miként 
áll ellen, milyen a tenyészet (vegetáció) erős-
sége s miként alkalmazkodik talajunkhoz 
(adaptatió). Szükséges ugyanis, hogy az alany 
necsak a filloxerának álljon ellen, hanem dúsan 
tenyésszék is, erős gyökérzetet, lombot nevel-
jen, a betegségeknek ellentálljon, továbbá hogy 
talajunkban jól vegetáljon, annak chemiai és 
fizikai összetétele neki megfeleljen. 

A sok alanyszőlő közül hazánkban a követ-
kezők bírnak fontossággal : a Vitis Riparia, 
a Vitis Sólonis, a Vitis Rupestris és a Vitis 
Berlandieri. 

Valamennyi ellentáll a filloxerának, fölkeresi 
ugyan gyökereit, de támadásaira nem reagál. 
Érdekes lesz tán fölemlíteni, hogy Foëx és 
Mittardet, két nagynevű francia ampelografus, 
minek tulajdonítja az amerikai szőlőknek a 
filloxerával szembeni ellentállóképes^égét. Az 
amerikai szőlők gyökérzete erős, dús, nagy 
a reprodukálóképessége ; a szövetük sokkal 
tömöttebb, mint az európaiaké, a farészben 
levő alakelemek, a fasejtek vastag falakkal 
bírnak, az üregük kicsi, a bélsugarak vékonyak, 
a gyökerek külső kérge (epidermis) vastag s 
így a filloxera ha meg is szúrja a gyökereket, 
szúrása kambiumot nem ér olyan könnyen s 
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így kevésbé ár that ; ha pedig meg is sérül 
a gyökér, a már említett reprodukálóképes-
ségénél fogva csakhamar újabb gyökerek kelet-
keznek. 

A már említett alanyok közül hazánkban a 
Vitis Riparia van leginkább elterjedve. A kor-
mány 1880-ban direkt Amerikából hozatott 
100.000 vesszőt, melyet három telepen (Farkasd, 
Istvántelek és Szendrő) ültettetett el. Ameriká-
ban a Riparia vadon él, hol jóillatú szőlőnek 
is nevezik, mivel virágzáskor nagyon kellemes 
rezedaillatot áraszt. Valamennyi Riparia erő-
teljes növekedésű, internodiumai (bütyökízek) 
hosszúak, levelek rendszerint nagyok, ezek széle 
ép, csupán a főerek mentén találhatók nagyobb 
csipkék. A levelek lehetnek simák és alul sző-
rösek. A hajtások színe rendesen pirosas, vesszői 
igen jól meggyökeresednek. Termése piciny, 
kékbogyójú s teljesen élvezhetlen fürt. Minden 
európaival jól forrad össze, rajta a nemes 
10 —14 nappal előbb beérik s bővebben terem, 
mintha saját lábán állana. Hátrányai, hogy 
venyigéi vékonyak, a nemes rész vastagodásá-
val saját vastagodása lépést nem tart, így az 
európai reávastagszik, s hogy a talajban válo-
gatós. A talajnak mélyrétegünek, lazának, táp-
dúsnak, mérsékelten nedvesnek kell lennie s 
kevés meszet szabad tartalmaznia. 

A Vitis Ripariának sok fajtája van. Viola 
szerint két nagy csoportba oszthatók az összes 
Ripariák: 1. sima levelűek (G-labres), 2. szőrös 
levelüek (Tomenteux), mindkét csoportba tar-
toznak kis- és nagyié velüek. Tapasztalat szerint 
legjobbak a sima Ripariák s ezek között pedig 
legjobb a Riparia portalis, melynek más nevei : 
Riparia gloire de Montpellier, Riparia Michel 
és Riparia Saporta. A Riparia portalis tenyész-
kiválasztás útján jö t t létre, a Ripariáknak kü-
lönben vékony venyigéit vastagítandó. Levelei 
igen nagyok, felső lapjukon rendesen felhólya-
gosodnak, hajtása elég vastag s ez emeli a többi 
Ripariák fölé. Kívánatos, hogy a talaj 15°/o-nál 
több meszet ne tartalmazzon (20% a végső 
határ), különben a Riparia sárgaságba (chlo-
rozis) esik s tönkremegy. Említést érdemel még 
a sima Ripariák közül a Riparia grand glabre 
és a Riparia Baron Pèrier, ezek azonban csak 
szórványosan találhatók nálunk. 

A szőrös Ripariák közül legjobb a Riparia 
géant de Las Sorres, amely azonban nálunk 
egészen ismeretlen. 

A másik alanyul használt amerikai szőlő a 
Vitis Rupestris, melynek eredeti hazája az 
Egyesült-Államokban, főleg Texasban van, hol 
vadon terem. A Vitis Rupestris bokorszerüen 
nő, internodiumai rövidek, levelei kisebbek s 
hasonlítanak nagyi ában a sárgabaraekfa levelei-
hez. A levél nyele és erezete piros. Fürtje 
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élvezhetetlen. A filloxerával szemben ép olyan 
ellentálló, mint a Riparia. A keményebb, köve-
sebb, meredekebb száraz hegyoldalakon, a seké-
lyebb felsörétegü talajokban is jól díszlik s a 
Ripariánál jóval több meszet kibír. Nedves 
talajokra nem való. Könnyen szaporítható, az 
ojtás jól fogamzik meg s a nemes rész nem 
vastagszik úgy reá, mint a Ripariánál, amiből 
föltehető, hogy az ojtványok tartósak marad-
nak. Alapszik pedig e föltevés azon gyümölcsé-
szeti tapasztalaton, hogy pl. a birsre ojtott 
körte, mely szintén rávastagszik az alanyra, 
sohasem oly tartós, mintha az alany is körte, 
amikor rávastagodás nincsen. 

A Vitis Rupestrisnek is sok változata isme-
retes. Az eddigi tapasztalatok szerint a legjobb 
válfajtája: a 1i'ipestris monticola vagy más-
képen : Rupestris du Lot. A Rupestrisek közül 
ez bírja legjobban a meszet: 30—35%-ot . 
Levelének öble hiányzik. Franciaországban ezen-
kívül még több Bupestris-változat kapós, nálunk 
azonban csak kevéssé ismeretesek; ilyenek a 
Rupestris metalica, Rupestris Mission stb. 

A Vitis Riparia, Rupestris és Vitis Candi-
cansnak természetes úton való keresztezéséből 
keletkezett a harmadik alany: a Vitis Solonis. 
Levélszéle élesen fogazott. A hajtások vége, a 
levélerezet s a levelek alsó lapja szőrözött. A 
Ripariánál nehezebben gyökeresedik, az ojtások 
megeredési százaléka is kisebb,hajtásai vékonyak. 
A filloxerával szembeni ellentállóképessége az 
alanyok között a legkisebb. A nedvesebb, erősen 
kötött s nagyobb: 4 0 % meszet tartalmazó 
talajokban is kitűnően tenyészik. Az alanyfajták 
között a legtöbb nedvességet a Solonis bírja, 
a legújabb francia adatok szerint a mocsaras 
jellegű talajokon is jól díszlik. 

Az amerikai szőlők általában nagyon kényesek 
a talaj mésztartalma iránt. A nemes szőlő jó-
val több meszet bír el, mit legszebben bizonyít 
az, hogy a meszes hegyeken is szépen díszlik. 
Csakhogy a filloxera e talajokban sem tett ki-
vételt, miért is szükségessé vált egy olyan 
alanyfajta, mely az eddig említett alanyoknál 
jóval több meszet bír el. A francia kormány 
1887-ben Viola tanárt küldte ki Amerikába egy 
ilyen alanyfajta keresésére, melyet a Texas meszes 
hegyein szépen viruló Vitis Beriandieriben talált 
meg, mely az amerikai szőlők között a legtöbb 
meszet b í r j a : 60—70°/o-ot s a filloxerának is 
kitűnően ellentáll. Fejlődése kezdetben nagyon 
lassú, úgy hogy 3 éves korban nem nagyobb 
még, mint más fajta talán az első évben, később 
azonban szépen nekiindul a fejlődésnek. A 
levelei aprók, szederfaszerűek, erősen kifejlett 
V-alakú öböllel. Für t je kicsiny s rendkívül 
tömött, apró feketebogyójú. Jó tulajdonságai 
mellett az a nagy hibája van, hogy nehezen 

szaporítható, nehezen gyökeresedik meg s a, 
nemes résszel nehezen forrad össze. Ha azon-
ban az összeforradás megtörtént, akkor nagyon 
erős és ellentálló ojtványt nyertünk, melyen a 
nemes rész jóval bötermőbb lesz, mint ojtat-
lanul. A nehéz meggyökeresedésen úgy lehet 
legjobban segíteni, hogy ha a dugványnak 
szánt venyigéket tavasszal addig hagyjuk a 
tőkén, míg kihajtanak, szóval, a nedvkeringés 
már javában megindult. Midőn néhány hajtást 
már nevelt a venyige, akkor levágjuk a tőké-
ről, a hajtásokat lecsípjük s iöldarabolva azt, 
jó tápdús, komposztos földbe elültetjük. 

A Vitis Berlandieriből igyekeztek tenyész-
kiválasztással (selectio) jobb változatokat elő-
állítani. Ezek közül a legjobbak : a Vitis Ber-
landieri Ressèguier N° 2, a Vitis Berlandieri 
Lafont N° 9 s a Vitis Berlandieri d'Angeac. 
Keresztezték is a Berlandiert európai szőlővel 
s így létrejött a ChasselasXBerlandieri N° 41, 
de Millardet et Grasset, mely állítólag a Ber-
landierik között a legjobb volna a meszes 
talajokra. 

Összefoglalva az eddigieket, hazánkra nézve 
a következő alanyok bírnak jelentőséggel, és 
pedig : a Riparia portalis, a Rupestris du Lot 
v. monticola, a Vitis Solonis és a Vitis Ber-
landieri. Ezek közül mindegyik más-más talaj-
igényekkel hír. Midőn tehát arra határozzuk 
el magunkat, hogy ojtványszőlőt telepítünk s 
így védekezünk a filloxera ellen, a legfontosabb 
teendőnk az lesz, hogy a talajunknak megfelelő 
alanyfajtát kiválasszuk. Azt mondhatjuk, hogy 
az egész ojtványszőlőmívelésnek ez az alapja, 
s ha az alanyt rosszul választottuk meg, akkor 
néhány év múlva keserűen fogjuk tapasztalni 
azt, hogy több évi munkásságunk, fáradozá-
sunk s a tetemes kiadások mind elvesztek s 
újból kezdhetjük az egész telepítést. E tekin-
tetben nem lehetünk eléggé óvatosak. Ha tel-
jesen tisztában nem vagyunk talajunkkal, ne 
sajnáljuk a fáradságot s az esetleges csekély 
költségeket, de keressük fel az állami szak-
közegeket (szőlészeti felügyelők, vincellér-
iskolák) s kérjük ki tanácsukat, esetleges 
helyszíni szemléjüket. A helyesen keresztül vitt 
telepítés rövid idő múlva a költségeket bőven 
meg fogja téríteni. 

Midőn ezeket írom, nem egy szőlősgazda 
ju t eszembe, aki hallgatva a reklám nagyhangú 
szavára s félrevezettetve az úgynevezett félművelt 
gazdáktól, elhamarkodta dolgát s később ke-
serves panaszokkal fordult segítségért, tanácsért 
oda, — de már későn — hova mindjárt kez-
detben kellett volna fordulnia. Az eszmetársulás 
kapcsán eszembe jutnak a póruljárt mütrágyázó 
gazdák is, akik azon hiszemben, hogy a mű-
trágya műtrágya, mindegy tehát, akármelyiket 
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használjuk, derűre-borúra mütrágyáztak, s mi-
dőn a várt eredmény elmaradt, dacára a nagy 
költségeknek, leszidtak mindenkit, aki valaha 
csak műtrágyáról írt vagy beszélt, merő csa-
lásnak, szemfényvesztésnek minősítve az egész 
tant, elméletet. Mit csináljon az ilyenekkel az 
ember? Semmi más egyebet, mint így szólani 
hozzájuk : Mérsékelje magát, jó uram, mert 
még csak halvány segédfogalma sincsen az 
egészről. Nézze csak : ha ön éhes és vizet 
kapna, vagy megfordítva, szomjas és ételt 
kapna, segítve lenne-e a baján ? Ha a földje 
foszforban szegény és nitrogéntrágyát ad neki, 
várhat-e tőle jó termést? Űgy-e, nem? — És 
ön póruljárt, kedves szőlős gazdám, ha a földje 
mészdús és ön Ripariát használt alanynak, cso-
dálkozhatik-e azon, hogy szőlője tönkremegy? 
Tehet-e róla az ehítkozott Riparia, hogy 
15—20Vo-nál több meszet nem bír el s chlo-
rozisba esik ? Úgy-e, nem. Tehát hol a hiba ? 
Önben ! . . . . 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A kártékony gyomokról. 
A vetés sikerülését .vagy nem sikerülését 

befolyásoló tényezők többek közt: az időjárási 
és talajbeli viszonyok, továbbá a végzett munka 
minősége. Az előbbi tényezőkről nem teszek 
említést e helyen, azért, mert ezek ellen a 
gazdának nincs módjában, avagy csak csekély 
mértékben, védekeznie ; hanem az utóbbiról : a 
végzett munka minőségéről — melyhez soro 
lom a gyomok elleni védekezést is — akarok 
egyet-mást elmondani. Teszem ezt pedig azért, 
mert a gazdák tekintélyes száma többnyire az 
időjárási viszonyokat okolja, ha valamely ter-
ménye nem sikerül. Pedig, ha egy kissé vissza-
pillantana a múltba, kezdve a talaj előkészíté-
sétől, a vetőmag kiválasztásától egészen a ter-
mény aratásáig, bizony sok olyan dologra 
bukkanna, melynek a mérlegelésénél kénytelen 
beismerni azt, hogy nem végezte úgy a mun-
kát, mint azt a növény életfeltétele megkívánná, 
így vagyunk a gyomokkal is. A gazda égre, 
földre esküdözik, hogy jó vetőmagot vetett s 
mégis mily gazos a földje. Nem akarja be-
ismerni, hogy bizony ő az oka, hogy vetését 
a gaz elnyomja. Azt hiszi, hogy vetéseinek 
tavaszi megboroná'ásával, acatolásával és sara-
bolásával megtette kötelességét s nyugodtan 
teheti félre gazdasági szerszámait. Egynéme-
lyike'vel tán sikerül a gyomot kiirtani, de bizony 
vannak a gyomok közt olyanok is, melyeknek 
gyökeres irtása nagy próbára teszi a gazdát, 
s bizony akárhányszor megesik, hogy a nem 
idejében végzett munka csak elősegíti a gaz 
nagymérvű fellépését, ami annál is inkább baj, 

meri a gyom károsítja a termést, csökkenti a 
hozamot és rontja a minőséget. 

Igaz az is, hogy a gyomok kártékonysága 
nem egyforma, mert azok kártétele attól is 
függ : mikor mutatkoznak és mily mennyiség-
ben ? Magvaik bekerülnek-e a termésbe vagy 
sem ? Azon gyomok, melyek csak aratás után 
lepik el a tarlót és indulnak fejlődésnek, ke-
vésbé veszélyesek azoknál, melyek kultúrnövé-
nyeinkkel együtt fejlődnek, melyeknek veszélyes-
sége még nagyobb akkor, ha egyúttal magról 
és gyöksarjakról is képesek szaporodni. 

Gazdasági növényeink és az azokban elő-
forduló gyomok között épúgy megvan a létért 
való küzdelem, mint akár az állató k és emberek 
közt. Mihelyest az egyik túlsúlyra vergődött, 
mihelyest képes volt szívószerveivel a másiktól 
a tápanyag-készletet elszívni : azonnal beáll az 
egyenetlen küzdelem, mely csak a gyengébbnek 
megsemmisülésével ér véget. E harcban tehát 
gazdasági növényeink segítségére kell sietnünk, 
megelőznünk a gyomok elterjedését, mert kü-
lönben e létért való küzdelem csak gabona-
féléink vereségével végződnék. 

A gyom elfoglalja termesztendő növényeink-
től a helyet ; fogyasztja a tápanyagkészletet, 
vizet ; beárnyékolja a növényzetet, elveszi a 
világosságot, másrészt alkalmat szolgáltat egyes 
veszélyes gombaféléknek — minő a rozsda is — 
elterjedésére. 

Termesztendő növényünk minőségét is ront ja , 
különösen az, mely a vetett növénnyel együtt 
fejlődik, érik s melynek magját cséplés u tán 
épen nem, avagy csak kis részét lehet kitisztí-
tani. Szóval : a gyomos vetés mindig silányabb 
és így értékre is kevesebbérő termést ad, mint 
a gyommentes. 

Hogy gazdasági növényeink a gyomokkal 
folytatott küzdelemben sikeresen megállhassák 
helyüket, úgy ismernünk kell azon körülmé-
nyeket, melyek a gyomosodást előmozdítják; 
ismernünk kell a gyomok életmódját, szaporo-
dását, mert csak ezen ismeretek birtokában 
lehetünk segítségére gazdasági növényeinknek 
s védhetjük őket a gyomoktcd. 

Ha a gazdasági növények életét figyelemmel 
kísérjük, láthatjuk, hogy egyesek nagyon ked-
veznek a gyomok nagymérvű elszaporodásának ; 
mások ismét megakadályozzák azok elterjedését. 
Ezeket tekintetbe véve, feloszthatjuk gazdasági 
növényeinket gyomnevelőkre és gyomirtókra. — 
Előbbiek sorába tartoznak gabonaféléink, me-
lyek a teuyészidő alatt csekély, avagy a legtöbb 
esetben semminemű ápolásban sem részesülnek, 
s így a gyom együtt nőhet és vígan tenyész-
het ; aratáskor ennek magja is megérik és 
részben a tarlóra hullva azt gyomosítja, rész-
ben pedig a termés közé kerülve, annak értékét 
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alább szállítja, minőségét rontja. — Utóbbiak, 
vagyis a gyomirtók sorába tartoznak a kapás-
és takarmánynövények. Ezekben azért nem sza-
porodhatik el a gaz, mert kapálás közben 
irtatnak, másrészt takarmánynövényeink java-
virágzáskor, vagyis akkor kaszáitatnak, mikor 
jó minőség mellett bőséges takarmányra van 
kilátásunk; s így a gyomoknak nincs idejük 
magot kötni. 

Az oly gazdaságokban tehát, ahol rabló-
gazdálkodást folytatnak, vagyis gabona után 
gabona következik, rendkívüli módon szaporo-
dik a gyom ; míg ennek lehetősége ki van 
zárva a helyes vetésforgóval bíró gazdaságok-
ban. 

Tudnunk kell azonban azt is, hogy a gyomok 
egy részét a szél is terjeszti, különösen azokét, 
amelyek magva könnyű gyapjas vagy szőrös, 
mert ezt felkapva a szél, viszi tovább, a szom-
széd földre. Szép példáját láttam ennek az 
egyik földmíves-iskolában, ahol a gyomok 
irtása nagy gondját képezte az iskola vezető-
ségének, s mégis — dacára a helyes vetés-
forgó alkalmazásának, az azonnal megkezdett 
gyomirtásnak — minden évben megszámlál-
hatatlan acat ékeskedett a gabonatáblák közt; 
mert a birtokkal határos szomszédok elég 
kényelmesek voltak a gyomot nem irtani, hon-
nan is a szél a jól megmunkált táblára is el-
vitte. 

Terjesztői lehetnek a gyommagvaknak az 
egerek és nyulak, melyek szőrözetükkel — a 
madarak pedig tollazatúkkal — viszik szét, a 
szélrózsa minden irányában. 

Sokszor a gazda hanyagsága is oka a gyom 
elszaporodásának, mert ha látja, hogy a tábla 
egyik részén a gaz elnyomja a gabonát, nem 
kaszálja le és így akadálytalanul köthet magot 
és szaporodhatik el, nagy kárára a tulajdo-
nosnak. 

Sok helyen a kisgazgák birtokát mesgyék 
választják el egymástól, mely mesgyék valósá-
gos tanyái lehetnek a gyomok felléptének; s 
mert nincs, ki őket a senki földjéről lekaszálná, 
akadálytalanul köthetnek magot. Pedig ha tud-
nák az illetők, hogy e gondatlanság oka a 
vetés elgyomosodásának, a rozsda nagymérvű 
garázdálkodásának : de szívesen tennék meg 
azt a kis fáradságot maguknak és lekaszálnák 
onnan a gyomokat. Tudományos alapon be-
bizonyított tény az, hogy a rozsda gombája a 
mesgyék szélén ékeskedő sóskabokron (Berberis 
vulgaris) fejlődik, honnan a vetésre is rákerül 
és így megmérhetetlen károkat okoz. A népet 
e téren felvilágosítani egyik legszebb hivatása 
a gazdasági ismétlőiskola tanítójának. 

Sok gyom kerül a trágyázás alkalmával a 
földre; s viszont a vetőmaggal is elősegíthet-

jük azok elszaporodását, ha selejtes, gyomtól 
meg_ nem tisztított magot vetünk. 

így nagyjában ismerve a gyomosodás okát, 
hozzákezdhetünk az irtás leírásához, mely 
aszerint, hogy mily módon terjed el a gyom, 
lehet közvetett és közvetlen. Az elsőhöz tartozik 
a talaj okszerű megmunkálása, úgy vetés 
előtt mint után, a növények fejlődése közben 
és a helyes vetésforgó. Az utóbbihoz sorolható 
tisztán azon munka, melyet egyenesen gyom-
irtás céljából végezünk; s miután ez utóbbi 
mindig költségesebb s amellett időrabló, azért 
a fősúlyt a közvetett védekezési módra kell 
fektetni ; mert minél jobban végezzük ezen 
munkát, annál ritkábban lesz szükség a köz-
vetlen védekezéshez fordulni. 

A közvetett védekezési módokat nem írom 
le, miután ezek e szaklapban eléggé behatóan 
lettek ismertetve, hanem csak azt jegyzem 
meg, hogy a gyomok elleni küzdelemben a 
borona, eke és kapa a gazda legjobb fegyvere, 
csak használja okkal, móddal és mindig a maga 
idejében. 

A vetésforgó helyes megválasztásával nagyon 
megapaszthatja a gazda a gyomokat. Lehetőleg 
arra kell törekednie, hogy gyomnevelő és irtó 
váltakozva kövesse egymást. Igen jó e tekin-
tetben a négyes forgó : takarmányrépa, árpa 
lóherével, lóhere és búza, mert itt a két ga-
bona, vagyis gyomnevelő a gyomirtók közé 
van beékelve. A vetésforgó összeállításánál 
legyünk tekintettel arra, hogy az istállótrágya 
csak gyomirtó alá kerüljön, pl. zabosbükköny 
trágyázva, búza, kapásnövény, árpa. 

A közvetlen védekezés aszerint módosul, hogy 
minő gyom lepte el vetéseinket ? Vájjon évelő, 
avagy egynyári gyom-e? mert utóbbiak irtása 
sokkal könnyebb és kevesebb időt rabol el, 
mint az évelő, melyek között olyanok is for-
dulnak elő, melyek még földalatti gyöksarjak 
és szárrészek útján is képesek fejlődni. 

Egyéves gyomok sorába tartoznak: a kon-
koly és vadbükköny. E gyommagvaktól a vető-
mag már a lelkiismeretesen keresztülvitt triő-
rözés által tisztítható meg. 

A gabonarozsnok előfordul a búza, de leg-
többnyire a rozs között, hol avval együtt érik 
és szaporodik. Jelenleg készítenek oly rostákat, 
melyekkel a rozsnokot meglehetős tisztára ki 
lehet választani a gabona közül. Ajánljuk ellene 
a vetőm ag-változtatást is. 

A esormolyafintor a búza egyik veszedelmes 
gyomja, mely nemcsak a talajból veszi táplá-
lékát, hanem apró szívógyökereivel a búza 
gyökereibe kapaszkodik, miáltal gyengíti azt 
fejlődésében. Virágja piros, ritkábban fehér 
vagy sárga. Magja hasonlít a búzához, de zsí-
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ros fénye által megkülönböztethető attól. Az 
e gyommaggal kevert buza undorító lisztet ad. 
Lehet védekezni ellene vetőmag-változtatással, 
vagy pedig a csormolyának gondos kigyom-
lálásával. 

A vadrepce és a repcsényretek azáltal szapo-
rodik el leginkább, hogy nagy része már ara-
tás előtt vagy az aratás alkalmával kipereg. 
Nem ritkaság például, hogy a virágzó vad-
repcétől a tábla sárgaszínű, leginkább tapasz-
talható ez a tavaszi vetéseknél. Legjobb és 
legbiztosabb védekezési mód a tarlóhántás, a O _ ' 
tavaszi boronálás, vagy pedig takarmány- és 
kapásnövények termelése. A vadrepce ellen 
némely vidéken úgy védekeznek a kisgazdák, 
hogy megvárják annak virágzását, s mert akkor 
kiemelkedik a gabona közül, kaszával lefejezik ; 
de mint erről meggyőződtem, nem tökéletes 
védekezés, mert az alsó virágok — melyekhez 
a kasza nem fér — mégis köthetnek magot. 

A vadzab nehezen irtható gyom és alig lehet 
kiválasztani a zab közül, mert a mag egy része 
súlyra és nagyságra megközelíti a középminő-
ségű zabot. A vadzabos földeket legbiztosabban 
úgy irthatjuk, ha azon a helyen, ahol ez a gyom 
befészkelte magát, csak kapásnövényeket ter-
melünk mindaddig, míg teljesen ki nem pusz-
tul, illetve gabonát nem termelünk és a kapás-
növények alá erős trágyázást alkalmazunk. Ha 
sikerült a vadzabtól a földet megszabadítani, 
ismét visszatérhetünk a rendes vetésforgóhoz, 
de ekkor is csak teljesen tiszta, súlyra és minő-
ségre legjobb magot veszünk. 

Évelő gyomok : a pongyola oroszlánfog 
vagy láncvirág. E gyom takarmánynövényeink 
közt gyakran fordul elő és szétterülő leveleiről 
— melyek a takarmánynövény fejlődését gátol-
ják —- úgyszintén sárga virágzatairól már mesz-
sziről fölismerhetjük. Magját a szél az acathoz 
hasonlóan könnyen széthordja. Legjobb, mikor 
bimbódzik, acatóló bottal jó mélyen kiböködni, 
de csakis akkor, korábban nem volna tanácsos, 
mert egy hajtás helyett 3—4-et liozna. 

Az útifű leginkább a lóherében tesz kárt, 
földre lapuló levelei által. Az utak mentén 
gyakran látható, csak magról szaporodik. Leg-
gyakrabban a vetőmaggal kerül a földbe. 
Tiszta vetőmag vetése által védekezhetünk 
ellene, ha pedig mégis megjelent, legjobb aca-
tóló bottal kiböködni. 

A szulák- vagy folyondártól könnyen meg 
lehet tisztítani a szántóföldet, ha zabosbük-
könyt vetünk, amelynek árnyékában nem igen 
képes erőre vergődni. A zabosbükköny leara-
tása után a tarlót pedig fölszántjuk, s amint 
a szulák mutatkozik, boronálunk. Ily védeke-
zéssel biztosak lehetünk, hogy a szulák telje-
sen kipusztul. 

Az acat a tavaszi vetések hű kísérője. Azt 
hiszem nem kell bővebben leírnom e gyomot, 
ismeri azt mindenki ; virágja, földfeletti haj tása 
olyannyira jellegzetes, hogy legelső tekintetre 
tisztában vagyunk e gyommal ; de nem úgy 
földalatti alkatrészeivel. Ha egy ilyen föld alatt 
elterülő szárt megvizsgálunk, találunk ott szá-
mos pikkelyt, melyek fiatal korukban húso-
sak, később bőrszerűek. E pikkelyek tövében 
rügyek találhatók, melyek külső beavatkozásra 
— az eke vagy borona fölszaggatása által — 
hajtásokká fejlődnek s kiindulási pontját ké-
pezik egy ú j acattelepnek. Ebből kifolyólag 
megérthető az, hogy az acat a szántóföldről 
— ha oda egyszer befészkelte magát — nem 
egykönnyen irtható. Az acat tanítja meg a 
gazdákat közös védelemre, mert ha egy is 
elmulasztja megtenni az acatolást, az ezer meg 
ezer számra keletkező pelyhes mag megméte-
lyezi a szomszéd vetéseket is. Kisgazdáknál 
leginkább alkalmazásban van az ú. n. acato-
lás, vagyis azon eljárás, midőn acatoló bottal 
kiböködik az acatot. Evvel ugyancsak azt érik 
el, hogy a gyom fejlődésében megkésik, nem 
köthet magot ; de az eredmény az, hogy a 
kibökött egy haj tás helyett 3 — 4 is keletkezik. 
Minél korábban acatolunk, annál inkább meg-
van ennek a lehetősége, miért is acatolásnál 
két körülményre kell ügyelni : egyrészt mélyen 
kiböködni, másrészt azt oly későre halasztani, 
amint azt csak a viszonyok megengedik. Az 
acatolásnak legbiztosabb módja a mély míve-
lés, különösen a gőzeke-mívelés, de költséges 
voltuk miatt ez is inkább csak a nagyobb 
gazdaságokban bír fontossággal. 

A tarack is azon gyomok sorába tartozik, 
mely legnehezebben irtható ki onnan, ahol egy-
szer befészkelte . magát, mert ennek is föld-
alatti szára, pikkelyekkel, rügyekkel van el-
látva, melyeknek a szántás és boronálás általi 
szétdarabolása csak egy új taracktelepnek vetné 
meg alapját. Legbiztosabb irtási módja : bele-
fojtani a talajba, mit elérhetünk a sekély 
szántás által, mikor földfeletti részeit elmetszük. 
A szántásnak lehető legsekélyebben kell tör-
ténie, hogy ezáltal az elvágott részek minél 
kevesebb földdel takartassanak, mert különben 
az elvágott bütykök új tarackot nevelnének. 
Az úgy elvágott földfeletti részek elszáradnak, 
a földalatti részek pedig nem tudván nedvüket 
továbbadni a zöld részeknek, elpusztulnak. így 
is több-kevesebb tarack újból fog kihajtani s 
mihelyest ez megtörténik, hajtsunk a tarlóra 
juhokat, melyek a hajtásokat tőből lecsípik. 
Ily eljárással, t. i. gyakori sekély szántással, 
kapcsolatban a juhokkali ismételt legeltetéssel, 
a tarack el lesz pusztítható. 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 
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Az útszéli fák védelme. 
A gazdasági ismétlő iskola intézményének 

üdvös hatása a községi faiskolákra és ezzel a 
fatenyésztésre is mindjobban kiterjed. Egyre 
szaporodik azon községi faiskolák száma, 
melyek kezelését a gazdasági ismétlő iskola 
tanítói látják el. Igaz ugyan, hogy a kezelő 
tanító fáradozásait nem követi valami busás 
honorárium, de annál bőségesebb kárpótlást 
nyújt az a gyönyörűség, amely a kertészember 
lelkét fái között fogva tart ja , és az a fölemelő 
tudat, hogy a haza oltárán is áldozott, amidőn 
ezirányban való tevékenységével községének 
érdekeit s vele a köz javát szolgálta. 

Nem tudok azonban felháborítóbbat kép-
zelni, mint ha azt látom, hogy a kertészember 
fáradságos munkájának gyümölcse : a fölnevelt 
fácska, durvalelkü emberek gonosz kezének 
martaléka lett. Különösen az útszéli fák azok, 
amelyek leginkább ki vannak téve a vandali 
pusztításoknak. Pedig míg a magról kelt cse-
mete annyira felcseperedik, hogy mint sorfa, 
az országútra kiültethető, hogy addig mennyi 
gondozást, kezelést igényel : azt csak azok 
tudják kellőképen mérlegelni, akik a fatenyész-
téssel már megpróbálkoztak. 

Nálunk az utcákra és a közutakra gyümölcs-
fákat nem igen szoktak kiültetni. Ezek helyett 
rendszerint gazdasági fákat találunk. Egyes 
vidékeken a selyemtenyésztés emelése érdekéből 
szederfát, a homokos vidékeken ákácot, helyen-
ként pedig egyéb gazdasági fákat ültetnek. 

A befásítás sok helyütt renkívül lassan 
halad. Valóságos sziszifuszi munka. Pedig a 
nehézségek nem lektizdhetlenek. Csak egy lépést 
kell tennünk előre : t. i. védelmünkbe kell 
venni a faiskolából kitelepített fácskát. 

Közvetlen tapasztalatomra utalok, midőn reá-
mutatok arra az anomáliára, mely sokszor a 
fák kitelepítése körül követett eljárásban pecsé-
teli meg a fácska jövendő sorsát. Egy községi 
faiskolát (ű. n. „epreskert"-et) épen akkor 
látogattam meg, mikor a közútakra kiültetendő 
szederfákat szedték ki. A község a faiskola-
kezelő tanító részére nyolc „robotos"-t ren-
delt ki Ezek a „robotosok" az igazolatlanul 
múlasztó iskolásgyermekek szülei voltak, aki-
ket az elöljáróság közmunkára ítélt. No hát, 
abban a munkában, amit ezek a „robotosok" 
végeztek, nem volt köszönet, mert a kiszedett 
fák tönkretett gyökérzettel kerültek ki, mint-
egy igazolván a robotosok mottóját, hogy : 
„Amilyen a fizetés, olyan a munka." Magától 
értendő, hogy az ilyen munkásokat nem kell 
megtűrni a faiskolában. 

Ma már a közhelyekre és közútakra kiül-
tették a fákat. Ne bízzuk azokat a véletlenre ! 

Nemcsak időszerűnek, hanem szükségesnek is 
tartom tehát, hogy a kiültetett fák további 
sorsáról magunk között is szó essék s azokat 
védelmünkbe vegyük. 

A kiültetett fáknak nagy ellensége az utcára 
hajtott jószág. 

Figyeljük csak meg! a tehén legörömestebb 
dörzsölődik az újonnan kiültetett karvastagságú 
fákhoz. Nyilván azért, mert az tetszése szerint 
hajlik, s mint ilyen, pompás vakaró. Szakasztott 
így tesz a koszos sertés is. A kettő romboló 
munkája között csupán az a különbség, hogy 
míg a tehén a fácskát gyökeréből kifordítja, 
elferdíti, addig a sertés nekimegy a fiatal 
fácska sima, friss héjának is. Különösen a 
nedvbe induló szederfa héját szereti lehántani. 
A csikó ugyanezt teszi. 

Pedig annak a kiültetett fácskának úgy is 
terhes az az első év. Először, mert megviseli 
az átültetés ; másodszor, mert rendszerint csak 
akkor kap vizet, mikor a jó Isten megöntözi. 
Jöjjön már most egy száraz nyár, a fácska 
megeredése már e két körülménynél fogva is 
bizonytalan. Mi lesz vele, ha tetejébe még a 
tehén, a sertés és a csikó is nyomorítja ? 

Nincs szánandóbb látvány, mint a héjától 
megfosztott fácska. A fa még a kisebb sérülé-
seket is évekig megsínyli. A szederfánál nedv-
csurgást okoz. A nagyobb sérülések pedig 
egyenesen a fa pusztulására vezetnek. 

Az országutakra kiültetett fáknak még több 
az ellensége. Ezeket nemcsak az állatok nem 
kímélik, hanem az emberek részéről sem 
részesülnek kellő figyelemben. Különösen szá-
nandó helyzetük van azoknak a fáknak, amelyek 
a közútakra kiszögellő szántóföldek mentére, 
vagy a közlegelőre kerültek. 

Mezőgazdáink a szántóföldek végében levő 
útszéli fákat nem igen tűrik meg, mert úgy-
mondnak: beárnyékolják a vetést. Ez azonban 
téves ítélet. Azok a fák, amelyek egymástól 
10 —15 m-nyire, a szántóföld szélétől 2—3 
m-nyi távolságban az országútra kiülttetetnek, 
azok a vetésben nem igen okoznak kárt.* 

Ezeknek a fáknak a sorsa az, hogy amelyiket 
a jószág megkímél, azt a szekér beakadt 
tengelye töri el, vagy a gondatlan béres 
ekéjének szán tó vasa nyúzza le. — A legelőre 
kiültetett fácskákat pedig legtöbbször a kanász-
bojtárok vagy a csordás-gyerekek nyomorítják 
agyon. Ezek a vásott gyermekek, jobb fog-
lalatosság hiányában, nem egyszer a fiatal 
fácska sima kérgén próbálják ki bugyli-
bicskájuk élét. Néhány hét előtt olvastuk, hogy 

* Épen ezért tanácsos a szántóföldök szélére 
alacsonytörzsü gyümölcsfákat ültetni, mikor közelebb : 
5 —6 m-re is ültethetők. Bv. 
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a pusztaszeri Arpád-emlék emlékfáit is ilyen 
elrugaszkodott suhancok tördelték ki. 

Ezen az állapoton segíteni lehet, ha olta-
lomba vesszük az útszélre kiültetett, védtelen 
fácskákat. A védelem módját röviden vázolom : 

A közutakra kiültetett fákat nádból, rozséból, 
kenderkóróból, kukoricaszárból vagy gledicsia, 
illetve ákácgalyakból alakított törzsvédő-
köpennyel látjuk el. Ezzel a köpennyel a 
fácska egész törzsét befogjuk. Hogy a védelmi 
eszköz tartósságát biztosítsuk, a köpenyt 3 —4 
helyen sodronykötéssel látjuk el. Azután a 
fa mellé két dorongkaróból való, alul és felül 
léccel összefogott korlátot készítünk. Ez az 
alkotmány azután teljes biztosítékot nyújt 
arra, hogy fácskánk minden külső támadásnak 
ellenálljon s hogy megeredjen. 

Tekintve, hogy a védekezés e módja csekély 
költséggel és fáradsággal jár — gyakorlatilag 
is bebizonyult előnyös voltánál fogva — nem 
volna szabad ezt egyetlen faiskolakezelőnek 
sem figyelmen kívül hagyni, s arra a községi 
elöljáróság figyelmét is reá kellene irányítani. 
Különösen kívánatos ezen eljárás alkalmazása 
a község külterületére kiültetett fácskák érde-
kében. 

Ha a kérdés pedagógiai oldalát vizsgáljuk, 
előtérbe kerül az a kívánalom, hogy amiként 
védelembe vesszük a madarakat : ne mulasz-
szunk el egyetlen alkalmat sem, mellyel a 
zsenge tanulóifjúságot a fák iránti szeretetre 
és gyöngédségre reánevelhetjük. Tanuljunk 
Japántól ! S ha majd neveltjeink szívében fájó 
érzés támad, ha egy vihartépte fát, egy lehasadt 
ágat vagy egy állattól, illetve valamely durva 
ember kezétől megsebzett fát lá tnak: akkor 
elmondhatjuk, hogy megtettünk mindent, s a 
cél felé közeledünk, mert neveltjeink fogják 
munkánkat betetézni s ők lesznek segítő-
társaink a jövő nemzedék nevelésében. 

(Monostorszeg.) Gubitza Kálmán. 

Gynjtsiink virágport! 
A méhek tavaszi fiasításának elősegítésére 

a kukorica zászlóról gyűjtött virágport és tök-
virágot, mint természetes tápszert, évek óta 
kitűnő sikerrel használom. Kötelességemnek 
ismerem tehát t. méhésztársaimnak becses 
figyelmükbe ajánlani, különösen az olyan vidé-
ken, hol a természet későbben, vagy kevésbé 
bőven adja tavasszal méheinknek a virágport. 

Szedésének egyszerű, könnyű módja a követ-
kező : 

Készítsünk kéregpapirosbői 42 cm. hosszú 
és 50 cm. kerületű, hengeralakú dobozt. Ezzel 
a mezőre, vagy kertbe menvén, a kukorica 
vnágzó zászlóját a dobozba hajlítjuk és meg-

rázogatjuk, hogy virága, illetve virágpora a 
dobozba hulljon. (A kukorica zászlóját hely-
telenség volna e végett levágni.) Néhányszori 
rázásra le is hullott a virágpor ; tovább 
megyünk tehát, másik kukoricatőhöz és annak 
a zászlóját is a dobozba hajlítva, megrázogat-
juk és így folytatjuk a gyűjtést, míg dobozunk 
felényiig lesz virággal. Ekkor fedelével becsuk-
juk a dobozt és haza igyekszünk. Otthon első 
dolgunk az átszitálás. A szitából kihullott 
virágport külön hosszúkás dobozba tesszük s 
papirossal betakarva, cserép- vagy zsindely-
tetőzet alatt 2 — 3 napig szárítjuk, azután 
papiros-zacskóba öntve, száraz, szellős helyen 
tar t juk. A szitában maradt virágot pedig (de 
csakis azt a virágot, mely a porral hullott 
a dobozba) a most közölt módon 5 — 6 napig 
szárítjuk, majd mozsárban jól megtörve, átszi-
táltán szintén úgy tesszük el, mint a másikat. 
A virágon sok por marad, mit sárgásbarna 
színe is igazol, miért is a virág épúgy hasz-
nálható, mint a sárga por. 

A szedés idejét a kukorica fejlődése szabja 
meg ; amint zászlója kihajtott, néhány nap 
múlva virágzásnak is indul, amikor a virágpor 
szedése megkezdhető. 

Most már a tökvirág szedéséről szólok rövi-
desen. 

Tudvalevő, hogy a töknek kétféle virága 
van ; az egyikben csak a porzók vannak, a 
másikban csak a termő ; hogy tehát a termésben 
kárt ne okozzunk, csakis a terméketlen virág-
ból szedhetünk, vagyis azokból, amelyekben 
a porzók vannak. A leszedett tökvirág alsó 
részéről a zöld részeket letisztítva, takarék-
tűzhelyen, vagy kenyérsütés után a kemencében, 
tepsiben papiroson jól megszárítjuk, azután 
mozsárban megtörve, átszitáljuk és papiros-
zacskóba téve, az etetés idejéig száraz helyen 
tart juk. A háromféle virágpor keverve, avagy 
külön is használható. 

Egy liter virágpor 10—12 törzs részére 
4 hétig elegendő. 

A méhek tavaszi fiasításának elősegítésére 
a kukorica-zászló virágpora és virága, nem-
különben a tök virága, mint kitűnő természetes 
tápszer, nagyon alkalmas. Szedésének most 
leírt módja, tehát beszerzése, könnyű. 

(Kőrösladány.) Lengyel Károly. 

A szántás és mélysége. 
(Gyakorlati tanítás a gazd. ism. iskolában.) 

Kedves gyermekeim ! 
A mult órán megismertétek a földmívelési 

módokat (ásás, kapálás, szántás) a gyakorlat-
ban is ; megismertétek a legfontosabb föld-



2 8 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 31 . SZili. 

mívelési módnak, a szántásnak az eszközét: 
az ekét, ennek részeit, a nevezetesebb eke-
alakokat. Megtanultátok, milyen a legjobb eke 
s bol kell azt beszerezni. Tudjátok mindnyájan, 
hogyan szántunk, ismeritek a szántás keresztül-
vitelének módját. 

Mai órán megtanuljátok, milyen lehet a 
szántás mélysége, mikor szántunk sekélyen, 
középmélyen, mélyen és mélyítő (rigolozó) 
szántással. 

A talajt termőképes állapotba úgy hozhat-
juk, ha ismerjük annak jól elkészítésének, meg-
mívelésének módját: a helyesen való szántást. 
Helyesen szántunk pedig, ha ismerjük a szán-
tás keresztülvitelének módozatain kívül : mikor 
és milyen mélységű (sekély, középmély stb.) 
szántással kell földünket megmunkálnunk. 

Sekélyen szántunk a tarlóbuktatásnál és a 
trágya-alászántásnál, végül szárazság ellen. 

Nézzük az elsőt. 
Tarlóbuktatást akkor végzünk, midőn aratás 

után a tarlót sekélyen leszántjuk, lefordítjuk. 
Ezt azonnal végezzük, mikor az aratás meg-
kezdődött s a learatott kereszteket a learatott 
földterület (tarló) közepére, vagy az egyik 
szélére rakjuk, hogy kevés helyet foglaljanak, 
a szántásban bennünket meg ne akadályozza-
nak. A forgatásnak az a célja, hogy ezáltal 
a csírázásnak tényezői: a levegő, nedvesség, 
melegség könnyebben behatoljanak a porha-
nyított földbe, hogy így az abban lévő kihul-
lott gyommagvakat csírázásba hozzák, hogy 
azok kikeljenek. A kikelt gyomok magvai 
beérni már nem tudnak, magvaikat el nem 
hullathatják ; különben is a gyomok a rákövet-
kező mélyebb őszi szántással megsemmisíttetnek. 

Ezáltaí elérjük, hogy míg egyrészt földün-
ket a gyomoktól tisztítjuk, másrészt a kikelt 
gyomok a földbe kerülnek, ott elkorhadva, 
trágyát képeznek. 

Sekélyen szántunk a trágya-alászántásnál is. 
Még pedig azért, hogy a korhadásra szükséges 
tényezők, t. i. a levegő, nedvesség, melegség 
könnyebben jussanak a földbe s így a leszán-
tott trágyarészek gyorsabban korhadjanak el. 
Ha mélyebbre szántanék le a trágyát, az nem 
korhadna el oly gyorsan és egyenletesen, mi 
a talajjavításra, egyeuletes termésre hátrányos 
lenne. 

A szárazság ellen is szánthatunk sekélyen. 
Ugyanis ha hosszabb szárazság jár, mely a mi 
mérsékelt éghajlatunk alatt gyakori, a tarló-
föld nedvességét a reátüző napsugár elpáro-
logtatja, a hajcsövesség törvényénél fogva. De 
ha ezen hajcsövességet megszüntetjük sekély 
szántás által, a talaj nedvességét megőrizzük, 
talajunkat a kiszáradástól megóvjuk. 

A sekély szántás mélysége 5 —10 cm. között 

váltakozik. A sekély szántást 2—3 testű eké-
vel is végezhetjük, amint a talajunk kötöttebb 
vagy lazább. 

* 

Nézzük már most a szántás második faját, a 
középmélyszántást. Hol szántunk középmélyen? 

Középmélyen szántunk a keverő (forgató) és 
vető-szántásnál. A keverő (forgató) szántásnak 
az a célja, hogy a termőtalaj alkatrészeit 
lehetőleg összekeverjük, porhanyítsuk, lazítsuk, 
hogy az elvetendő mag kellőleg előkészített 
talajba jusson, mert csakis így kapja meg a 
csírázáshoz szükséges tényezőket az elvetett 
mag. Ezen keverő szántás által a talajba a 
szükséges alkatrészeket — mintegy éléskam-
rába — raktározzuk. 

Szintén középmélyen kell szántanunk a vető-
szántásnál is, hogy a talajba elvetett mag ne 
maradjon annak fölszínén, sem pedig abbai 
nagyon mélyre ne jusson. Első esetben azért 
szükséges a középmély szántás, mert ha a talajt 
sekélyebben szántanók meg, az elvetett mag 
fölszínre kerülne s ott, pl. a száraz időjárás 
következtében, kicsírázni nem volna képes, 
elveszne ; de még a kártékony állatok (varjak 
stb.) is sokat pusztítanának el a fölszínre jutott 
magvakból. Nagyon mélyre pedig azért nem 
vethetjük a magot, mert ha a mag csírázásba 
jönne is bár, a vastag földtakaró alól kibújni 
nem tud. 

A középmély szántásra vonatkozólag még 
megjegyezhetjük, hogy annak mélysége 15—20 
cm. A középmély szántást kettős ekével is 
végezhetjük, természetesen az ekének alkal-
mazása a talaj összetételétől függ. 

* 

Következik harmadszor a mély szántás. Mély 
szántásnak az őszi és ugaroló szántásnál van 
helye. Mély szántás által a termőréteget szapo-
rítjuk, mert mély szántás által a talaj alsó 
rétegét (altalajt) hozzuk a fölszínre, melyben 
a tápanyagok még nincsenek kész állapotban 
arra, hogy a növények fölvehessék. Ugyanis 
az altalajnak huzamosabb időre van szüksége, 
hogy a növények tápanyagait bírja a fölszívó-
dásra kész állapotban ; azért van a mély szán-
tásnak az őszi és ugaroló szántásoknál helye, 
mert az ősszel mélyen szántott talajban a tél 
folyamán, a fölszínre hozott ú j (vad) talaj a 
fagy, hóvíz stb. hatása alatt szétmállik, por-
hanyóvá lesz s a bene lévő tápanyagok alkal-
massá lesznek a növények táplálására. 

Az ugaroló szántásnál is vau helye a mély 
szántásnak. A fölszínre hozott ú j talajnak egész 
éven át elég ideje van arra, hogy alkalmassá 
váljék a növények tápláló anyagainak képző-
désére. Ezen képződést a későbbi, ugarolást 
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követő s a már említett forgató szántással 
elősegítjük. 

A mély szántás 20—25 cm. mélyre történik. 
Mély szántásnál az egyes Sack-eke használ-

tatik, mely a talajba mélyen behatol és onnan 
a talajt nyers (vad) állapotban fölhozza, hogy 
a termő talaj szaporodjék. 

* 

Hátra van még a mélyítő, rigolozó szántás. 
Mélyítő szántással akkor szántunk, mélyítünk, 
ha az altalajt hozzuk a fölszínre s a felső 
réteget lefordítjuk. A mélyítésnél óvatosan kell 
eljárni, még ha az altalaj, melyet a fölszínre 
hozunk, jó összetételű is s a termőréteg javí-
tására alkalmas; az ú j talajt fokonként kell a 
fölszínre hoznunk. A mélyített talajban mélyen 
gyökerező növényeket termelünk, melyek gyö-
kerei az altalajból szívják föl táplálékukat, hová 
a felső termőréteg került, míg az ú j felső talajt, 
melyből a tápanyag hiányzik, érintetlenül hagy-
ják. A túróekével is mélyítő szántást végzünk, 
de ennek célja az altalaj porhanvítása. 

A rigolozást (fordítást) már a kertészetből 
tanultátok. 

Ez a rigolozás kézimunkával végeztetik, 
eszköze az ásó stb. 

A rigolozó szántás gőzekével történik ; a 
szőlővel beültetendő területeknél használjuk. 

A mélyítő, rigolozó szántás mélysége, 25 cm.-
től fölfelé, nagyobb mélységig terjed. 

Eszköze a mélyítő- (Rajol-eke), túró- és 
gőzeke. 

(TarnciszentmiklósJ Dutkay Dezső. 

A szőlő csonk ázása. 
— Hová oly szaporán, Kovács gazda? 
— Egy kis takarmányért a szőlőbe. 
— A szőlőbe ? ! Már csak nem vetett belé 

valami takarmányt ? ! 
— Dehogy vetettem ; eleget szedhetek a 

tőkékről. 
— Most már értem ; csonkázni megy. 
— Igen; tehenünk nagyon szereti a szőlő-

levelet. 
— S itt a csonkázás ideje ? 
— Akkor van annak az ideje, ha a szük-

ség parancsolja ; ha nincs az embernek takar-
mánya készletben, hát oda markol, ahol van. 

— E n nem úgy tudom a dolgot. A cson-
kázásnak nagyon is megvan a maga ideje ; 
akármikor levagdalni a vesszők végeit, ha 
nincs is rajtuk termés, mégsem szabad. 

— Fölösleges az a hosszú, elnyúlt vessző, 
legfölebb csak beárnyékolja a fürtöket, későn 
érik a szőlő. 

— Hát tudja, .Kovács gazda, maga úgy 
beszél, mint akire azt mondják, hogy hallott 

harangozni, de nem tudja, hogy hol. Helyesen 
mondta, hogy a fölösleges hajtások beárnyé-
kolják a fürtöket, késleltetik érésüket, mind-
amellett levágni csak akkor szabad, mikor 
már fölöslegesek, vagyis jobban mondva, meg 
tet ték a szolgálatot. 

Mert lássa, Kovács uram, ha maga most, 
időelőtt megkurtítja a vesszőket, a végső 
szemek ismét kihajtanak és megint hosszú 
hajtást nevelnek. 

— Annak én örülök — közbeszólt Kovács — 
legalább ismét lesz a tehén számára mit le-
vagdalni. 

— Kovács gazda örül, de nem ám a szőlő ! 
— Ugyan miért ? 
— Mert a korai csonkázással gyengítjük a 

a tőkét, megfosztjuk a táplálék egy részétől 
a fürtöket. Az az erő, táplálék, ami az új 
hajtásba megy, megvonatott a fürtöktől. 

— Most már érteni kezdem a dolgot ; nem 
szabad a csonkázással sietni. 

— De nem ám ! Csak akkor fogjunk hozzá, 
ha használunk vele a termésnek, nemcsak épen 
a tehénnek. 

A csonkázás ideje a Szent-István körül, 
inkább augusztus végére, vagy szeptember 
elejére esik. Akkor már a tőkében nem teszünk 
vele kárt, sőt inkább használunk arra, hogy 
a fürtöket mentől jobban érjék a napsugarak, 
növeljék a szemekben a cukortartalmat. 

A csonkázást a karó hosszában, vagyis 
annak végén ejtjük meg; ha a karó igen 
rövid, akkor valamivel magasabban, de minden-
esetre annyira vágjuk vissza, hogy a vesszők 
ne boruljanak az alanti fürtökre. 

Miután erről a dologról beszélgetünk —• 
fölvette a szót Kovács — azt kérdem, szabad-e 
a fürtök körül a leveleket leszedni, hogy annál 
hamarább érjenek a szemek. 

— Szabad, de nem mind és csak akkor, 
mikor már a für tök a levelek egy részét 
nélkülözhetik ; mert levelek nélkül a fürtök 
nem fejlődnek, nem zamatosodnak. Aki ebben 
kételkedik, fossza meg a tőkét leveleitől és 
látni fogja, hogy a fürtök elpusztulnak, vagy 
olyanok lesznek, melyek csak ecetre valók, 
nem pedig bornak. 

A fürtök körüli levelezést, de csak módjával, 
még későbben szabad megejteni, mint a 
csonkázást, már jobban a szüret felé. 

Nem tartozik szorosan beszélgetésünk tárgyá-
hoz, de figyelmeztetés gyanánt megemlítem, 
hogy mióta a szőlőt permetezzük, óvatosan 
kell eljárni a levelek eletetése körül, mert a 
megpermetezett leveleken méreg van, a réz-
gálic, mely ha nagyobb adagban kerül az 
állat gyomrába, veszedelmes baj támadhat 
belőle, rámegy az állat. Ezt a szomorú 
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tapasztalatot itt-ott már megtették, azért figyel-
meztetem rá Kovács uramat, hogy ne fizesse 
meg tehene elvesztésével a szőlőtakarmányt. 

Ha a levágott vesszőket nem tanácsos meg-
etetni az állatokkal, akkor sem mennek kárba, 
mert halomban összerohadva, utóbb értékes 
trágyát adnak a szőlőre. 

— Ha így áll a dolog, akkor megfordulok, 
majd az árok hátán, vagy a laposban kapa-
rintok össze valamit a Cifra számára ; szőlőm-
ben nem akarok szándékosan és most már 
tudva kárt tenni. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. H. Diószeg. Kérdezett eszközöket be-

szerezheti a „Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
ténél", Budapest, V., Alkotmány-utca 31. sz. — 
L. K. Kőrösladány. A küldött virágport meg-
kaptuk s köszönjük ; laboratóriumunkban el-
helyeztük. Mindig szívesen közöljük a praktikus 
irányú cikkeket, ha egyébként is a közlés mér-
tékét megütik. — B. I. Ondrohó. Hogy 
melyik fegyintézetnél szerezhetők be olcsó 
kaptárak, arra nézve fordúljon Kovács Antal 
országos méhészeti felügyelőhöz, Budapest. 
Hivatali helyisége: I. ker., Krisztina-körút 81. 
szám. — Cz. M. Nyárod. Forduljon kérelmé-
vel a földmívelésügyi m. kir. minisztériumhoz. 
— P. E. Nagygörbö. „Útmutatás a szőlő-
mívelésre" című miniszteri kiadvány teljesen 
elfogyott, várni kell tehát, míg a minisztérium 
újabb kiadást nem rendez sajtó alá. A köny-
vet többen kérték már, de elfogyván, nem volt 
küldhető. — M. J. Páifa. A tarackot legjob-
ban úgy irthatja ki szántóföldjéről, hogyha 
minél többször fölszántja azt. A szántásnak 
azonban sekélynek kell lenni, hogy az eke által 
elvágott tarackindák minél kevesebb földdel 
takartassanak. Ha ismét kihajt a tarack, újból 
sekélyen fölszántandó a föld, mikor is a tarack 
teljesen elgyengülve, elpusztul. Tanácsos a tar-
lóra juhokat is hajtatni, melyek tőből lecsípik 
a tarack földfeletti részeit, amely a folytonos 
kihajtás következtében teljesen elgyengül. Ku-
koricát pácolni az ellen, hogy azt az ürgék 
meg ne egyék, sohasem hallottuk, ennélfogva 
arról nem is írhatunk. Hanem, hogy az ürgé-
ket miként kell pusztítani, arra nézve már 
adhatunk feleletet. Az ürgéket kiöntéssel (ürge-
öntés) csapdáknak, egérfogóknak (hohenheimi 
fogó) üregük bejáratához való fölállítása által, 
nemkülönben kiásás által lehet pusztítani. — 
I). E. Megyefa. Forduljon kérdésével András-
sovich Géza m. kir. gazd. intéző úrhoz, Buda-
pest, földmívelésügyi minisztérium, akitől egy-
úttal a „Házinyúltenyésztés és értékesítés" 

című könyvet (ára 2 korona) is beszerezheti. 
E könyv, melyet nevezett írt, igen kitűnő 
munka, mely rövid háromnegyed év alatt má-
sodik kiadását érte. Levelében hivatkozzék mi 
reánk. — K. A. Székföldben, még azon eset-
ben is, ha ősszel jól föl lett szántva, igen 
nehéz dolog jó kaszálót létesíteni. A talaj 
fizikai tulajdonságai nagyon kedvezőtlenek, 
másrészt pedig a nemesebb fűfélék is gyengén 
fejlődnek az ilyen talajban. Vessen jelen körül-
mények között : 2'5 kg Phleum pratense-t, 
4'6 kg. Dactylis glomerata-t, 2'6 kg Agrostis 
stolouifera-t, 6"5 kg Bromus erectus-t, 3'8 kg 
Glyceria distans-t, 1*6 kg Aha caespitosa-t, 
1*5 kg Lotus corniculatus-t, 2"5 kg Poterium 
sanguis orba-t ós 1'5 kg Trifolium repens-t, 
vagyis összesen 27'1 kg kat. holdanként. — 
H. J. K. A beküldött szőlőleveleken kétféle 
betegség észlelhető. A levél alsó lapján levő 
bemélyedések, illetőleg e bemélyedéseknek 
megfelelő felső lapon lévő kidúdorodások kór-
nemzője : a szőlőatka, Phytoptus Vitis ; a beteg-
séget a szőlő szöszbetegségének is nevezik. Ez 
ellen nem igen tudnak még sikeresen véde-
kezni, különben is nagy általánosságban nem 
mondható nagyon ártalmasnak. Célszerű ta-
vasszal a megtámadott leveleket leszedni s 
elégetni ; lehet még a kénporozással is véde-
kezni, mint a lisztharmat (Uncinula spiralis 
vagy Oidium Tuckeri) ellen. A másik beteg-
ség, mely a levelek alsó lapján fehér por-
szerű bevonat alakjában látható, a peronos-
pora gombabetegség, amely ellen a bordói 
lével permetezünk. Tavasszal 1%-os, később 
2°/o-os használandó. Bizony, az idén nagyon 
sajnosan tapasztalható, hogy a szőlő élősdiei 
igen nagy mértékben lépnek föl, az ország 
minden részéről hallhatók a panaszok. — K. 
testvérek. A beküldött cirokleveleken több 
levéltetüt (Aphidae) találtunk. Ezek ellen a 
thanatonnal való permetezés által legcélsze-
rűbb védekezni. A leveleknek vörös foltossá-
gát a Bacillus Sorghi néven ismert hasadó 
gomba idézi elő. Ezen bacillus egy alkoholos 
erjedést idéz elő a növény szövetében s az 
erjedés helyei a vörös foltok, hol a már emlí-
tets bacillusokon kívül mint az erjedés elő-
segítői találhatók még a Sacharomyces ellip-
soideus sarjadó és a Bacterium Termo hasadó 
gombák. E betegség nálunk elég gyakori, azon-
ban számottevő kárt nem igen szokott okozni. 
Védekezési eljárásunk ellene még eddig nin-
csen. — N. N. A „Szárnyasaink" című baromfi-
tenyésztési szaklapnak, mely kétszer jelenik 
meg havonként, előfizetési ára egy évre 8 kor. 
Szerkesztősége: Budapest, VII. ker., Rottenbiller-
utca 30. sz. a. van. — B. A. Puszta-Vermes. 
Immúnis homoknak nevezünk olyan talajt, 
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amely legalább is 70% tiszta kvarcot tartal-
maz, ilyenben nem tud a filloxera megélni, 
és épen ezen alapszik az immúnis homokra 
való szőlőtelepítésnek, mint a filloxera elleni 
védekezésnek egyik módja. Hogy a filloxera 
az immúnis homokban miért nem bír megélni, 
arra nézve a vélemények különbözők: 1. hogy 
megsérti magát s így tönkremegy, 2. hogy 
nem bír meneteket készíteni, mert a homok 
folyton beomlik, 3. hogy eső után a homok-
ban levegőhiány áll be s így megfullad a 
filloxera. Liebermann tanár szerint, ha az 
immúnis homokból kevés vízzel gyúrmát aka-
runk készíteni, az nem áll össze, vagy ha 
össze is áll, rövid idő multán szétesik. Szak-
értőkként az állami vegykísérleti állomások és 
vincellériskolák fogadtatnak el. Immunis ho-
mokra telepített szőlő 6 évi adóelengedésben 
részesül. Homokra a következő fajták ajánl-
hatók: 1. vörös bort adók: Kék Frankos, 
Merlot, mely a legfinomabb termést adja s ha 
mennyiségre dolgozunk : a Kadarka, végül 
ajánlható az Oporto is, melynek édes borát 
tanácsos valamely savanyúbb fajta borával 
keverni ; 2. fehér bort adó fajták : az Ezerjó, 
Erdei, Mustosfehér, Mézesfehér és Kövidinka, 
kitűnő a Szlankamenha s az Olasz rizling, a 
legfinomabb homoki fehér bort adja a Zöld 
Sylváni, ültethető még fehér bortermelés végett: 
a Piros Véltelini, a Piros Zierfandli, a Bak-
szőlő, a Szerémi zöld s a Szemendriai. Mint 
csemegeszőlő a homokra sok fajta ajánltatik, 
ezek közül említést érdemelnek : a Chasselasok 
(rouge és blanc) s a különféle Muskotályok, 
természetesen mindig a piac közönsége és ízlése 
határozza meg, hogy minő csemegefájtát ter-
meljünk. — K. K. Hódmezővásárhely. A 
szederfalomb (Morus alba) szedését az 1894 : 
XII. t.-c. 95. §. d) pontja a következő szavak-
kal veszi védelmébe: „Kihágást követ el és 
száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tetendő : aki a közutakon, köztereken vagy 
utcákon levő szederfákról selyemtenyésztési 
célokra a lombszedést jogtalanul megakadályozza 
vagy a lombot megfertőztetés által selyem-
tenyésztési célra használhatatlanná teszi." — 
P. F . Iván. Mint oly munkát, mely a hal-
gazdaságot röviden ismerteti, ajánlhatjuk : 
Hermann Ottó: „A halgazdaság rövid fogla-
lata" című művét és Páter Béla: „Haltenyész-
tés" című füzetét. Előbbi a Természettudományi 
Társulat, utóbbi pedig az Erdélyi Gazdasági 
Egylet kiadásában jelent meg. Európa leg-
nagyobb és legrégibb halgazdasága Wittingau-
ban (Csehország} van, mely a XYI. században 
létesült s mely a Schwarzenberg hercegeknek 
képezi tulajdonát. — M. 0. Kiskút. Baromfi-
udvar begyepesítésére a következő fűfélék 

ajánlatosak : angol perje (Lolium perenne), 
francia perje (A vena elatior), juhcsenkesz 
(Festuea ovina), tarackos tippan (Agrostis 
stolonifera, nedves talajra), a harmatfű (Glyceria 
fluitans) és a kásafű (Millium effusum). 

V e g y e s e k . 
— Méhészeti előadások. A méhészeti vándor-

tanítók folyó évi augusztus hónapban az alább 
megnevezett napokon és helyeken tartják elő-
adásaikat: 1. Imrey Ferenc első kerületi, szék-
helye Rákoscsaba. 7-én Lajosmizsén, 8-án Ör-
kényen, 9-én Vacson, 10-én Gyónón, 11-én 
Alsódabason, 12-én Felsődabason, 13-án Sárin, 
14-én Ujhartyánon, 15-én Kakucson, 16-án 
Ócsán, 17-én Bugyin, 18-án Alsónémedin. 2. 
Äbaffy József második kerületi, egészségének 
helyreállítása végett szabadságot élvez. 3. Valló 
János harmadik kerületi, székhelye Pozsony-
ligetfalu. 3-án Zsaskón, 4-én Zázriván, G-án 
Oláhdubován, 7-én Alsókubinban, 8-án Arva-
váralján, 9-én Dluhán, 10-én Clebniczén, 11-én 

; Podjelben, 12-én Medvedzén, 14-én Zábidon, 
! 16-án Trsztenán, 17-én Chiznén, 18-án Ljesze-
' ken. 4. Rózsa János negyedik kerületi, szék-

helye Sárospatak. 6-án Száldoboson, 7 én Vis-
ken, 8-án Talaborfalun, 9-én Técsőn, 10-én 
Hosszúmezőn, 11-én Máramarosszigeten, 14-én 
Lemesen, 15-én Berettőn, 16—17-én Buda-
méron, 18—19-én Tapolcsányon. 5. Forgách 
Lajos ötödik kerületi, székhelye Arad. 16-án 
Nagyszalontán a gazdasági ismétlő-iskolánál, 
17-én Belényesen, 19-én Elesden, 20-án Mező-
telkin, 21-én Mezőtelegden, 22-én Püspök-
ladányban, 25-én Nagylétán, 25-én Halápon. 
6. Tóth János hatodik kerületi, székhelye 
Nagyenyed. 14—15-én Priszlopon, 16-án Lapus-
nyakon, 17-én délelőtt Holgyán, d. u. Kosesden, 
18-án Bodófalván, 19-én Peruion. 7. Nagy 
János hetedik kerületi, székhelye Kolozsvár. 
3-án Mérán, 4-én délelőtt Vistán, d. u. Hideg-
szamoson, 5-én Magurán, 6-án Mariselen, 7-én 
d. e. Melegszamoson, d. u. Kiskapuson, 8-án 
d. e. Sárváron, d. u. Nyárszón, 9-én d e. Oláh-
bikalon, d. u. Damoson, 10-éii Malomszegen, 
11-én Kettesden. 8. Kiszely Ede nyolcadik 
kerületi, székhelye Temesvár. 17-én Verseczen, 
18-án Vojteken, 19-én Zsebelyen, 21-én Bruke-
naun, 22-én Máslakon, 23-án Charlottenburgon. 
Budapesten, 1905 július 20. Kovács Antal s. k., 
méhészeti felügyelő. 

— Káposzta védelme. A franciák a káposztán 
rágódó özöndékek és hernyók ellen mészport 
használnak, amely a növényre szórva nem árt 
s az élősdieket megöli. Az is jónak bizonyult, 
hogy 50 liter vízre egy kiló konyhasót tesznek, 
s ezzel a baj szerint öntözgetik a fejeket. 
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— Képes almák. Amerikában, kivált 
Kaliforniában, divatba jött, bogy a fáján csüngő 
almára felírásokat, sőt egész tájképeket véset-
nek reája a napsugárral ; ugyanis vesznek kék 
másolópapirost, aminőt minden vasútállomás 
basznál és erre negatív képeket rajzolnak rá, 
esetleg már készen vesznek a papírkereskedés-
ben. Ezen képeken az árnyékolás világos, a 
fény pedig homályos. Az ilyen papírt, mely 
lehetőleg vékony, tojásfehérjével ráragasztják 
leszedés előtt két héttel az almának nap felé 
fordított oldalára. 

— Kerti utak. Az útban kitörő gyomokat 
legolcsóbban lehet irtani, ha hetenként egyszer 
3°/o-os marhasós vízzel kánna-rózsából végig 
öntözzük. Természetes, hogy a szegélynövé-
nyekre vigyázni kell, mert a sósvíz ezeknek 
is megártana. 

— Tehenek elapasztása. Nálunk általános 
nézet, bogy az a jó tehén, amelyik legrövidebb 
ideig apaszt el. Ezen a nézeten nyilván változ-
tatnunk kell, mert a svájciak kísérletileg 
kimutatják, hogy a tehén szervezete is meg-
kívánja az időszaki pihenést. 665 darab tehenet 
vettek megfigyelés alá, és kitűnt, hogy az 
5—10 hetes apasztás a legkedvezőbb a tehén 
fejlődésére, későbbi tejelésére és borja fejlő-
désére egyaránt. Az ilyen pihentetés eredménye 
azt mutatta, hogy középszámmal kifejezve, 
legajánlatosabb a tehenet 8 hétig meddőn 
hagyni, vagyis nem fejni. Ily előzmény után 
sokkal több volt a tejhozam, zsírosabb a tej 
és sikerültebb a borjú. 

— Kábító szerek. A kokain, opium és 
morfium, orvosi rendelés nélkül használva, rend-
szerint végzetes bajokat hárí t az emberre. 
Mindegyik rózsás álmokba ringat, de az ébredés 
annál iszonyúbb. Megtámadják az agyat s annak 
bomlását idézik elő. A rászokás hamaros, a 
leszokás majdnem lehetetlen. A délvidék őrültjei 
ettől sokasodnak meg. Ma már a veszni indultak 
tubákképen szippantják föl és így még hama-
rabb hat az agyra, mint elnyelve vagy befecs-
kendezve. Minthogy a kokain élvezete minden 
alkoholos ital iránt undort gerjeszt, Észak-
Amerika némely déli államában ma már a 
bortermelés dacára nincsen kocsma és a réz-
bőrűek föltűnően pusztulnak tőle. 

— Tej dara. Stockholmban dr. Ekenberg 
Márton olyan gépre kapott szabadalmat, mely 
úgy a teljes, mint a lefölözött tejből olyan 
daraalakú tejport készít, mely tartós, könnyen 
oldható, kívánatos kinézésű és nagy tápláló-
erejű. A sovány tejből készült tejdara a meg-
ejtett próbák szerint átlag 36 százalék fehérjét, 
49 százalék tejcukrot és 7"5 százalék termé-
szetes ásványi sót tartalmaz, tehát tápláló 
értéke majdnem kétszer akkora, mint a marha-

húsé. Svédországban már sok tejszövetkezet 
megszerezte ezt a gépet, mert ennek segélyével 
a sovány tejet az eddiginél literenként másfél 
fillérrel jobban értékesíthetik. Egy nagyobb 
tejgazdaság vagy szövetkezet tehát, mely napi 
2000 liter tejet dolgoz föl, naponként 30 K-t 
takaríthat meg mellette. Ezzel a tejnek álta-
lános néptáplálkozási szerré való elterjesztése 
a legkitűnőbben volna biztosítható. Minden 
háztartás, sütőmühely, csokoládégyár, a kato-
naságnak békében, nagygyakorlaton, háborúban 
való jó ellátása, a tengerjáró hajók élelmezése 
nagyszerűen el volna látva. A svéd seregnek 
hadbiztossága beható kísérletetek után elhatá-
rozta, hogy egyelőre havonként 30.000 kg. száraz 
tejet rendel meg a katonaság számára. Magáról 
a gépről egyelőre csak annyit mondunk, hogy 
főalkatrésze egy mindkét végén ajtóval ellátott 
henger, melyben egy nikkel dob forog. Ebbe 
gőzt vagy forró vizet vezetnek, mely a tejből 
a vizet kipárologtatja, a te j szilárd részeit 
fodros szalagokban falaira telepíti, innen aztán 
egy nyeső forma szerszám levakarja és a 
gyüjtőládába juttatja. Ezek a fodros szalagok 
aztán egy malomba jutnak, amely először 
darává, azután finom lisztté alakítja. Ha a 
kísérlet sikerül, nagyszerű ú j térfoglalások 
vámak a tejgazdaságra. 

— Tuberkulózis - irtás Dániában. Egy 
tavaly alkotott törvény a földmívelési minisz-
ternek évenként 100.000 koronát utal rendel-
kezésére oly célból, hogy ez összegből egyes 
tenyésztőket, valamint szövetkezeteket a tüdő-
gümőkór elleni védekezésben segíthessen. A 
törvény ezenkívül szigorú intézkedéseket is 
tartalmaz a tuberkulózis leküzdése érdekében ; 
így többek között ezentúl egy tejgazdaság sem 
takarmányoztathat föl tejet vagy írót, mely ne 
hevíttetett volna föl előzetesen 64° R-re. így 
kell a vajkészítésre szánt tejszínt is kezelni. 
A végrehajtás a rendőrségre bízatott, melynek 
évenként legalább hatszor mintákat kell a 
kísérleti állomásnak küldeni vizsgálat céljából, 
mely ha azt derítené ki, hogy az illető tej-
gazdaság mulasztást követett el, súlyos bünte-
tést szab ki, az üzem pedig állandó rendőri 
ellenőrzés alá helyeztetik. 

Tartalom: A gazdasági ismétlő-iskolai oktatásról. 
Borbély József. — A méhes nyári szállításáról. Szemmáry 
Andor. — Az amerikai alanyszőlőkről. Kadocsa Gyula. 
— A kártékony gyomokról. Wallner Gyula. — Az 
útszéli fák védelme. Gubitza Kálmán. — Gyűjtsünk 
virágport. Lengyel Károly. — A szántás és mélysége. 
Dutkay Dezső. — A szőlő csonkázása. Zádor Gyula. 
— Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő : U j váry Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1905. 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 . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az ös szes óvodák , e l emi , f e l ső nép - és p o l g á r i 
i skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l ta l l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á ró ság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e m e g -
je lö léséve l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i lágosan k i i r a n d ó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes szóé r t , m i n d e n köz lé s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e lő re k ü l d e n d ő 
b e . Eir j éb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b ú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k Ls 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M A G I . KIR . EGYETEMI NÏOMDA, l . K E R . , ISKOLA-TÉR 3 . 

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

Az új Tanterv. 
A közoktatásügyi kormány által ki-

adott elemi iskolai új Tanterv szellemi 
haladásunknak beszédes mértföldmuta-
tója, mert egyrészt visszapillantásra 
késztet a múltba, másrészt kecsegtető 
perspektívát nyújt közoktatásunk elemi 
részének jövendőbeli kialakulására nézve. 
A hazafias magyar tanítóság, mely 
eléggé mostoha viszonyok között eddig 
is ideális kötelességtudással gondozta 
nemzeti életünk kultúrális alapjait a 
népnevelés és népoktatás szolgálatában, 
bizonnyal még fokozottabb mértékben 
fog élni magasztos hivatásának, midőn 
a népiskolák új Tantervében oly mes-
ter i vezérfonalhoz jut, mely tanítói tény-
kedésében bizton kalauzolja a kitűzött 
cél felé. Banalitás volna részemről, ha e 
lapokban dicsérettel akarnám elhalmozni 
azokat, akik az iij Tanterv megalkotá-
sában monumentális munkával gyarapí-
to t ták tanügyi irodalmunkat; viszont 
igazságtalan volnék, ha ki nem emel-
ném azt a szeretetteljes gondosságot, 
melyről e szilárd szerkezetű mű minden 
egyes része tanúskodik. 

Már az első futólagos összehasonlítás 
után is, melyet az 1868. és 1877-i Tan-
tervek és a mostani között teszünk, 
szembe szökik, hogy mennyire tisztul-
tak idővel a nézetek és mennyire le-
szűrődött számunkra sok becses igazság. 

Az Utasítás első elolvasására kellemesen 
tapasztaljuk, hogy elemi iskoláztatásunk 
egész vonalán függetlem'tettük magun-
kat minden idegen befolyás és minden 
idegen irányzat alól és népiskoláink 
szükségleteinek kiszabásánál egyedül a 
hazai viszonyoknak mérlegelése jöt t te-
kintetbe. Önállóságra t e t tünk szert és 
az önállóság ezen bélyegével indul nép-
iskolai új Tantervünk világgá. Amint 
alkalmam lesz ugyanis kimutatni, ez az 
ú j Tanterv fölülmúlja számos tekintet-
ben az ismertebb külföldi tanterveket 
és nemcsak itthon fogja éreztetni áldó 
hatását, hanem sok, eddig függőben 
volt kérdés tisztázására és az i t t hangoz-
t a to t t eszmék befogadására fogja serken-
teni mindazon intéző köröket, melyekben 
a korszerű népiskolának megfeleiő Tan-
terv kidolgozása napirendre kerül. 

Távol van tőlünk a gondolat, hogy 
lekicsinyelni akarnók akár az 1868-ban, 
akár az 1877-ben kiadott Tanterveket, 
melyek sok becses részletet foglalnak 
magukban, mindamellett nem fokozzuk 
le önérzetünket azon beismeréssel, hogy 
bizony ama Tantervek pedagógiai iskolá-
zottságunk kiskorúságát jelzik, tekintettel, 
hogy lépten-nyomon a német és svájci 
tantervekben érvényesült fölfogás nyi-
latkozik meg bennük. Ezekkel ellentét-
ben az új Tanterv minden ízében a 
magyar nemzeti szellem j u t kifejezésre. 
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Sorra véve valamennyit : az olvasókönyv, 
a nyelvtanítás és fogalmazás, a hazai 
föld, a népünnepek, népviselet és nép-
szokások ismertetése, népünk ezeréves 
viszontagságos múltja, állami berendez-
kedésünk és alkotmányunk, mely egyenlő 
jog áldásaiban részesíti a haza minden 
egyes tag já t — mindezeknek taní tása 
a nemzeti gondolat törekvéseit szol-
gálja. Még az ének, a torna, a kézi-
munka, a szabadba rendezendő kirán-
dulások, a természeti, gazdasági és ház-
tartási ismeretek is a magyar néplélek 
megnyilvánulásait, a magyar népélet 
szükségleteit veszik alapul. Ezen helyes 
fölfogás művészi kidomborításában talál-
juk az ú j Tantervnek nemcsak kultú-
rális, de messze kiható politikai jelen-
tőségét is. A magyar nemzeti népisko-
lának képzeletben megrajzolt alakja, 
íme, megvalósulva áll előttünk ! Bennünk, 
kik közvetlen az alkotmányos éra kez-
detén álltunk a népiskola szolgálatába, 
már szintén derengett a nemzeti nép-
nevelés eszménye és fiatalos hévvel és 
kölcsönös lelkesítéssel kuta t tuk is meg-
valósításának módjait, de mert még 
akkor az idegenből kölcsönvett eszmék-
ből éltünk, és sok más tekintetben is 
hiányoztak a szükséges elő föltételek, 
nem volt sem módunkban, sem tehet-
ségünkben, hogy a gondolat t es te t ölt-
hetet t volna. Ma már világosan áll 
előttünk, hogy lehet máskülönben akár-
milyen mintaszerű valamely tanterv, 
legyen bármily kifogástalan a tananyag 
csoportosításában, fokozatos beosztásá-
ban és methodikai földolgozásában, mégis 
hiányzik belőle a lényeg, ha nincs te-
kintettel a néplélek megnyilvánulásaira, ha 
nem veszi figyelembe a sajátos nemzeti 
vonásokat, ha nem ápolja és fejleszti 
rendszeresen a nemzeti őserő azon be-
cses elemeit, melyek az állami jólét meg-
teremtésének leghathatósabb biztosíté-
kai. Figyelembe kell vennünk, hogy 
elszigetelt helyzetünkben és azon bámu-
latos átalakulásokkal szemben, melyek 

előttünk lejátszódnak, csak úgy állha-
tunk fönn és csak az esetben marad-
hatunk a helyzet urai, ha népünk szel-
lemi képességeit helyes irányban fej-
lesztjük, ha népünket arra képesítjük, 
hogy a veleszületett erkölcsi és anyagi 
javakat legelőnyösebben értékesíteni is 
tudja. Mert bizony elmúlt az a boldog 
idő, midőn a népek a vak véletlenre 
bízhatták sorsuk kialakulását; ma az 
államkormányok elsőrendű föladata, hogy 
a nemzetet az ú j életviszonyokba bele-
neveljék, nehogy azt az élet sodró ár ja 
bizonytalan örvények felé magával ra-
gadja. Ha azt akarjuk, hogy a nemzet 
föl tud ja venni a küzdelmet azon rend-
bontó eszmeáramlatokkal, melyek nem 
egy helyütt, nem is egy irányban az 
államrend szilárdságát veszélyeztetik, 
úgy a népiskolának elsőrendű föladata, 
hogy a népjellem becses tulajdonságai-
nak fölhasználása mellet t arra képesítse 
a növendékeket, hogy a nemzeti törek-
vések szent érzetétől áthatva szolgálják 
majdan minden tudásukkal és tehetsé-
gükkel a nemzet és az állam ki tűzött 
céljait. Épen a napjainkban lezajló világ-
események bizonyítanak amellett, hogy 
a népnevelés az államnak legfontosabb 
érdeke, az államkormányzat legfontosabb 
ága, és végzetes hiba volna továbbra 
is azon téves fölfogásnak helyt adni, 
hogy a nép iskoláztatására fordí tot t 
összegek holt befektetés számba men-
nek. Sőt ellenkezőleg! Az állami élet 
lüktető ere a népiskolában összponto-
sul, és ezen életerőnek gondos ápolása 
az államérdek elsőrendű föladata. 

Az ismertetés a la t t álló új Tanterv 
is ar ra törekszik, hogy intenzívebb nép-
nevelés által a nemzet erkölcsi és 
anyagi jólétének vesse meg alapjait. 
Ezt pedig úgy akar ja elérni, hogy egy-
részt valláserkölcsi alapon neveljük taní t -
ványainkat, másrészt pedig előkészítvén 
őket a gyakorlati munkára, megadjak 
nekik a nélkülözhetetlen nemzeti művelt-
séget is. Mily nemes, mily fontos misz-
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sziója ez minden magyar néptanítónak! 
Csakhogy épp olyan nehéz is. Ámde az 
ú j népiskolai Tanterv Utasí tásának épen 
az a rendeltetése, hogy e nehéz mun-
kában tájékoztasson bennünket. Nem 
kívánja megkötni a tanító kezét, távol 
áll tőle, hogy megbénítsa egyéni rá-
termettségében, csak útmutatásokkal 
akar szolgálni, mikor pontról pontra, sza-
batosan megjelöli a modern magyar nép-
iskolai nevelés és tanítás céljait. Igazi sza-
badelvűség jellemzi az új Tantervet, 
mert még a követendő módszer tekin-
te tében is teljesen szabad kezet enged a 
tanítónak és csak azon elvek fejtegeté-
sébe bocsátkozik behatóbban, melyekre 
nézve a népiskola még nem ju to t t meg-
állapodásra. 

* 

Az új Tanterv módszer tekintetében nem 
tesz különbséget az osztott és osztatlan nép-
iskola között, mert azon nem elégszer hangoz-
tatható helyes elvből indul ki, hogy a módszeres 
eljárás mindkettőben csak egy lehet. Hiszen a 
rátermett tanító olyan, mint a művész, ki a 
neki jutott föladat megoldása előtt az adott 
helyzettel szemben mérlegeli és számbaveszi az 
összes tényezőket. Ha a tanító mindenkor a 
gyermek lelki világára és szellemi képességeire 
van tekintette], módszeres eljárásában is a 
helyes átat fogja követni. Mint az Utasítás 
igen helyesen kiemeli, az osztatlan népiskolában 
csak a tanítás technikája fog módosulni, 
amennyiben a tanítás anyaga összevontabb, de 
máskülönben akár osztott, akár osztatlan a 
népiskola, mindig egy és ugyanazon szempon-
tok érvényesítendők. E szempontokra való 
tekintettel az Utasítás is három részre oszlik. 
Első részében azon elveket fejtegeti, melyek az 
erkölcsi, értelmi és esztétikai nevelés körül a 
tanító eljárását, nevelő ténykedésének gyakor-
lati irányát szabályozzák. Második részében a 
tanítás egyes ágainak metodikáját tárgyalja. 
Tekintettel végül az osztatlan népiskola külön-
leges viszonyaira — hiszen az etfajta népisko-
lák még mindig 70°/o-át teszik népoktatási 
intézeteinknek — igen becses útmutatásokkal 
szolgál azon külső nehézségek leküzdésére, 
melyekkel a tanítónak az adott viszonyok 
között meg kell birkóznia. 

A régi tantervekben csak elvétve találunk 
egy-egy vonatkozást, mely a gyermeknek akár 
erkölcsi, akár értelmi nevelését is érinti, míglen 
a most kiadott Utasításban nemcsak ezekre 

nézve nyerünk tájékoztatást, hanem amit az 
ismertebb külföldi tantervekben is nélkülözünk : 
az esztétikai nevelésnek méltatása ebben a mun-
kában jut először érvényre. De még metodikai 
vonatkozásaikban sem közelítik meg régi tan-
terveink az új Tantervet. Hiszen a régiekben 
minden rendszer nélkül, csak itt-ott közbe-
szúrva találunk egy-egy megjegyzést, mely a 
tanító módszeres eljárására vonatkozik, míglen 
az ismertetés alatt álló műben minden egyes 
tantárgynak metodikája adva van olyképen, 
hogy a tapasztalat útján leszürődött igazságok 
érvényesülnek benne. Mily könnyű dolga lesz 
ezután a kezdő tanítónak és mennyivel irigy-
lendőbb lesz helyzete a régi kezdőéhez képest ! 
Soha sem felejtem el levertségemet, midőn 
mint képesített „főelemi tanító" az iskolában 
töltött első napok után azon kellemetlen ta-
pasztalatra ébredtem, hogy hiszen én kontár 
vagyok, mert nem tudok magamnak róla szá-
mot adni, mit miért cselekszem. Lelkiismeretem 
megnyugtatására, de meg azért is, mert embe-
rül akartam megállni helyemet az életben, 
levélben tanácsért fordultam volt pedagógiai 
tanáromhoz. Megnyugtatott válaszában, hogy 
a gyakorlat meg fogja majd nyitni pedagógiai be-
látásomat, másrészről ajánlotta, hogy szerezzem 
be Kehr-nek Környei fordításában megjelent 
, A tanító az iskolában" című munkáját, ezen-
kívül pedig Díesterweg háromkötetes „Weg-
weiser" -jét, és ha — úgymond — ez utóbbi 
munkának tartalmát teljesen magamévá tettem, 
bátran állíthatom, hogy tanító vagyok. Ezen 
adat teljes hűséggel jellemzi az akkori viszo-
nyokat, mert hiszen az én esetem sok fiatal 
társamra is illett, és bizony, mondhatom, hogy 
nem maradt más kivezető út, mint vagy neki-
fogni a módszeres munkák tanulmányozásának, 
vagy csetleni-botlani egy életen keresztül. Hi-
szen kétségtelen : igazmondás marad ezután is, 
hogy nemcsak a jó pap, de talán még inkább 
a jó tanító holtig tanul ; mindamellett meg-
győződésem, hogy ezentúl az elemi népiskolák 
Tantervéhez kiadott Utasítás lesz a tanítóság 
legmegbízhatóbb barátja. Csak igénytelen néze-
temet akarom kifejezni, midőn népoktatásmik 
fölvirágoztatása érdekében arra kérem a tan-
ügyi kormányt, hogy ezen Utasítást úgy amint 
van, minden változtatás nélkül rendelje el tan-
könyvül az összes tanítóképző-intézetekben és 
gondoskodjék róla, hogy a gyakorló-iskolákban 
a tanítás az ezen Utasításban lefektetett elvek 
gyakorlati demonstrálása mellett foganatosít-
tassák. Minden kétségen felül áll, hogy így 
teljesen kész és gyakorlatilag is már képzett 
tanítókat fognak kibocsátani képző-intézeteink. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy az új Tan-
terv már a gyakorlati pályán működő tanítók-
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kai is éreztetni fogja áldásos hatását, mert úgy 
vagyunk e könyvvel, mint a valóban becses 
szellemi termékekkel általán: minél többször 
olvassuk, annál inkább mélyedünk bele, újra 
és újra szívesen forgatjuk, mert mindig újabb 
és újabb igazságoknak jövünk nyomára, min-
denkor újabb és újabb elmélkedésre nyújt 
anyagot. Egyszerű és világos stílusa nem fá-
rasztó, sőt üdítőleg hat lelkünkre, elménkre, 
úgy vagyok vele, mint a Balaton tükrével, 
mely a nap sugarainak visszatükröztetésében 
folyton váltakozó színek pompás játékával gyö-
nyörködteti a szemet. 

Magas és igaz szempontok azok, melyek az 
új Tantervben kifejezésre jutnak. így : a tanítás 
és nevelés csak karöltve járhat eredményesen, 
mert igaz ugyan, hogy a tudás rendkívül fon-
tos és legtöbbnyire a tudás mértéke szabja 
meg anyagi érvényesülésünk mértékét az élet-
ben, ámde az ember értéke nem egyedül tudá-
sának mennyiségétől, hanem erkölcsi életének 
tartalmától függ. Tovább megyek s azt mon-
dom, hogy nagy történeti tanulságok szerint 
nemcsak az egyén, hanem a társadalom és 
állam jóléte is az erkölcsi élet megbecsülésén 
fordul meg. Ezért fontos, hogy a népiskola 
első föladatának tekintse, hogy növendékeiben 
az erkölcsi élet szilárd alapjait megvesse. Ha 
tanítványainknak megadjuk a szilárd erkölcsi 
alapot, úgy azt az élet kikerülhetetlen viszon-
tagságai többé meg nem dönthetik. Ellenkező-
leg: az élet tapasztalatai csak nemesbíteni, 
értékes tartalommal fogják öregbíteni erkölcsi 
fölfogásukat, ha az iskola szilárdan megvetette 
ennek alapját. 

Az erkölcsi életnek pedig legbiztosabb alapja 
a vallásos érzület, mely minden jó és nemes 
iránt fogékonnyá tesz bennünket. Ezért tehát 
a tanító a maga körén belül minden kínál-
kozó alkalmat föl fog használni a vallásos 
érzület ápolására. 

Az Utasítás egészen logikus egymásutánban 
fejtegeti azon főelveket, melyeket a tanítónak 
az erkölcsi nevelésre irányított ténykedésében 
szem előtt kell tartania. Nem köti meg a tanító 
kezét, mert hiszen reá, a tanítványok szerető 
gondozójára kell bízni, hogy mely alkalommal 
mily arányban hasson a gyermekek lelkületére, 
azok értelmiségéhez képest. Az erkölcsi neve-
lésnél nem állapíthatunk meg bizonyos foko-
zatokat, mint teszem egyes tantárgyaknál ; 
mindazonáltal bizonyos tervszerű folyamatra itt 
is figyelemmel kell lennünk. A céltudatos el-
járás megköveteli, hogy mindenekelőtt az 
erkölcsi érzés fölkeltése legyen a tanító gondja. 
Az erkölcsi érzést kövesse a cselekedet, melynél 
fogva a gyermek mások eljárását helyeselve 
vagy kárhoztatva, a jó cselekedetére ösztönöz-

tessék, mert hiszen csak azon erkölcsi cselek-
vésnek van igazi értéke, mely az erkölcsi érzésen 
alapul. Betetőzése pedig az erkölcsi nevelésnek 
a belátás, midőn a tanító az érzésen és csele-
kedeten alapult konform esetekből azt a meg-
győződést kelti a gyermekben, hogy az erkölcsi 
igazság egyben erkölcsi törvény is, mely tehát 
soha sem változik, viszonylataiban mindig egy 
és ugyanaz marad, és így tőle eltérni soha sem 
szabad. Az Utasításnak az erkölcsi nevelésre 
vonatkozó ezen fejezete aranyigazságokat tar-
talmaz és ezen útmutatások annál becsesebbek, 
mert nem pusztán elvont elméleti tanokat 
hirdetnek, hanem folytonos vonatkozásban van-
nak az iskolai élettel. Az Utasítás szerint az 
erkölcsi élet eszményi foglalatja: a becsület 
érzése, a munka szeretete, valamint a szeretet-
teljes odaadás Isten és embertársaink, a haza, 
a nemzet és a király iránt. Röviden össze-
foglalva : az Utasítás a jónak diadalra jutta-
tását tűzi ki célul az erkölcsi nevelésre irányí-
tandó ténykedésünkben. 

Ámde az erkölcsi nevelés mellett nem 
kevésbé fontos a gyermek értelmi nevelése is, 
mert hiszen ez adja meg neki később a módot, 
hogy tudásának az életben gyakorlati hasznát 
is vehesse. Az értelmi nevelést, amint az Uta-
sítás meggyőzően kifejti, nem az ismeretek 
egymásra való fölhalmozásával érjük el, sőt 
ellenkezőleg, a sok ismeret megterheli a gyer-
mek lelkét és megzavarja az ítéletet. Ezen 
igazságnak nemcsak fölismerése, de érvényre-
juttatása az új Tanterv nagy előnye. Hiszen 
sajna, épen a tanítás észszerűtlensége, mely a 
tananyag fölhalmozásában jellemzi régi tan-
terveinket, szülte népiskoláink rémét : a túl-
terhelést. Csak a „nyelvtan" tanítására kell 
gondolnunk, azokra a „tételekre", melyekkel 
százszámra meg kellett tömnünk a gyermek 
fejét és mely tételeknek beverklizését — bocsá-
nat a jellemző rossz szóért — minden fölöttes 
hatóság számon is kérte. Alig tudtam hova 
lenni bámulatomban és röstelkedésemben, midőn 
egy alkalommal egy fővárosi iskola folyosójáról 
végighallgattam, mint tanulják éneklő karban a 
negyedik osztálybeli leánykák a nyelvtani sza-
bályokat. A tananyag ezen fölhalmozásával, 
mely egyben az észszerűtlen oktatásnak szülő-
anyja, találkozunk lépten-nyomon régi tan-
terveinkben. Mennyire tisztultabb fölfogás érvé-
nyesül új Tantervünkben, mely a célok kitű-
zésénél mindig számot vet a rendelkezésünkre 
álló idővel, első sorban pedig a gyermeki lélek 
percipiáló tehetségeivel. Az Utasításon végig-
vonul a törekvés, hogy a tanítást észszerűvé 
és könnyűvé tegye. Szerinte az értelmi nevelés 
főkelléke, hogy az ismereteknek egymásra való 
vonatkozásaikban egységes kapcsolatot hozzunk 
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létre. Hiszen az ismereteknek is az a rendel-
tetésük, hogy eligazodni és megállni tudjunk 
az életben. A világban pedig magában elszige-
telten nem áll semmi; a világ összes jelen-
ségeit szerves kapcsolat fűzi egybe és így föl-
tétlenül szükséges, hogy összefüggő ismereteink-
nél fogva tájékozódni tudjunk a természet 
műhelyében. A koncentrikus oktatás követel-
ménye, melynek kezdetleges nyomaira már régi 
tanterveinkben is akadunk, jut tehát világos 
kifejezésre az Utasítás föntebbi követelményé-
ben. Csak koncentrikus oktatás mellett hat 
egymásra folytonosan az erkölcsi és szellemi 
élet megismerése, mert hiszen egész iskolai 
működésünknek főcélja, hogy a gyermek az ö 
életkörén belül megérteni és megbecsülni tudja 
az élet nemesebb javait. Tudni kell a gyer-
meknek, hogy neki, mint e haza szülöttének 
s majdan polgárának jogai, de komoly köte-
lességei is vannak. Meg fogja érteni, hogy 
minden földi javunk : életünk s mindazok élete, 
kiket féltve szeretünk, földünk és házunk, 
hazánk és nemzetünk sorsa Isten kezében van, 
miért is benső meggyőződésből, értelmének 
erejénél fogva, szíve alázatosságával fog meg-
hajolni sorsunk mindenható Intézője előtt. 
Olvasókönyvéből meg fogja ismerni nemzetünk 
érzés- és gondolatvilágát, meg fogja ismerni 
hazája múltját, e haza földjét, melynek minden 
rögét apáinak munka közben elhullatott verej-
téke és a szabadságért, a fönnmaradhatásért 
ontott vérözön szentté avatta. Megtanulja sze-
retni és becsülni anyanyelvét és annak iro-
dalmát, és így hat közre az értelmi nevelés, 
hogy létrehozza a gyakorlati és eszményi élet 
között a szükséges kapcsokat. így teremti meg 
a koncentrikus oktatás azon szép harmóniát, 
mely az egész népiskolai nevelés és oktatás 

legmagasabb ideáljaként lebeg előttünk. 
* 

Az Utasítás gyakorlati értékét emeli, hogy 
nem elégszik meg az értelmi nevelés lényegé-
nek és céljainak kifejtésével, hanem megadja 
a módszert is, melynek fonalán gyakorlati föl-
adatainkat megvalósíi hatjuk. Az Utasítás érté-
két csak emeli, midőn e módszer kifejtésénél 
sem követel magának imperativ tekintélyt, 
hanem elismerésre méltó jóindulattal hangoz-
tatja, hogy csak azon iskolának lesz valóban 
áldásos hatása, hol a tanító el nem lankad a 
módszer tökéletesítésére fordított munkásságá-
ban. Hát ez igaz is; mindazonáltal a tanító-
ságnak kellő elismeréssel kell honorálnia ezt 
a buzdításszámba menő jóindulatot, valamint 
el kell ismernünk azt is, hogy amiket az Uta-
sítás az értelmi nevelés elkerülhetetlen posztu-
látumaiként fölsorol és kifejt, nevezetesen : a 

szemléletről és a helyes szemléltetésre való 
szoktatásról, a szabadban való tanítás fontos-
ságáról és annak értékéről, a szabadba való 
kirándulások szervezéséről és értékesítéséről, a 
belső szemléletről, az önmunkásságra való szok-
tatásról és végre az elsajátított ismeretek le-
kötéséről, — mindezen megbecsülhetetlen mód-
szeres útmutatásokat az Utasítás oly világosan 
és oly meggyőző erővel demonstrálja, hogy az 
ismert legkiválóbb tantervek messze mögötte 
maradnak. 

Teljesen új szempontokat ölel föl az esztétikai 
nevelésről szóló fejezet, mely a minden ízében 
eredeti és önálló Tantervet eddig a nevelésben 
nem eléggé, a tantervekben pedig épenséggel 
nem méltatott termékeny eszmekörrel bővíti. 

Igen helyesen hangsúlyozza az Utasítás, 
hogy az esztétikai nevelést ne vegyük mint 
rendszeres tanítást, még kevésbé mint külön 
tantárgyat. Eljárásunkban egészen azon útat 
kell követnünk, mint az erkölcsi nevelésnél. 
Valamint a gyermek erkölcsi akaratát sem 
úgy neveljük, hogy elhalmozzuk erkölcsi sza-
bályokkal, vagy hogy minduntalan előtérbe 
toljuk az erkölcsi elveket, úgy az esztétikai 
szabályok ismerete sem tesz még senkit eszté-
tikailag művelt emberré. Konkrét módon, 
konkrét példákon kell a gyermeket a szépre 
szoktatni, melynek alapvető föltétele, hogy 
gondot fordítsunk a tisztaságra és rendre, 
ezekre neveljük a gyermeket mindenekelőtt, 
folytonos rászoktatással, mert a tisztaság és 
rendszeretet fogantatja meg lelkünkben az esz-
tétikai érzéseket. Ezért kell nagy gondot for-
dítanunk arra, hogy maga az iskolai épület és 
az iskolai élet is esztétikai jellegű legyen. Az 
iskolaépület és az iskolatermek gondozása, az 
iskolai kertnek ápolása, első sorban pedig a 
tanítónak élő példája hat a gyermekekre, eszté-
tikai érzésük fejlesztésében. 

Nem azt érti tehát az Utasítás az eszté-
tika nevelés alatt, hogy az iskola dilettánsokat 
vagy műértőket neveljen, hanem megfelel ebbeli 
föladatának akkor, ha a gyermek ízlését fej-
leszti oly irányban, hogy örülni tud annak, 
ami szép. Mert hiszen már a kisgyermeknél 
is tapasztaljuk, hogy van fogékonysága a szép 
iránt és romlatlan, tiszta lelke alkalmas a szép 
hatásának megérzésére. Logikus egyszerűséggel 
fejti ki az Utasítás, hogy az ízlés fejlesztésé-
nek alapja a szemlélet. Még az irodalmi ter-
mékek élvezete is a szemléleten alapszik. Ha 
például a gyermek a Balatonnak valamely 
plasztikus leírását olvassa, megújulnak az erre 
a tárgyra vonatkozó szemléletei és megtanul 
látni és elképzelni olyan részleteket, miket 
előbb észre nem vett. Látni pedig a gyermek 
csak a természet tárgyain tanulhat meg, s 
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épen ezért bírnak nagy fontossággal az eszté-
tikai nevelés szempontjából is az iskolai kirán-
dulások. Az esztétikai nevelésnek egyik fő-
kelléke, bogy a gyermek ne legyen pusztán 
receptív, hanem öntevékenységét kell, fölhasz-
nálnunk szépérzékének fejlesztésére. így vezet 
rá az Utasítás, hogy mindaddig nem fogunk 
haladni az esztétikai nevelés terén, míg a 
rajstanítást és mintázást nagyon komolyan 
nem vesszük és észszerűen nem intézzük. Fölös-
leges itt hangsúlyozni, hogy a zenének, ének-
nek és tornának tanításánál mily nagy szerepe 
jut az esztétikai nevelésnek, amint ezt az 
Utasítás az illető tárgyak módszeres fejtegeté-
seiben ki is mutatja. De alkalmat kell a 
gyermeknek nyújtani arra is, hogy művészi 
alkotások szemléletében is gyakorolja szemét 
és ez úton fejlessze ízlését. E cél megvaló-
sításához nagyban hozzá fognak járulni a tan-
ügyi kormány intézkedése folytán készülőfélben 
lévő fali szemléleti képek. Ezek hasznosítá-
sára is igen becses tájékozást nyújt az Utasítás. 

* 

A nevelés gyakorlati jellegére is nagy súlyt 
fektet az Utasítás. A gyakorlati nevelés alatt 
nem szabad azt értenünk, hogy a gyermeket 
közvetlen a népiskola nevelje kenyérkereső 
munkára, mert hiszen ebben a korban még 
nem is lehet fogékony az élet komoly mun-
kája iránt. Az Utasítás szerint gyakorlati 
irányban nevel a népiskola, ha először a gyer-
meket önmunkásságra szoktatja, ha másodszor 
ezen önmunkásságot életföladatainak körén 
belül gyakorolja s végül, ha cselekvőképességét 
a lehetőségig fejlesztjük. Ezért követeli igen 
helyesen az Utasítás, hogy a lehetőség határai 
között minden elméleti tanítás a cselekvéssel 
kapcsoltassák össze. A nyelvtant a gyermek 
legjobban a fogalmazás alkalmával tanulja 
meg. Az elméletnek és a gyakorlatnak ezen 
összekapcsolására minden tantárgy nyújt anya-
got. így kell rávezetni a gyermeket, hogy 
amit szemlélt, próbálja utánozni is. Ezen 
eljárásnak haszna pedig kézzelfogható. A tanuló 
lassan-lassan mindjobban fog látni, mind éle-
sebben fogja a tárgyak jellemző tulajdonságait 
fölismerni és keze is mind nagyobb ügyességre 
fog szert tenni. Az Utasítás a gyakorlati ne-
velés egyik legjelentősebb eszközének állítja 
elénk az együttes munkálásra való szoktatást. 
Egészen új vonatkozásokra irányítja figyel-
münket, melyek a közös munka és közös játék 
eredményei. A közös munkának mérhetetlen 
erkölcsi hatása van a gyermeki lélekre. A közös 
munka kultusza a szövetkezet eszméjére érleli a 
serdülő ifjúságot, csak értsen hozzá a tanító, 
hogy e csirát az iskolai életen túl is fejlessze. 

Nem merítjük ki azonban az Utasítás sze-
rint a gyakorlati nevelés szempontjait, ha 
pusztán arra szorítkozunk, hogy elméleti okta-
tásunkat a gyakorlati neveléssel kapcsoljuk 
össze, mert tanítói ténykedésünkben mindig 
figyelembe kell vennünk a tanulók nagy átla-
gának leendő élethivatását is. A magyar nép-
iskolának első sorban földmíves - gazdasági 
háttere van, így hát a falusi gyermek legérté-
kesebb forrása az élő természet ismerete, mert 
a földmíves - élet szemlélete és gyakorlása 
biztosítja számukra a művelődés legértékesebb 
elemeit. Természetes, hogy más szempontok 
jönnek tekintetbe a városi és ismét mások a 
fővárosi gyermekek gyakorlati nevelésének irá-
nyítása közben. 

* 

Az iskolai élet rendjének megállapításával 
zárja le az Utasítás az új Tantervnek álta-
lános részét. Tájékoztatja a tanítót, hogy mily 
eljárást kövessen az osztályozásnál, milyen 
természetűek legyenek az évzáró vizsgálatok, 
megvilágítja a házi föladatok függő kérdését, 
megállapítja a tankönyvek rendeltetését és a 
sikeres oktatás követelményeinek alapján leve-
zeti, hogy melyek azon taneszközök, melyek 
minden népiskolában nélkülözhetetlenek. Igen 
helyesen követeli az Utasítás, hogy az úgy-
nevezett felelet szerinti osztályozást kerüljük 
a népiskolában, mert e fokon csak az jöhet 
tekintetbe, megtanulta-e a gyermek azt, amire 
tanítottuk, vagyis egész haladása szerint kell 
megítélni az eredményt. A rossz osztályzat a 
gyermeket elbátortalanítja, megfosztja önbizal-
mától és végkép tehetetlenné teheti. Minél 
gyengébbek a tanuló képességei, annál inkább 
támogassuk és segítsük, mert ez eljárásunkkal 
a legnemesebb emberi kötelességet teljesítjük, 
ami nagy hatással lesz a gyermekek erkölcsi 
érzületének fejlesztésére is. 

Az évzáró vizsgálatoknál az Utasítás az 
eddigi Tantervnek rendelkezéseit tartja szem 
előtt, mindazonáltal becses útmutatásokkal 
szolgál, hogy mely eljárást kell követnünk, ha 
azt akarjuk, hogy az évzáró vizsgálat ünnep 
legyen: az igazság ünnepe. 

Nem szószólója az Utasítás a házi fölada-
toknak, és ezen fölfogásában lélektani szem-
pontok vezetik. Nem osztozunk az Utasítás 
azon nézetében, hogy a házi föladatok kérdése 
inkább a fővárosi szülőket érdekli, kik külön-
böző okokból szeretik, ha gyermekeiket az 
iskolán kívül is foglalkozásra szorítják. Hosszú 
tapasztalatra és a szülőkkel való érintkezé-
semre való hivatkozással állítom, hogy a városi 
szülő is nagy nyűgnek tartja a házi fölada-
tokat. Hiszen az Utasítás azon helyes érvelése, 
hogy a gyermek sok ideig nem is tud magára 
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hagyatva dolgozni, egyaránt illik úgy a falusi, 
mint a városi gyermekre. Épen olyan igaz és 
az életből merített tapasztalat az is, hogy sok 
gyermeknek nincs is módjában, hogy otthon 
föladatokat készítsen, és azt is közvetlen tapasz-
talat után tudom, hogy a városi gyermekek 
szegénysége sokkal nyomasztóbb, mint a falu-
siaké. Üdvös következtetésre jut tehát az Uta-
sítás, midőn a házi föladatot mellőzendőnek 
véli. Nincs annak helye sem a falusi, sem a 
városi iskolában. A tanuló csak a tanítóval 
való közvetlen érintkezés útján tanuljon, csakis 
ennek van valódi értéke. De ez a munka a 
gyermek testi, lelki erejét igénybe veszi, hadd 
fordítsa tehát szabad idejét arra, hogy játék, 
mozgás, pihenés által új erőt és új kedvet 
gyűjtsön a tanuláshoz. 

A tankönyvek kérdésében teljesen helyeseljük 
az Utasítás álláspontját. Az ú j Tanterv nagy 
vívmánya, hogy korlátolt szerepet juttat a tan-
könyvnek, mert az olvasókönyvön kívül csak 
példatárak, esetleg eredménytárak valók a 
gyermek kezébe s ezek közül is inkább csak 
azok, melyek a tanítás anyagát adják kézhez, 
így tehát az Utasítás hadat üzen azon föl-
fogásnak, mely hosszú ideig a tankönyvbíráló-
bizottságban is dominált, hogy részletesen leíró 
tankönyveket adjunk a gyermeknek, mi szintén 
túlterhelést eredményezett a népiskolában. 

* 

Az új Tanterv második része az egyes tan-
tárgyak anyagát, azoknak fokozatos beosztását, 
az ismereteknek egymásra való kölcsönös ha-
tását állapítja meg, emellett becsesnél becse-
sebb módszeres útmutatásokkal szolgál. Amint 
már alkalmam volt érinteni, ezen módszeres 
útmutatások a tapasztalat gazdag forrásából 
fakadnak, sok tekintetben újabb szempontokat 
jut tatnak érvényre és nemcsak a tanítás inten-
zivitását fogják eredményezni, hanem egyál-
talán szélesebb látókört nyitnak meg számunkra, 
úgy, hogy tanításunk mindenkor a nevelés cél-
jait is fogja szolgálni. 

Túllépnék azonban a nekem jutott föladaton, 
ha akár az egyes tantárgyak beosztását, akár 
azok módszeres földolgozására vonatkozó uta-
sításokat bővebben részletezném, mint ahogy 
az adott keretben tettem. Az új Tanterv álta-
lános részének csak azon intézkedéseire tehe-
tek még néhány megjegyzést, melyek az osz-
tatlan népiskola sajátos viszonyaira vonatkoznak. 
Az Utasításnak figyelembe kellett vennie azon 
nehézségeket, melyekkel az osztatlan népisko-
lának meg kell küzdenie, figyelembe kellett 
vennie, hogy míglen az osztott népiskolában a 
heti órák száma 145, addig az osztatlan nép-
iskolának csak 32 óra áll rendelkezésére, tehát 

még negyedrésze ^ sem az osztott hatosztályú 
iskola idejének. Űjabb nagy vívmánya az Uta-
sításnak, hogy az összes hátráltató és kedvező 
körülmények latolgatása mellett olyan útba-
igazításokkal szolgál, melyek az osztatlan 
népiskola eredményes munkásságát biztosítani 
fogják. Nem ismerünk egyetlen külföldi tan-
tervet sem, mely az osztatlan népiskola speciális 
viszonyaira való tekintettel oly mesteri módon 
oldaná meg a nehéz kérdést, mint ahogy ezt 
az ú j Tantervben találjuk, Bizonyosra vesszük, 
hogy az Utasítás úttörő munkájának ezen 
része is irányításul fog szolgálni nem egy kül-
földi tantervnek. 

Az osztatlan népiskolánál tekintettel van az 
Utasítás az egytanítós iskola munkamegosztá-
sára és az osztályok összevonására ott, hol a 
tantárgyak természete megengedi, továbbá a 
szorgalmi idő kihasználásával tünteti el a 
szembeszökő nehézségeket. Számbaveszi az 
Utasítás azon körülményt is, hogy az adott 
helyzettel szemben a tanító legjobban fogja 
tudni, hol és miképen könnyíthet a helyzeten. 
Kioktat az Utasítás a csendes foglalkoztatás 
körül követendő eljárásra nézve is. Részletesen 
fejtegeti, melyek lehetnek a csendes foglalkozás 
módjai és tárgyai, hogyan történjék a munka-
kiosztás, milyen legyen az ellenőrzés és mikre 
legyen figyelemmel a tanító csendes munka 
elbírálásánál. Igen helyesen fejtegeti a figyelő-
gyakorlatok hasznát, megállapítja végül a 
csendes foglalkozás eszközeit és hogy a segítő 
tanulók alkalmazása mellett miként fokozhatjuk 
az eredményt. 

Utolsó rendelkezésében az Utasítás a Tanterv 
keresztülviteléről szól. Megköveteli, hogy min-
den népiskolának állandó, részletes tanmenete 
legyen, a végzett tananyagról szorgalmi napló 
tájékoztasson, mi azért is fontos, mert ennek 
alapján időnként újabb, tökéletesebb tanmenet 
alakulhat ki. Legfontosabb követelmény azon-
ban, hogy az általános óraterv alapján rész-
letes órarendet készítsen el a tanító, mely az 
iskolai hatóság jóváhagyása után az iskola-
helyiségben állandóan kifüggesztve legyen. 
A tanító eljárásának megkönnyítésére követ-
keznek az Utasítás általános óratervei az egy-, 
két- s többtanítós iskolák számára, melyekben 
a heti órák száma és a szükségszerű össze-
vonások vannak föltüntetve. 

Az iskolára befolyó összes ténye-
zőktől, de mégis első sorban a magyar 
tanítóság elismert buzgalmától függ, 
hogy a tanügyi kormány által kiadott 
magas színvonalú Tanterv nyomán áldás 
fakadjon hazánk és népünk jóvoltára. 

(Budapest.) Barna Jónás. 
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„A. tanítói állás védelme" című s 
lapunk f. évi 30. számában megjelent cikkre 
Öveges Kálmán győregyházmegyei s.-tanfelügyelő 
a következő helyreigazító sorokat küldötte be 
hozzánk: „Győregyházmegyének minden neme-
sért és jóért lelkesedő püspöke megszívlelvén a 
tanítóság panaszait és óhajtását, az ápr. 11-én 
kibocsátott IV. számú körlevelében elrendelte, 
hogy a kántortanítói díjlevelekből a sekrestyési 
és harangozói teendők ezentúl kikapcsolandók 
s ezekre a megválasztott kántortanító nem 
kötelezhető. Ezen körlevél megjelenése óta nem 
is fordult elő eset, hogy új választásnál a 
tanítót erre kötelezték volna. Nem kötelezték 
a barbacsit sem, amire az ott megválasztott 
Brányi Zsigmond kántortanító a legilletékesebb 
tanú. Az ő díjlevelében sem fordul elő a haran-
gozói és sekrestyési teendő. Hogy a pályázatban 
ezen teendők mégis szerepeltek, mint a kántor-
tanító kötelességei, annak oka a következő : 
A pályázatot az azóta már meghalt Márkus 
Márton plébános, iskolaszéki elnök tette közzé, 
ki ekkor már halálos beteg volt s úgy látszik, 
a hivatkozott püspöki körlevelet nem olvasta, 
épen folytonos rosszulléte miatt ; valamint az 
is elkerülte figyelmét, hogy a püspöki rende-
let szerint csak egyházhatóságilag megerősített 
díjlevél alapján lehet pályázatot kiírni. Mikor 
május hó 11-én a beteg plébános mellé ren-
delt kisegítő a régi díjlevél alapján szerkesztett 
díjlevelet az egyházmegyei tanfelügyelőséghez 
jóváhagyásra beterjesztette, ez 536. sz. a. kelt 
iratával utasította az iskolaszéket, hogy az 
április 11-iki IV. számú körlevél rendelkezése 
szerint kapcsolja ki a harangozói és sekrestyési 
teendőket. Ez meg is történt. A választás már 
a helyesbített díjlevél alapján történt, nem pedig 
a tévesen kiírt pályázat alapján." 

Iskolai zászlóaljak. 
(Hozzászólás.) 

A kecskeméti községi népiskolák tantestülete 
két évvel ezelőtt az iskolai zászlóaljak szerve-
zése érdekében mozgalmat indított. A cél az, 
hogy a tanulóifjúság jellemének és hazaszere-
tetének fejlesztésével, a testgyakorlás katonai 
gyakorlatok alapján s a céllövészet bevonásával 
taníttassák. A tantestület által kiküldött bizott-
ság a gyakorlati kivitel módozataira nézve 
részletes tervet dolgozott k i ; elkészítette a 
katonai szellemben átalakított tornaanyagot s 
azt a kir. tanfelügyelő jóvá is hagyta. Elkészí-
tette továbbá a fegyverutasítást, a lőutasítást, 
a céllövészeti óvó- és rendszabályokat, szak-
emberek támogatásával. A szervezet most mái-
készen van s az iskolai zászlóalj intézménye 
a mult tanévben életbe is lépett. 

Csaknem szóról szóra ezeket írja egyik 
kartársunk a Néptanítók Lapja f. évi 30. szá-
mában s egyúttal fölszólítja a népiskolák ve-
zetőit, hogy az iskolai, ú. n. zászlóaljakat 
alakítsák meg s amennyiben ebben a dologban 
útbaigazításra lenne szükségük, forduljanak a 
kecskeméti tantestülethez. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy a 
kecskeméti tantestület, bármily hazafias inten-
ciók vezették is, az iskolai zászlóaljak meg-
alkotásával oly nagy vállalatba fogott, amelynek 
létesítése szükségtelen, másrészt pedig kivihe-
tetlen is. A torna tanítása az elemi iskolában 
az előírt tanterv szerint nem terjeszkedhetik 
túl a testgyakorlás elemeinél, a rendgyakor-
latok itt is a katonai képzésre céloznak, a 
katonai szellemben átalakított tornaanyagra 
azonban nincs szükség s ezt a tanfelügyelő 
nem is hagyhatja jóvá. Az elemi iskolai tanulók 
sokkal fiatalabbak és sokkal gyengébb szerve-
zetüek, semhogy náluk katonai előképzésről 
komolyan lehetne szó, a céllövészetet pedig 
fapuskákkal tudvalevőleg nem lehet tanítani, 
valóságos puskát pedig nem lehet a kis gyer-
mek kezébe adni. 

A zászlóaljakat, ha már erről lenne szó, leg-
följebb a középiskolák kebelében, ahol érettebb 
if jak vannak, lehetne létesíteni, de ott is fölös-
leges, mert a jelenlegi tornaanyag ott is egé-
szen elegendő, a céllövészetet pedig a közép-
iskolai felsőbb osztályokban sem célravezető 
tanítani. 

Szó lehetne talán arról, hogy a katonai elő-
képzés könnyítése végett a tornát és a cél-
lövészetet az ifjúsági egyesületek körében 
kellene és lehetne fölkarolni. Részünkről azon-
ban ezt is fölöslegesnek tartanok, mert a 
katonakötelezettség általános levén, a magyar 
ifjúság még a két évi katonai szolgálat ideje 
alatt is bőven elsajátítja mindazt, amire a jó 
katonának szüksége van. 

Ne vegyék tehát rossz néven a kecskeméti 
kartársak, hogy az iskolai zászlóaljak létesítésé-
nek általuk fölvetett eszméjét én részemről 
propagálandónak nem tartom. 

(Sátoraljaújhely.) Muhoray. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

— Hozzászólások. — 
XVIII. 

A Néptanítók Lapja f. évi 23. számában a 
fönti cím alatt megindult vitához vagyok 
bátor pár szóval én is hozzászólani. 

Amit Kiss Endre kartársunk erre vonatkozó 
cikkében megírt, azt tapasztalatból "írta meg, 
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csak egyben hibázta el a dolgot, hogy a nyelv-
tan iak az elemi iskolából való pusztulására 
következtetett. Mert nyelvtan az elemi iskolában 
továbbra is szükséges, c-akhogy nem a mostam 
alakjában. Más köntösben kell megjelennie, 
hogy rokonszenvesebb s barátságosabb legyen ; 
lényege azonban megmaradjon. Eddig azért 
volt vele bajunk, mert szárazon, sablonosan taní-
tottuk. Nem vettük, mint más egyebeknél 
sem vesszük a legtöbben tekintetbe a gyerme-
kek egyéniségét, pedig a gyermekeket meg-
ismerni s hozzájuk leereszkedni a nyelvtan 
tanításánál is a fődolog. Ez mutatja meg, hogy 
egyik vagy másik tantárggyal mely úton s mi 
módon férkőzhetünk legjobban a gyermek lel-
kéhez. S ezt az útat a pályája iránt valóban 
érdeklődő minden tanítónak könnyű megtalálnia. 

Az én eljárásom ez: mint főigazságból, ki-
indulok abból, hogy nem a nyelvtanból alkották 
meg a nyelvet, hanem a nyelvből jö t t létre a 
nyelvtan. (Az volt a baj, hogy mi ezt megfor-
dítva csináltuk edl ig az iskolában.) 

Már az I. osztályban olvastatva az ábécés 
könyvből, fölhívom tanítványaim figyelmét az 
írásjelekre, ékezetekre, vesszőre, pontra s a 
nagybetűkre. Megtanulták már, hogy a vessző-
nél, a pontnál meg kell állni. Tudják, hogy pont 
után nagybetűvel kell az írást elkezdeni. 
A vezeték- és keresztneveket is nagybetűvel 
kell írni. Ok maguk fogalmazzák meg s mond-
ják el önalkotta nyelvtani szabályaikat, a saját 
szavaikkal. Nem kényszerítem őket, hogy a 
nyelvtanból citáljanak, csak irányítom és figye-
lem őket, úgy mintha én is velük tanulnék. 
Apró, kis meséket is mondatok s ezekkel gon-
dolkozásra, a gondolatok beosztására, a helyes 
hanghordozásra szoktatom növendékeimet, mert 
nem szép se a mesét, se a leckét hadarva elmon-
dani. Az olvastatásnál is ugyanezt követem, 
persze a többi osztályokban értelmesen olvasni, 
hangsúlyozni, olvasás közben az ékezetek, írás-
jelek, szavak s gondolatok kiirtását és elhelye-
zését megfigyeltetni s a szabályokat ezekből 
levonni, ez nálam a fődolog. Emellett a kép-
zőkről, a ragokról is lehet szépen elbeszélgetni ; 
de megjegyzem, hogy nagyon kevés a falusi 
tanuló ebbeli szükséglete. Ha egyet gondolunk 
s azt kimondjuk vagy leírjuk, pontot teszünk. 
Mikor nem teszünk pontot, mikor teszünk 
vesszőt s mikor nem tesszük egyiket sem, 
mikor és mit írunk nagybetűvel s hogy írjuk 
ki az egyes szavakat, ez legyen az elemi iskola 
főbb nyelvtani tudománya. Vájjon ki gondol 
közülünk arra , amikor ír, hogy ezt vagy azt 
a szót hogyan kell nyelvtanilag leírni ? Azért 
mégis jól ír ja le, mert benne van a vérében. 
Ugy szokta meg s úgy van belevésve a lelkébe 
annak a bizonyos szónak a képe. Tehát a meg-

szokást kell látás, hallás, egyszóval megfigyelő-
tehetség segítségével irányítanunk. S lévén a 
nyelvtan célja a helyesírásra s a nyelvének 
megismerésére tanítani meg az embert, mind-
ezek gyakorlásával igen szép sikert érhetünk 
el. A fő azonban az legyen, hogy ne szabályo-
kat recitáltassunk s maga a nyelvtan csak 
vezérfonalként szerepeljen. Ügy képzelem én a 
nyelvtant az elemi iskolában, mint a színpadon 
a kulisszákat ; szükségesek, de a játék a fő. 

(BrádJ Veszely Aladár. 

— Levél a szerkesztőhöz. „Az „Eötvös-
alap" és a „Tanítók Híza i" két oly intézmény, 
amelyért minden egyes magyar tanítónak 
rajongnia kellene. Sajnos, hogy a magyar tanító-
ság legnagyobb része érzéketlen e két áldásos 
intézmény iránt. A vezérek munkája nem ele-
gendő, ha nincsenek lelkes közkatonák. Hogy 
a lelkesedés mire képes, mutatja a „Szarvasi 
helyi tanítóegyesület" példája. Egyesületünk, 
amely 1893-ban alakult, Szarvas község tanítóit, 
foglalja magában, felekezeti különbség nélkül. 
Vagyunk vagy 34-en s valamennyien tagjai az 
„Eötvös-alap"-nak. A lefolyt tizenkét év alatt 
egyesületünk valóban szép eredményeket ért 
el. Az „Eötvös-alapnak" örökös tagja. E címen 
befizettünk 400 koronát. Bartalus István sír-
emlékére adott az egyesület 50 koronát. Ala-
pításától minden évben adott a Tanítók Árva-
házának karácsonyfájára 10 —10 koronát. A 
Tanítók Házára 1905. évi május végéig lefize-
tett 1400 koronát. A legutóbb tartott köz-
gyűlésen elhatároztuk, hogy ezen alapítvá-
nyunkat szobaalapítvánnyá fejlesztjük. S 
mindezt honnan vettük ? műkedvelői előadásokból. 
A mi társadalmunk megértett bennünket. A 
szent cél érdekében mindenki meghozta a maga 
áldozatát. S mi kellett ehhez? Lelkesedés és 
fáradság. S egyesületünk tagjainál meg volt 
mind a kettő. De fokozottabb mértékben meg-
volt és megvan elnökünknél, Molnár János 
ág. ev. tanítónál, aki valódi lelke egyesüle-
tünknek. Fáradságot ő sohasem ismer, amikor 
a tanítóság ügyéről van szó. Nemcsak elnö-
künk, de főrendezőnk, színészünk is. Mi, töb-
biek, követjük őt s vállalkozásaink mindig 
sikert aratnak. Nem öndícséretből írtam e 
sorokat, csupán csak azért, hogy megmutassam, 
mire képes egy lelkes csapat. Fogjunk a mun-
kához ! A társadalom velünk van ! A társa-
dalom tudja, érzi, hogy szent kötelessége ez. 
A mi szent kötelességünk legyen a munka. Az 
ügy, amelyért küzdünk, nemes. S bár nehéz 
az út, de célhoz visz. Csak akarni kell. Ezt 
követelik tőlünk az Eötvös-alap és a Tanítók 
Ilázai. Segítsünk magunkon s az Isten is 
megsegít ! Szarvas. Pataki János, ev. tanító." 
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Kállay Béni egy leveléről. 
Kállay Béni közös pénzügyminiszterrel, Bosz-

nia kormányzójával abban az időben ismer-
kedtem meg, amidőn ő Budapesten, mint a 
Kelet Népe című politikai napilapnak az ala-
pítója és szerkesztője, Eötvös-alapunkat és a 
a tanítóság egyéb ügyeit készségesen támo-
gatta volt. Az akkor kötött ismeretség alapján 
intézte hozzáip őkegyelmessége Bécsből, 1886. 
évi március 8-án a következő levelet: 

„Tisztelt tanár Úr! Bocsásson meg, bogy 
kegyedhez folyamodom ; de mint kinek a neve-
lésügy annyira szívén fekszik, reménylem, telje-
sítendi kérésemet. 

Igen hálás volnék, ha oly szíves akarna 
lenni s nekem tanácsot adna aziránt, melyek 
volnának a legalkalmasabb tankönyvek leány-
kám számára ? A gyermek még csak hat-
éves, de igen élénk lölfogású s korához képest 
igen előrehaladt szellemi fejlődésében. Egészen 
jól olvas, és miután fantáziája rendkívül élénk, 
azt tartanám kívánatosnak és célszerűnek, ha 
mulattató olvasmányai mellé, melyeket nagyon 
kedvel, a rendes tanításnál olyan kézikönyveket 
használhatna, amelyek kevésbé az emlékezettel 
együttműködő fantáziának a szertelen kifejlő-
dését, mint inkább újabb képzetek s fogal-
mak gyűjtését segítenék elő. 

Ámbár leányom házi oktatásban részesül, 
szeretném vele a tanulásban a nyilvános iskolai 
rendet és tantervtt követtetni, de ntm egész 
pedantériával, mivel azt óhajtom, hogy gyer-
mekemet a házi oktatók egyik-másik tantárgy-
ból többre tanítsák, mint amennyit azokból a 
nyilvános intézetek növendékeiknek nyújthatnak. 

Egy itteni könyvárus által meghozattam 
néhány, általa ajánlott elemi iskolai könyvet, 
de ezek annyira tele vannak rossz fordítások-
kal, kivált németből, s oly kevés eredeti, való-
ban jó cikk van bennük, hogy csak igen kis 
részben tartom azokat használhatóknak. 

Ismételten bocsánatot kérve, szíves üdvöz-
lettel maradtam kész szolgája: Kállay Béni." 

A nagytudományú, áldott emlékű államférfiú-
nak ezen itt bemutatott levelében foglalt kíván-
ságát azonnal épen oly szíves készséggel telje-
sítettem, mint aminő kegyes jósággal támogatta 
ő annak idején lapjában a mi ügyeinket; ezen-
kívül megküldtem neki elemi népiskolai tan-
tervünket, Nemzeti Nőnevelés című folyóiratunk I 

egyik füzetével együtt. Ily módon egy kis 
levelezés keletkezett közöttünk, amely addig 
tartott, amíg Gyertyánff'y István igazgató 
barátom útján egy rendkívül képzett, derék 
házi nevelő nem került volt a Bécsben tar-
tózkodó Kállay-családhoz, aki fölöslegessé tette, 
hogy a kegyelmes úr hozzám forduljon peda-
gógiai vélemények végett. 

A bölcs államférfiú által hozzám intézett 
levelek mindegyike, kiváltképen pedig a föntebb 
bemutatott néhány sornyi írás, fényes tanú-
bizonyságot tesz affelől, hogy Kállay Béni, a 
közös pénzügyminiszter s Bosznia kormányzója, 
aki rengeteg hivatalos elfoglaltsága mellett 
történettudományi irodalmunkat is több, igen 
nevezetes, nagyterjedelmű munkával gyarapí-
totta volt, ama családapák közé tartozott, akik 
sok és sokféle dolguk és gondjuk mellett sem 
tudnak és nem akarnak megfeledkezni ama 
magasztos és szent kötelességeik felől, amelyek 
reájuk a családban, saját gyermekeik gondozása 
és nevelése körül várakoznak s amelyeket még 
a legképzettebb pedagógus sem teljesíthet oly 
jól és oly biztos sikerrel, mint a müveit lelkű 
édesapa, kinek nevelői munkásságát a szülői 
szeretet ereje is hathatósan támogathatja. 

Hosszú évtizedeken át sok ezer meg ezer 
tanítványomnak a szüleivel érintkeztem, szám-
talanszor tanúja voltam az édesanyai és az 
édesapai szeretetteljes gond megnyilatkozásának; 
de csak nagyritkán tapasztaltam még a művel-
tebb körökben is, hogy az édesapák kisebb 
gyermekeik szellemi fejlődését is oly figyelem-
mel kísérjék s annyi pedagógiai tudással irá-
nyozzák, miként Kállay Béni, aki, miként fön-
tebbi soraiból is kitűnik, járatos volt a lélek-
tanban, sőt a nevelés- és oktatástan lényegesebb 
részeiben is. 

Általában véve, a szülőkkel való érintkezés 
affelől győzött meg engem, hogy az apáknak 
a nagy többsége nem igen törődik gyermekei-
nek a nevelésével ; ennek a gondját még a 
műveltebb atyák is rendszerint teljesen az 
édesanyákra meg az iskolákra szokták bízni. 
Ennek tulajdonítható, hogy a nevelés munkájá-
nak nem lehet meg igen sok esetben a kívá-
natos sikere, óhajtva vált eredménye. Mert 
ámbár kétségtelen, hogy az édesanyákban, 
kiváltképen akkor, ha maguk is helyes neve-
lésben és kellő műveltségben részesültek volt, 
bámulatos mértékben ki szokott fejlődni az a 
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pedagógiai érzék, amely neveléstani szabályok 
ismerete nélkül is képesekké teszi őket, külö-
nösen a leánykák meg a kisebb fiúgyermekek 
lelki világának a gondozására, mégis bizonyos, 
hogy a családi nevelés eredménye csak úgy 
lehet a célnak megfelelő, ha arra nemcsak az 
édesanya, hanem az édesapa is befolyást gya-
korol, és pedig helyes irányban és kellő mér-
tékben. Azt pedig mindenki beláthatja, hogy 
az iskolai nevelésnek csak az oly növendékekre 
nézve lehet kedvező hatása, akiknek a lelkében 
a családi kör nem rontja le napról napra, mit 
abban az iskola létrehozhat. Ezér t volna rend-
kívül kívánatos, sőt szükséges, hogy ne csupán 
esak a tanítók és a nevelők, hanem a szülők 
is mind ismerjék a neveléstudomány alapigaz-
ságait, sarkalatos törvényeit. Belátták ezt már 
régebben is sokan, sőt akadtak a XIX. század 
első évtizedében hazánkban is olyan férfiak, 
akik nemcsak a polgári iskolák, hanem a gimná-
ziumok felső osztályaiban is megkívánták, hogy 
az oktatók növendékeiket mind bevezessék a 
neveléstudomány elemeibe. 

Az a Schedius r Lajos János pesti egyetemi 
tanár és Lovich Ádám beszterczebányai gimná-
ziumi igazgató által készített iskolaszervezeti 
javaslat, amelyet a „Magyarországi ág. hitv. 
ev. egyházi egyetemes közgyűlés1' 1809-ben 
hazánk ev. iskoláira nézve elfogadott és köte-
lezővé tett, kimondja, hogy a városi polgári 
iskolák legfelső osztályában anthropológiai és 
pszichológiai tételekkel lapcsölatban pedagógiai 
ismereteket is kell a tanulókkal közölni. Ugyan-
csak ennek az iskolaszervezetnek a gimnáziu-
mokról szóló részében olvashatjuk azt is, hogy 
a humaniórákkal foglalkozó legfelső osztályban, 
a „classis selectában" a tanítványok mindegyikét 
tanítsák meg a professzorok anyanyelvükön a 
mindenkire nézve hasznot nak és szükségesnek 
mutatkozó embertani és neveléstudományi tudni-
valókra. Sajnos, hogy ezt az 1809-ben elfoga-
dott iskolaszervezetet a négy egyházkerület 
iskolafönntartó testületei, gyülekezetei csak 
imitt-amott léptették teljesen életbe. Alig van 
valami nyoma annak, hogy hazánk ev. polgári 
iskoláinak és gimnáziumainak felső osztályaiban 
a növendékek mindegyikét kötelezték volna a 
rektorok pedagógiai ismeretek tanulására is. 

Maga Schedius, mint a pesti ev. iskolák 
felügyelője, azonban sokat fáradozott abban, 
hogy az ev. iskolába járó gyermekek szülei s 
a pesti művelt társadalom egyéb tagjai, a 
neveléstudomány főbb tételeivel minél alapo-
sabban megismerkedhessenek. A havonként 
megtartott Schedius-estéken, amelyeket évtize-
deken át saját nagy lakásában rendezett, gyak-
ran foglalkozott a tudós egyetemi tanár egyik-
másik régi bölcselőnek vagy újabbkori peda-

gógusnak a nevelésre vonatkozó nézeteivel és 
ezeknek tüzetes megmagyarázásával. Az 1837. 
évben készült külön pesti ev. iskolai szervezeti 
szabályzatban pedig kimondatott Schedius indít-
ványa folytán, hogy a pesti ev. iskola tanítói 
és tanárai a rendes havi tanítói értekezleteken 
kívül évenként négy olyan nyilvános konferen-
ciát is tartsanak, amelyekre az iskolába járó 
szülök és egyéb tanügyiarátok is meghívassanak 
avégből, hogy az oktatóknak alkalmuk legyen 
nevelési élveiket, szabályaikat, amelyeket az 
iskolákban követnek, vélük behatóan megismer-
tetni. Ezeknek a nyilvános konferenciáknak 
csak az osztrák kormány szigorú intézkedései 
vetettek végett a pesti evang. iskolában, mely-
nek hűséges gondozója és felügyelője volt 
Schedius haláláig. 

íme, ilymódon igyekezett Schedius a nevelés-
tudományi sarkalatos tételeket és alaptörvé-
nyeket minél szélesebb társadalmi körökben 
megismertetni a XIX. század első felében, 
amelyben egyébként majdnem minden egyes 
nevezetesebb, tudományosan képzett magyar 
államférfiú, sőt majdnem minden egyes jelesebb 
magyar író is szívesen foglalkozott pedagógiai 
kérdések tanulmányozásával és fejtegetésével is. 
Aki az ezen korban megjelent politikai, t á r -
sadalomtudományi röpiratokat és folyóiratokat, 
napilapokat és szépirodalmi közlönyöket figyel-
mére méltatja s Fáy Andrásnak, Széchenyi 
István grófnak, Wesselényi Miklós bárónak, 
Kossuth Lajosnak, Eötvös József bárónak stb. 
a müveit olvasgatja, hamarosan meggyőződ-
hetik affelől, hogy nemzetünk jelesei, követvén 
a nyugoteurópai nemzetek kiválóbb férfiainak 
a példáját, nagy szorgalommal foglalkoztak 
pedagógiai s főleg népnevelésügyi dolgokkal, 
eszmékkel. í g y történt, hogy a XIX. század 
második felében azok a magyar tudósok, kik, 
miként Kállay Béni is, a megelőző évtizedek-
ben keletkezett magyar müveknek, folyóiratok-
nak, nemzeti mozgalmaknak tüzetes megismeré-
sét fontos teendőik közé sorolták már i f júságuk 
idejében, a nemzeti nevelésügy kérdései i ránt 
tiszteletreméltó érdeklődéssel viseltettek és 
viseltetnek még ma is. 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

HIVATALOS 11 ÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Röthy Mihály 
címzetes kanonok, kislődi esperes-plébánosnak, 
aki a kislődi óvoda építésére 12.000 K-t ado-
mányozott; Artner Mária úrnőnek, aki az 
orsovai szegény iskolásgyermekek segélyezé-
sére 1255 K-t adományozott; Lator I s tván, 
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a nagyszőlőst m. kir. gyermekmenhely gondno-
kának, aki az ottani áll. polg. iskolai tanulók 
jutalmazására 500 K alapítványt tett. 

Kinevezte: Vidonyi Jenő oki. tanítót a 
hódmezővásárhelyi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá és az ottani tanyai áll. el. iskoláknál 
az igazgatói teendők ellátásával megbízta. 

Jelen minőségében áthelyezte: Székely 
Ilona mezőlaborczi áll. óvónőt a tordaszent-
lászlói áll. óvóhoz; Rigó Mihály fülöpszállás-
kerekegyházi ésStichleutner Kálmán fülöpszállás-
kurjantói áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Kerekes István apáczai és Zathureczky Béla 
barczaúj falusi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 
Keszlerné Donath Berta mehalai és Balogh 
Róza székelyudvarhelyi áll. el. isk. tanítónőket 
kölcsönösen; Laudon Laura ungvári és Alexay 
Julia nagykaposi áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen ; Gróbné Kovács Borbála muraszerda-
helyi és Siébold Sarolta beresztóczi áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Sőregi M írton 
czigátidi munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanító-
nak évi 1260 K- t ; Szomor Károly salgótarjáni 
munkaképtelen társulati tanítónak évi 1380 
K- t ; Polyánszky István verécei elaggott gör. 
kath. el. isk. tanítónak évi 780 K-t ; Hámos 
Sándor pusztasöregi uradalmi tanítónak évi 
1180 K-t ; id. Mihályi László garadnai róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 940 K-t; Witék 
Imre legyesbényei munkaképtelen róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 700 K- t ; Berecz Károly 
alsóbereczkii áll. segélyz. közs. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 780 K- t ; Kozák József 
sósújfalui kincst. g. kath. el. isk. tanítónak 
évi 900 K- t ; Könczöl János salgótarjáni 
munkaképtelen társulati tanítónak évi 2400 
K-t ; Kazay Károly csenger új falusi munka-
képtelen ev. ref. el. isk. tanítónak évi 800 
K- t ; Kopcsák József salgótarjáni munkakép-
telen társ. tanítónak évi 1520 K-t; Gáspári 
János Henrik vadosfai munkaképtelen ág. ev. 
tanítónak évi 900 K-t; Fábry Károly sátoralja-
újhelyi r. kath. el. isk. tanítónak évi 1440 
K-1 ; Niepel Gizella hrussói munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónőnek 620 K - t ; dr. Mikó Pálné, 
szül. Végh Mária bártfai áll. polg. isk. tanító-
nőnek évi 560 K-t ; Czimerer Emánuel nyárádi 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 740 K t ; 
Kovács Ferenc peselneki munkaképtelen áll. 
tanítónak évi 920 K-t ; Nyulászi Margit hét-
hársi munkaképtelen áll. tanítónőnek évi 520 
K-t ; Barabás Ferenc albisi munkaképtelen áll. 
tanítónak évi 1200 K- t ; Szalayné, Schiller 
Teréz nagybecskereki munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónőnek évi 860 K- t ; Mátyás Lajos 
nyéni munkaképtelen áll. tanítónak évi 1420 
K- t ; Blumenfeld Fülöp ruttkai munkaképtelen 

magán el. isk. tulajdonos és tanítónak évi 
1280 K - t ; Pop János luskai munkaképtelen g. 
kath. el. isk. tanítónak évi 320 K-t ; Csenki 
Lajos orosházi munkaképtelen közs. iskolai 
tanítónak évi 1120 K - t ; Leonte Sámson lesi 
munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 620 K-t ; Bélcsug Gyula oláhnemegyei 
munkaképtelen g. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 440 K-t ; Offenberger Salamon mocsonoki 
munkaképtelen izr. el. iskolai tanítónak évi 
920 K-t ; Herold Antal bajmoki munka-
képtelen róm. kath. tanítónak évi 640 K- t ; 
Bauer Józsefné, szül. Olescher Eugénia gyula-
fehérvári munkaképtelen áll. tanítónőnek évi 
900 K- t ; Martincsevici Ferenc zalatárnoki 
közs. el. isk. tanítónak évi 740 K- t ; Bob 
János monói munkaképtelen g. kath. tanítónak 
évi 720 K- t ; Pugna Simon zágrai munkakép-
telen g. kath. el. isk. tanítónak évi 540 K-t ; 
Ilengye János szilágyrécsei g. kath. tanítónak 
évi 720 K- t ; Sorobetea Bertalan oláhszent-
györgyi munkaképtelen gör. kath. tanítónak 
én 700 K- t ; Deák Imre fajszi munkaképtelen 
r. kath. el. isk. tanítónak évi 480 K-t ; Deézsi 
László kolozsvári ev. ref. munkaképtelen el. 
isk. tanítónak évi 1260 K-t ; Sdiáczky János 
rózsahegyi-okolineczi munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 700 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Krausz Jakab világosi nyug. áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Zeitler Rózának évi 848 K-t, 
Ilonanevü kiskorú árvájának pedig 128 K-t ; néh. 
Szente Pál nyug. óvári ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Bacha Emmának évi 670 K 40 f-t ; 
néh. Bácsi Péter hajdúböszörményi nyug. ev. 
ref. el. isk. tanító özv., szül. Kovács Zsuzsanná-
nak évi 653 K 60 f-t ; néh. Szűcs József sze-
gedi közs. el. isk. volt tanító özv., szül. Mala-
tinszky Teréznek évi 600 K-t ; néh. Kozma 
József nyug. horgosi áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Deskó Teréziának évi 550 K-t ; néh. Klein 
Ignác kistószegi nyug. el. isk. tanító özv., szül. 
Emm Margitnak évi 300 K- t ; néh. Veszpe-
rényi József nyug. őrmezői tanító özv., szül. 
Grofcsik Mária Karolának évi 356 K - t ; néhai 
Moncsák József ruszkóczi nyug. áll. el. iskolai 
tanító özv., szül. Roskovics Annának évi 600 
K-t, 2 kiskorú árvájának összesen 200 K- t ; 
néh. Madarász Imre krasznai áll. el. isk. volt 
tanító Ilona nevű kiskorú árvájának 156 K 
66 f-t ; néh. Asszonyi Adolf szepesbélai nyug. 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Gresch Amáliá-
nak évi 580 K-t; néh. Gsokány Károly ruszka-
bányai társ. tanító özv., szül. Radasay Julianna 
és Elvira nevű gyermeke részére évi 688 K 
33 f-t ; néh. Fábián Miklós bárczánfalvi nyug. 
g. kath. el. isk. tanító özv., szül. Csobályi 
Mártának évi 330 K - t ; néh. Moór Mátyás 
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nagyőszi nyug. közs. iskolai tanító özv., szül. 
Millier Margitnak évi 594 K-t ; néh. Paraj 
Imre jászberényi nyug. róm. kath. tanító özv., 
szül. Sánta Máriának évi 560 K-t ; néh. Back 
Károly kuczorai r. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Findrik Máriának évi 400 K- t ; néhai 
Kudlacsák József volt óhutai kincstári r. kath. 
el. isk. tanító Anna és Jolán nevű kiskorú 
árváinak egyenként 150, együtt 300 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
H. L. Az iskolafönntartó köteles a tanítót 

önkéntessége idejére szabadságra bocsájtani. — 
Baranyai. 1. Elemi iskola VI. osztályát végzett 
tanulók csak fölvételi vizsgálat alapján vétet-
nek föl a polgári iskola III-ik osztályába. 
2. Róm. kath. iskolában használandó tanköny-
veket az egyházi hatóság állapítja meg. 3. Fegy-
vergyakorlatra való bevonulás esetén nem 
tartozik önköltségén helyettest fizetni. Rövi-
debb ideig tartó betegség idején sem. — 
Oil 1 ich Jakab. Lakását nem írta meg, 
levelére nem tudunk hova válaszolni. — 
B. G. B. Ha ideigl. kántortanítói képesítő-vizsgá-
latra megy, arra az időre, ha egyáltalában helyet-
tes szükséges, az egyház tartozik gondoskodni. — 
L. L. F . Minden tanítónak joga van tanítói 
kert használatára 400 forint fizetés mellett. Az 
iskola helyi viszonyaitól függ az, hogy a 
második állásra is megadják az államsegélyt. — 
B. M. Alkalmilag menjen el személyesen a 
nyugdíjosztályba és iratait magával hozva, 
kérjen megnyugtató fölvilágosítást. — A. J. 
Allamsegélyes kiegészítést csak az iskolafönn-
tartó kérhet. — B. F. Olyan fizetésemelésbe, 
melyet nem akarnak állandóan biztosítani, ne 
egyezzék bele. Könnyen megtörténhetik, hogy 
az ügyiratot nem fogják megerősíteni. A tanító 
olyan állásra pályázzék, melynek törvényszerű 
jövedelmét díjlevéllel vagy pedig iskolaszéki 
határozattal biztosítsák. — B. T. Érthetetlen 
dolog, hogy az illető iskolafönntartó község, 
ha egyszer az első osztályos tanítói állomás 
külön van szervezve, miért nem töltötte be 
ezt 9 hónap alatt. Önnek eddig se kellett 
volna tűrnie, be kellett volna az ügyet jelentenie 
a kir. tanf.-nek. Végtére sem a tanítás ered-
ményére, sem a másik tanítóra nézve nem mind-
egy az, hogy kettős terhet viseljen egy tanító, 
s még hozzá az újabb terhet ingyen viselje. — 
P. P. Öccse, miután csak négy évig volt 
tagja a nyudíjintézetnek, nem szerzett arra 
jogot, hogy utána valaki az Országos tanítói 
nyugdíjintézetből ellátást, segélyt kapjon. — 
B. I. Jelentse be a kir. tanfelügyelőnek azt a 
szándékot, hogy az iskolaszéki tagok most a 
jelenlegi fizetéséből egy részt el akarnak venni. — 

R. V. Az 1893. évi XXVI. t.-c. végrehajtására 
vonatkozó Utasítás 14. §-a értelmében az ötöd-
éves pótlék alapjául 5 évi folyton, bár nem 
ugyanegy községi, állami vagy felekezeti isko-
lánál választás vagy kinevezés alapján teljesített 
tanítói működésöket hiteles szolgálati okmá-
nyokkal tartoznak igazolni a tanítók. Forduljon 
pártfogásért a királyi tanfelügyelőhöz. — 
I). J. E.-H. Ha igaz, hogy a református szü-
lők a róm. kath. elemi iskola IV. osztályába 
kénytelenek járatni fiaikat, mert a nagykárolyi 
róm. kath. főgimnázium igazgatósága nem 
veszi föl a ref. elemi IV. osztályát végzett 
tanulókat, csak fölvételi vizsgálattal, holott a 
r. kath. IV. osztályt végzettek mind vizsgálat 
nélkül vétetnek föl: ezt az esetet jelentsék be 
a kir. tanf.-nek és kérjék az ő közbenjárását 
ennek az igazságtalan eljárásnak elhárítására. —-
B. ö. PÓsfalva. A hiv. bírálatra beterjesztett 
népiskolai tankönyv bírálati díja 80 K ; magán-
kiadónak megküldött könyv kéziratáért nem 
szokás bírálati díjat fizetni. Hogy meddig van 
valamely munka bírálaton ? Erre bajos felelni. 
Esetleg 5 — 6 hétig. — L. I . Több ízben ki-
jelentettük már, hogy slöjd-ügyben Guttenberg 
Pál igazgató úrhoz (Budapest, Teréz-körút 31.) 
kell fordulni. — Szerdahely. Az ön által elő-
adott visszás állapotokat ismertesse meg a 
kir. tanfelügyelő úrral, aki bizonnyal intézkedni 
fog a különös helyzet megszüntetése iránt. — 
G. M. R. I . Korpótlék-államsegélyeik már ki 
vannak utalványozva. (Magánügyben, ha vá-
laszra számot tartanak, címzett levelező-lap 
küldendő.) — B. Ö. Csinád. Oly előkészítő 
tanfolyam, aminőről említést tesz, nem létezik. 
Forduljon különben Aranyosi vagy Röser 
magánintézet-tulajdonosokhoz. — K. S. Ebben 
a dologban a kir. tanfelügyelő úrhoz kell 
fordulniok; az engedélyt ő megadhatja. (Túl-
halmozott közlendők miatt ez a rovatunk 
gyakran kiszorul vagy megrövidül s így meg-
történhetik, hogy a válasz ki van ugyan szedve, 
de csak hetekkel később jelenhetik meg.) — 
K. J. T.-Sz. A honvédségnél is tartozik katonai 
gyakorlaton megjelenni. A község jegyzője 
tüzetesen informálhatja ebben a kérdésben. — 
ÍJ. E. H. Az érettségi bizonyítvánnyal nem 
tekintik egyenlőnek a tanítói oklevelet ott, ahol 
érettségi vizsgálatot követelnek a fölvételnél. — 
W. I. K. A 4. osztályú tanítói adót a fizetés-
ből az illetmények kifizetésekor jogosan von-
ják le. Az ex-lex állapotra vonatkozólag mi 
nem adunk önnek tanácsot, cselekedjék legjobb 
belátása szerint. — G. B. Nagykorú gyer-
mek után nem adnak neveltetési pótlékot, 
bármennyire vagyontalan is legyen az özvegy. — 
O. V. H. Ha ön állami képzőben akar tanító-
képesítőt tenni, a közoktatási miniszterhez cím-
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zett folyamodványát annál a képezde-igazgatónál 
adja be, ahol a vizsgát letenni szándékozik. 
Terjessze be összes tanulmányi bizonyítvá-
nyait, továbbá működési bizonyítványait is. — 
B. Róbert. Az egyházi adózás kivetése az 
egyházi hatóság jogkörébe tartozik. Tisztvise-
lők nincsenek általában fölmentve az egyházi 
adózás alól. Némely hitközség esetleg hozhat 
olyan határozatot, vagy a felsőbb egyházi 
hatósági rendelkezések megengedik, hogy a 
tanítótól ne követeljenek egyházi adót. — 
K. (i. Iskolai év végén, esetleg iskolai év 
elején szokás vizsgálatot tenni. Az elemi isko-
lákban, ha orvosi bizonyítvánnyal igazolhatja, 
hogy betegsége miatt nem tehetett vizsgát 
július havában, akkor okvetetlenül megengedik, 
hogy szeptember havában pótolja ezt. — 
L. J. B. Ha a tanítói nyugdíjintézetnek vala-
mely tagja elhalt és sem özvegyet, sem árvát 
nem hagyott hátra, akkor sem kaphat az atyafi-
ság az elhalt tanító után valami segélyt. — 
B. J. M. Államsegélyt a tanító fizetése kiegé-
szítésére az iskolafönntartó hatóság kér. Nyerje 
meg az egyházi tanfelügyelőt és az egyházi 
főhatóságot. Ha maga nem bírja, álljon melléje 
a papja, ketten talán megnyerhetik és ha mél-
tányos a kérelem, a min. bizonyosan megadja. — 
D. «T. K. Míg az új iskola föl nem épül, a 
növendékeknek járni kell valamely más iskolába. 
A tanfelügyelő van hivatva arra, h'ögy az isk.-
fönntartó községet iskola építésére szorítsa. — 
Osztálytanító. A megszakítást sem nyugdíj-
igény, sem korpótlék alapjául nem számít-
ják be. Ön bizonyára azért ment nevelői 
állásra, mert jobbnak tartotta a tanítói állás-
nál. Ha így van a dolog, akkor méltatlan-
ság, hogy ezek után az évek után a tanítót 
megillető jogot élvezhessen, utólagosan. — 
Temesni. volt határőrvidéki iskola. Ha a 
közs. tanítótestület választotta meg képviselőjéül, 
lemondását is annak tartozik első sorban be-
jelenteni, hogy t. i. lemond a megbízatásról. — 
B. M. P. Ha olyan helyen töltötte szolgálata 
idejét, ahol az óvónő is kap korpótlékot, akkor 
nincs miért aggódnia. Az állam megadja az 
óvónőknek. — L. J. K. Házitanító és nevelő 
nem lehet tagja az Orsz. nyugdíjintézetnek. — 
H. F. Kt. Fél évi betegség tartamára kérje 
az iskolafönntartót, hogy ő viselje a költsé-
geket. Még a beteg cselédet is bizonyos ideig 
orvosoltatni szokta a gazda, akinél megbete-
gedett. Ha az iskolafönntartó nagyon szegény, 
persze akkor bajos lesz célt érni. Budapesten 
pl. a beteg tanító helyettesét a községi 
költségvetés terhére küldik ki és nem a 
tanító terhére. Akár félévi betegségnél is. — 
K—i . Méltányos dolog volna, hogy az izr. 
tanítókat a hitközség által kirótt adókkal ne 

terheljék. Ez azonban a községnek belső ügye. — 
K. L. B. Szomorú dolgokat írt levelében. 
Egyebet nem mondhatunk, minthogy a tan-
felügyelő jóakaratát iparkodjék megnyerni. Mi-
után helyzete bizonytalan, szükséges volna más 
helyre pályázni. — D. fciy. V. Ha a próbaév nem 
volt kikötve, akkor megválasztatását véglegesnek 
kell tekinteni, ha kifogás nem volt ellene. — 
H. Korpadon. Az államsegély megfelelő ré-
szére is igényt nyerhet az özvegy; de ezért 
külön kell folyamodni a közokt. miniszterhez. — 
Segédjegyzö. Zugiskola az, amely a törvény 
intézkedéseinek egyáltalában nem felel meg, 
amely nem nyugszik törvényes engedélyen vagy 
amelyet a törvény nem engedett meg. PL 
hogyha bejelentés nélkül nyitotta az is-
kolát a magánfél vagy hitfelekezet, holott az 
iskola fölállításáról vagy megszűnéséről mindig 
értesíteni kell a kir. tanfelügyelőt. Ha pl. a 
törvényes tantervbe ütköző dolgokat tanítanak, 
vagy egyáltalában nem a tanterv szerint taníta-
nak. 7—8 tanulóval fönntartott iskola is zug-
iskola, mert egy iskola fölállításának föltétele, 
hogy legalább 30 tanköteles gyermek legyen. — 
Pa. J. Ha önhatalmúlag kivágatta az udvarán 
levő száraz fát, bizony ilyen csekélységből el-
fogultsággal aztán a község intézői sok kelle-
metlenséget csinálhatnak önnek. Már egyszer 
hasonló kérdésben mondtuk, legjobb, ha meg-
fizeti azt a pár korona bírságot és nem viszi 
tovább a dolgot. — P . E . Fizetése elváltoz-
tatása ügyében okvetetlen forduljon a kir. 
tanfelügyelőhöz, mert ebből nagy hátránya 
van nyugdíj tekintetében. Hiszen tudja, mi 
sors vár azokra, akiknek tisztán tanítói fize-
tésükre alig van valami elkülönítve. — 
P . R. L. Ha rendes tanítói állása van és 
különben is okleveles tanító, joga van az 
önkéntességre. Ezt előzetesen be kell jelenteni 
és folyamodni kell érte. — P. F . D. A kir. 
tanfelügyelő volna hivatva arra, hogy nem 
történik-e jogsérelem a kérdéses iskolaügyben? 
Különös, hogy valamely iskolafönntartó, ha 
gazdag, épen csak „100 forinttal* járuljon a 
tanítói állás fönntartásához, mert hiszen a 
község adózás fejében 5 % erejéig vethet ki 
iskolai adót . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eötvös-alap. Az Eötvös-alap elnökségé-

nek és bizottságainak az idén a szokottnál is 
nehezebb munkát kell teljesíteniük, amennyi-
ben az ösztöndíjakért és segélyekért jóval töb-
ben folyamodtak, mint amennyinek a kérelmét 
az alap e célra rendelt alapítványainak kama-
taiból ki lehetne elégíteni. Ösztöndíjért, illető-
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leg segélyért 189-en folyamodtak és a költség-
vetés alapján csak 82 kérelmet lehet teljesí-
teni. Erre való tekintettel az elnökség azt 
javasolja, hogy a két 200 koronás ösztöndíj 
megosztassék, hogy így is kettővel több kérel-
mezőnek jusson. Azt is javasolja az elnökség, 
hogy 92 kérelmezőnek szavazzanak meg ösztön-
díjat, illetve segélyt, ami 640 K túllépést 
okozna, amihez azonban reméli a közgyűlés 
hozzájárulását megnyerni. így is 98 kérelmezőt 
kell üres kézzel elbocsátani, ami mindennél 
ékesebben szóló bizonysága annak, hogy Eötvös-
alapunk a tanítóság nagy réseének közönye 
miatt még mindig nincs abban a helyzetben, 
hogy az alapszabályok által eléje szabott köte-
lességeknek teljes mértékben megfelelhetne. Meg-
szívlelhetnék ezt t. kartársaink s elejét vehet-
nék azzal, hogy tömegesen lépnének be az 
Eötvös-alap kötelékébe. A két Tanítók Házába 
összesen 216-an folyamodtak, így tehát az 
összes kérvényezőket föl lehet venni, bár nem 
olyképen, mint ahogyan kérik. A legtöbben 
ugyanis félárú vagy kedvezményes helyre kérik 
a fölvételt, a költségvetés azonban ezen ké-
relmek nagyrésze elé is gátat emel, mert 
kedvezménnyel csak bizonyos számban lehet a 
jelentkezőket fölvenni. Bizony-bizony nehéz 
napok ezek a javqslatkészítő elnökségre és 
bizottságokra! Es — fájdalom! — mindaddig 
ez lesz a helyzet, amíg még vagy tízezer 
tanító nem támogatja az Eötvös-alapot. Pedig 
bizony nagyon messze vagyunk még ettől, 
amennyiben eddig a tanítóságnak esak negyed-
része érdeklődik az alap sorsa iránt. Kellemet-
lenül érinti az intézőket az, hogy sokan, amikor 
belépnek, azonnal vagy egy évre rá, vagy 
ösztöndíjért vagy internátusi fölvételért folya-
modnak. Ily kérelmek, természetesen, nem tel-
jesíthetők, mivel a régibb tagok föltétlenül 
előnyben részesítendők az új tagok fölött. Jó 
lesz ezt t. kartársainknak megszívlelniök ! Fáj-
dalmasan esik látnunk azt, hogy Péterfy Sán-
dor szép és nagy alkotása, mely most ünnepli 
fönnállásának 30-ik évfordulóját, még mindig 
nem gyakorolhat annyi jót, amennyit a taní-
tóság nagyobb buzgólkodása mellett gyako-
rolhatna ! 

— Az Eötvös-alap gyűlései. Az igazgató-
tanács és a felügyelő-bizottság f. hó 10-én 

együttes ülést tart, melyen a Tanítók Házaiba 
leendő fölvételek tárgyában javaslatot készít. 
Ezt a javaslatot a választmány (gyűjtő- és 
kezelő-bizottság) f. hó 12-én d. e. 9 órakor 
tartandó ülésén veszi tárgyalás alá. A választ-
mány ezenkívül az ösztöndíjak és segélyek oda-
ítélését is tárgyalja, illetőleg ez irányban javasla-
tot készít s még folyó ügyeket is tárgyal. — 
Az orsz. osztó-bizottság, mely tudvalevőleg ha-
tároz úgy az ösztöndíjak és segélyek odaítélése, 
valamint a Tanítók Házaiba leendő fölvételek 
tárgyában, f. hó 22-én d. u. 5 órakor tartja 
gyűlését. — A közgyűlés, melyen az elnök az 
Eötvös-alap 30-éves fönnállását is méltatni 
fogja, f . hó '23-án reggél 8 órakor lesz. Az 
ülések mind a Tanítók Házában (VIII. ker., 
Szentkirályi-utca 47. szám) fognak megtar-
tatni. 

— „A tanítói állás védelme." A Nép-
nevelő c. kath. tanügyi lap ily című cikkünkkel 
foglalkozván, a következő kijelentést teszi: 
„A kath. tanügyi főhatóságok nem állják útját 
annak, sőt hatáskörükben maguk mozdítják elő 
azt a történeti fejlődést, hogy a kántortanítók 
a képesítéshez nem kötött szolgai foglalkozások 
alól fölmentést nyerjenekEzt örvendetes 
tudomásul vesszük. 

— Iskolai zászlóaljak. Nyitra megyéből 
írják nekünk, hogy az assakürthi ág. hitv. ev. 
népiskolában már 9 év óta vannak iskolai 
zászlóaljak és a kis honvédek katonai kikép-
zése a kir. tanfelügyelő elismerését is kinyerte. 
Érdekes, hogy a fölszerelést (fapuska, acél-
kard, fali céltáblák stb.) maguk a tanulók 
készítik slöjd-iskolájukban, derék tanítójuk: 
Krajcsovícs István vezetése mellett. A kis hon-
védek két nyelvű (tót és magyar) komman-
dóra végzik katonai gyakorlataikat. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. év július 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították nevüket : 1. Mül-
ler Károly tanító, újvidéki lakos, Molnár-va. 
2. Lövy Rozália áll. el. isk. tanítónő, hatvani 
lakos, Lukács-ra. (T. S.) 

— Orosz statisztika. Az orosz központi 
statisztikai bizottság most teszi közzé az 1897. 
évi január 28 án tartott legutóbbi általános 
népszámlálás végleges eredményét. Ez volt az 
első oroszországi népszámlálás, amelyet modern, 
tudományos alapon végeztek. Most, hogy a 
statisztikai kimutatás elkészült, kitűnik, hogy 
az adatai meghaladják az előre táplált legsöté-
tebb pesszimizmust is. Oroszország nyíltan be-
vallja, hogy 126,586.525 lelket kitevő mind-
két nembeli lakossága közt (Finnország kivéte-
lével) 99,070.436 az analfabéta. Ha az évenként 
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való növekedést is hozzávesszük, kitűnik, hogy 
Oroszországban ma száz millió ember él, aki 
sem írni, sem olvasni nem tud. Abból a 
26,269.585 lakosból, aki iskolai kiképzést nyert 
vagy írni és olvasni megtanult, 104.321 bír 
akadémiai képzettséggel, 99.948 gimnáziumot 
vagy más középiskolát végzett, 72.441 katonai 
kiképzésben részesült, 1,072.977 pedig esak 
elemi iskolát vagy négy osztályú polg. iskolát 
végzett. Összeadva ezeket az adatokat, kitűnik, 
hogy a mindkét nembeli orosz intelligencia 
összesen 1,349.687 emberből áll. 

— Tauítótestiileti gyűlés és tanítói ju-
bilálás. A Pestmegyei ág. hitv. evang. espe-
reségi tanítótestület f. évi aug. 15 én d. e. 
8 órakor Budapesten, a Deák-téri főgimnázium 
kis tanácstermében tar t ja évi rendes közgyűlé-
sét, gazdag tárgysorozattal. Ezzel az alkalom-
mal Zselló Lajos, czinkotai tanítót 40 éves 
szolgálata betöltése alkalmából üdvözlik. A 
tárgysorozat egyik pontja dr. Göőz József elő-
adása az ő hangoztató módszeréről, egyúttal 
a nemmagyar ajkúak oktatására vonatkozó 
tanítási eljárásról, képek és rajzok bemutatá-
sával. 

— „Részletes tanterv készítése" című 
cikkünkre (N. L. f. évi 30. sz.) Matthesz Sándor 
(Zurány) a köv. észrevételeket teszi: „Ha meg-
kapjuk a rendelkezésünkre álló tanítási napok 
summáját, elosztjuk 7-tel.* Ez tévedés, mert 
a munkahét csak 6 napot ölel föl és ennél-
fogva, ha a rendelkezésre álló tanítási napok 
száma a tanévben 210, tanítási heteink száma 
35. A beszéd- és értelemgyakorlatokat évi 
140 félórára osztjuk. Más tárgynál még nagyobb 
a többlet. Ezt azért tartom szükségesnek meg-
jegyezni, mert fiatal kartársaink, kik bizonyára 
nagy számmal az idézett cikk útmutatása után 
készülnek a jövő tanévre, kikerüljék a meg-
lepetést, hogy amit ők június elejére tűztek ki, 
azt már április végén befejezték, azaz, hogy 
a tanév 5 héttel előbb végződik, mint hitték. 

— Fölhívás Magyarország kántoraihoz. 
Hazánk majd minden részében szokásban van 
a halottas gyászének, búcsúztató. Sok szép 
búcsúztatót tartalmazó énekkönyveink vannak 
ugyan, de a legtöbbjében sok az ósdi, melynek 
szövege ma nem állhat meg. Vannak jeles 
ilynemű könyveink, mint : Pintér, Sólya, Chilkó 
stb. ; de ezeknél is a legnagyobb hiba az, hogy 
a szöveg többnyire egy-két szerzőtől való s 
csak azon a vidéken használni szokott dallamra 
vannak alkalmazva. Azért egy olyan búcsúz-
tatós-könyvet óhajtanék közkézre bocsátani, 
melyben a szöveg hazánk minden egyes vidé-
kén használni szokott dallamra írva, külön-
külön szerzőtől legyen. Ha ismert a dallam, 
csak jelezni kérem, ellenkező esetben hang-

jegyezve. Hogy ezen tervemet keresztülvihes-
sem, t. kántortársaim szíves közreműködésére 
és támogatására van szükségem. Evégből azon 
kéréssel fordulok kedves kartársaimhoz, küld-
jön be mindegyikük két-három saját szerze-
ményű búcsúztatót. Szólhat az bármily alka-
lomra. Kisdednél, felnőttnél, aggnál, rendkívüli 
esetnél. A főkellék, hogy a mű egészen eredeti, 
nem pedig átdolgozott legyen. Megjegyzem 
mégis, hogy a beküldött müvek közül csak 
azokat fogom fölvenni, melyek megfelelők lesz-
nek. A verseken javítani nem fogok. Lehet 
névvel ellátott, vagy csak általános szövegű. 
A beküldendő kéziratokat a papír egyik olda-
lára, olvasható írással írva kérem, hogy azokat 
kézirat gyanánt használhassam. Az így össze-
gyűjtött örökbecsű mű valóságos kincse leszen 
a fiatal, kezdő kántoroknak. Ha vállalatom 
sikerül s kellő megrendelés esetén a megjelenés 
biztosítva leend, t. munkatársaimat árkedvez-
ményben részesítem. A mű megjelenését a 
Néptanítók Lapjában jelezni fogom. Szíves 
fáradozásukért fogadják előre is köszönetemet. 
Kárászpuszta (u. p. Okorág-Kárászpuszta), 
Baranya megye. Lincz József, tanító és kántor. 

— Rövid hírek. Az augusztusi nagygyűlé-
sekre közel 500 vidéki kartársunk jelentke-
zett. A jelentkezők közül mintegy százan a 
Tanítók Házában ingyen elszállásolásban része-
sülnek, de az érdekeltek szíves figyelmét föl-
hívjuk arra, hogy jelentkezni csak aug. 15-ig 
lehet a gondnoknál. — A Délmagyarországi 
tanítóegyesület Pancsován aug. 16 —18. napjain 
tar t ja ez évi nagy- és közgyűlését, mellyel 
kapcsolatban Belgrádba és Konstantinápolyba 
kirándulást is rendeznek. A-nagygyűlésen a kö-
vetkező előadások kerülnek sorrendre: 1. Nép-
oktatásügyünk és a népnevelési egyesületek. 
Előadó: Holzinger Mihály. 2. A tanítóképző 
legyen akadémia. Előadó : Mező Dániel. 3. Nép-

I skolai sorozás. Előadó: Gregus Gyula. 3. Az 
ifjúsági iratokról, különös figyelemmel a nem-
magyar ajkú népiskolákra. Előadó : Kaufmann 
István. 

— Halálozás. Knézies Sándor jutái róm. 
kath. osztálytanító életének 2 4-ik, tanítósko-
dásának 4-ik évében öt napi _ szenvedés után 
Somogyberzenczén elhunyt. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Az új Tanterv. Barna Jónás. — „A 
tanítói állás védelme." —Iskolai zászlóaljak. Mulioray.— 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az ös szes óvodák , e l e m i , fe lső n é p - és p o l g á r i 
i sko lák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i s k o l a l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
község i e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e lö l é séve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i i r a n d ó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n 
den e g y e s szóé r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú es e g y h a s á b ü sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KER. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. K I R . EOYETKMl NYOMDA, l . KER. , ISKOLA-TÉR Ï. 

K é s s i r a t o l c a t n e m a t l u n l c v i s s z a . 

A magyar nyelv az új Tantervben. 
Amire a magyar néptanítóság olyan 

hosszú időn át várt : az ú j Tanterv 
megjelent. 

Nagyon csábít, hogy erre az egész 
nagy munkára elmondjam igénytelen 
nézeteimet, amire 28 évi néptanítói mű-
ködésem — engem is, mást is — mint-
egy fölhatalmaz ; erről azonban, tekintve 
a magam elé tűzött más célt, le kell 
mondanom. Én ugyanis csupán amagyar-
nyelvi résszel szándékozom foglalkozni, 
mint, kétségtelenül, a népiskola legfon-
tosabb tantárgyával. 

A népiskolára vonatkozólag az én 
fölfogásom mindig az volt, hogy célja 
nem tudákos, hanem megélni tudó, 
takarékos, jóravaló és egészséges pol-
gárokat nevelni. Mindig ellene voltam 
annak a fölfogásnak, hogy a növendék-
nek csupán csak az eszét tömjük isme-
retekkel, melyek amúgy is rendesen 
csak a vizsgálatig szoktak tartani. 
Igénytelen állásomban arra igyekeztem 
törekedni, hogy az a megtanítandó tan-
tárgy emberképzőleg, érielőleg hasson 
be a növendék lelkébe. Nyíljék általa 
értelem; fejlődjék a fölfogóképesség, 
hogy annak aztán kint az életben olyan 
nyoma maradjon, mely képessé tegye 
az egyént az élet különböző útaiban 
való eligazodásra, igényeinek korláto-
zására, szerzeményeinek megbecsülésére. 

Ez a fölfogás és ez eljárás azonban igen 
sokszor helyezett ellentétbe a fölöttes 
hatóságommal, mely tőlem mindig csu-
pán a száraz tudást követelte. Nem 
ide tartozik arról beszélni, hogy ennek 
az ellentétnek hányszor voltam kény-
telen a keserű levét meginni, de kény-
telen vagyok kijelenteni, hogy engemet 
a jelen alkalommal is ez a szempont 
fog vezérelni. Helyesen? vagy nem? 
arra nézve az ellenkező véleményre nem 
reflektálok. 

Ezek előrebocsátása után most már 
én kitörő lelkesedéssel üdvözlöm az új 
Tantervet , mely fényes elégtételt szol-
gáltat azoknak, akik sohasem szolgálták 
a betűknek, a tananyagnak száraz be-
emlézését. Ez az elégtétel az Utasítás 
következő soraiban nyer kifejezést: „A 
magyarnyelvi oktatásnak célja egyrészt, 
hogy a gyermek megértse másoknak 
élőszóval vagy írásban kifejezett gon-
dolatait ; másrészt, hogy a maga gon-
dolatait írásban és szóban helyesen ós 
érthetően ki tudja fejezni. Ezzel a magyar-
nyelvi oktatás az egész népiskolának egyik 
főtengelyévé lesz." 

A cél ezen meghatározásához semmi 
gáncs nem férhet. Ebben világosan meg 
van mondva, hogy nem a nyelvtani sza-
bályok beemléztetése a főcél; hogy a II. 
osztályon kezdve, föl a VT ig, ne mindig 
azzal öljük a szegény tanulót — a vizs-
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gálatokon meg a jelenlevőket — hogy: 
melyik az alany? melyik az állítmány? 
hanem igenis főcél, hogy a magyar 
nyelvtant, mint szellemi gimnasztikát, 
értelemfejlesztőt, olyanszerű célzattal 
kezeljük, mely az értelmet arra a 
fokra emelje, ahol a tanuló szóval és 
írásban képes legyen magát megértetni 
és másokat megérteni. Látszik, hogy 
aki ezt megállapította, az magas, 
európai szempontból nézte a dolgot s 
most már rajtunk, tanítókon a sor, 
hogy oda a kivitelben mi is fölemel-
kedjünk. 

Az az eljárás, melyet eddig a ható-
ságok ránk erőszakoltak és untalan 
követeltek, nem volt gyakorlati; nem 
szolgálta ezt a célt. Jó nagy °/o-ában 
iskoláinknak „ gyönyörrel 8 volt alkalmunk 
hallgatni a szabályok elperegtetését ; de 
ha az ember azt kívánta volna attól 
a növendéktől, hogy a,kár a közéletben 
előfordult eseményről, akár az iskolában 
tanultakról mondjon el a maga föl-
fogása, a maga nyelvi ismerete körében 
2—3 értelmes, önalkotta mondatot, 
akkor azt a gyermek nem tudta volna. 
It t sietek megjegyezni, hogy az helye-
sen le is legyen írva, azt a népiskolá-
ban s még a középiskolák VIII. osztályá-
ban sem fogjuk teljesen elérni. Töre-
kedni ugyan kell erre, de bármilyen 
kevéssel is meg kell elégedni. 

* 

Az új Tanterv a nyelvtani anyagot így cso-
portosítja : olvasás (olvasmányok tárgyalása) ; 
írás és fogalmazás, nyelvtani magyarázatok 
(eddigi nevén : nyelvtan). Az anyag mennyisé-
gére vonatkozólag a régi és új között úgy-
szólván különbség nincs. Ezt elismeri és doku-
mentálja dr. Berzeviczy A. volt miniszter is a 
rendtletében. ( „ . . . . többnyire a régi Tan-
tervben megjelölt irányban haladhatunk to-
vább . . . " ) ' 

De van különbség az anyag beosztásában. 
A régi Tanterv ugyanis magát a nyelvtani részt 
a II—IV. osztályokban elvégezte ; az V—VI. 
osztályokban nem volt nyelvtani magyarázat, 
hanem volt a tanultaknak begyakorlása, fogal-
mazások segítségével. 

Az elsőre, t. i. az anyag mennyiségére vonat-

kozólag véleményem az, hogy sok, sok volt 
már a régi szerint is ; mi, tanítók mindig 
panaszkodtunk a túlterhelés ellen ; az új Tan-
terv ezen nem segített. Bátor voltam már 
említeni, hogy a nyelvtan, a maga gyakorlati 
haszna mellett, egyúttal szellemi gimnasztika; 
most hozzáteszem, hogy csupán az értelem 
és memóriára bízható, mert azt más csatornán 
át a gyermek tudásává tenni nem áll módunk-
ban. De nagyon meg kell gondolni, hogy itt 
10 —12 éves, legtöbbször falusi, fejletlen értelmű 
gyermekkel van dolgank, amelyik soha oda 
föl nem emelkedik, hogy azt az anyagot meg-
értse, hogy az neki teljes tudásává váljék. 
Nehéz tárgy az a mi növendékeinknek. Nekem 
úgy tetszik, hogy az V—VI. osztály anyaga 
nem egyéb, mint a polgári iskolai I—II. oszt. 
anyaga. Hogy állításomat igazoljam, ide írom 
a két osztály anyagát: V. oszt. A bővített 
mondat alapján névragok és névutók össze-
állítása. Főbb határozók (de melyek? határo-
zót a középiskola tizenötöt ismer). Birtokos 
személyragok, csoportosítva. Igeragozás, ige-
nevek. Összetett mondat. Alany, tárgy, határozó, 
jelzői mellékmondat. Szünetjelek. Kötőszók. 
VI. oszt. Mellérendelt mondatok : kapcsolt, 
ellentétes, választó, következtető, magyarázó 
viszony ; kötőszavak, szünetjelek ; hangsúly, szó-
rend, helyes magyarság. Stilisztikai elemek : 
próza, vers ; írásmüvek szerk« sztése stb. Töké-
letesen a polgári iskola I—II . osztálya, sőt 
részben a III. és IV. osztályáé. (Hangsúly, szó-
rend, helyes magyarság, stilisztika a polgári 
iskola IV. osztályának anyaga.) 

Hasonlót kell mondanom az ügyiratokról is, 
hol azok csak a IV-ikben fordulnak elő s ha 
jól tudom, a végrendelet még ott sem. 

Láthatni tehát, hogy az anyag mennyiségé-
nek összeállításában, azt mondhatnám, szinte 
a megdöbbenésig nagy quantum van össze-
ha7mozva. Apriori merem állítani, hogy isko-
láink 80"/o-a felén sem tud raj ta átmenni, ha 
át is megy, nem fog a növendékre érielőleg 
hatni. -Nekem nincs az ellen kifogásom, 
hogy az elemi és polgári iskolát bizonyos szervi 
kapcsolatba akarják hozni. Csakhogy akkor 
szállítsák le inkább a polgári iskolák anyagát, 
mert ott is nagyon sok. 

Nem habozom kimondani, hogy az ügyiratokra 
vonatkozólag teljesen elégnek tartom a népiskolá-
ban : a levelet, utalványt, szállító-levelet, nyug-
tát, bizonyítványt, folyamodványt, Mert hiszen 
csak nem akarunk a nép fiaiból zugprckátoro-
kat csinálni ! Erre különben aligha nem gondolt 
maga a Közoktatási Tanács is, mert jónak látta 
(73 ik lap) megjegyezni, hogy : „Figyelmeztet-
nünk kell a tanulókat, mely ügyiratok azok, 
melyeket joghoz értő ember közbenjárása nélkül 
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nem tanácsos, vagy nem szabad megszerkesz-
teniük. " 

Hát aztán ha nem tanácsos, sőt nem is 
szabad, akkor mit keresnek azok a népiskolá-
ban ? Hogy végrendeletet is lehet tenni és 
hogy azt mikép lehet szerkeszteni, én azt 28 év 
•óta soba meg sem említettem az iskolámban. 

Jó lélekkel mondhatom, hogy amilyen sze-
rencsésen megválasztottnak tartom a cél meg-
határozását ; amilyen egészséges didaktikai 
elvekre fektetve látom az Utasítást, épen olyan 
szerencsétlennek tűnik föl előttem az anyag 
rengeteg nagysága. Mikor megindult az új 
Tanterv ügye, hozzánk az a hír jött, hogy az 
anyag felére lesz leszállítva : fájdalom, épen az 
ellenkezője történt. És bármekkora respek-
tussal viseltetem is a Közoktatási Tanács 
mélyen tisztelt minden egyes tagja iránt, kény-
telen vagyok mégis azon meggyőződésemnek 
adni kifejezést, hogy kevés volt közöttük a 
gyakorlati ember. Evek hosszú során át kell 
tanítani az elemi iskolában ; ismerni kell azt : 
mi lehet? — mi nem lehet? — s az olyan 
embereket kell aztán meghallgatni. El sem 
tudom képzelni, mit csinál az egy-két tanítós 
iskola ! Mert hogy elvégezze, arról szó sincs ; 
a tanfelügyelő urak pedig nyomják felülről s 
ismét csak ott vagyunk, ahol eddig, hogy 
megy egyre másra a jelentés: „ez a tanító 
gyönge". A népiskolában egy elvet nem volna 
szabad soha szem elől eltéveszteni: keveset, 
•de jól ; inkább nevelni. Ha tőlem függene a 
népiskola újjáalkotása, én a most meglevő 
tantárgyaknak kidobnám a felét és vennék 
ahelyett egészségtant, tisztaságot, erkölcstant, 
•éneket. 

Ennek nem veszi el az élét az Utasítás 
következő kijelentése sem: „Ismeretek alapján 
akarjuk a gyermek lelkét művelni és eszét 
fejleszteni, de ezt nem as ismeretek halmosásá-
val érjük él. Ellenkezőleg, a sok ismeret meg-
terheli és megzavarja a gyermek lelkét." (14. 
•oldal.) Mondom, ez a kijelentés azért nem 
veszi el az élét, mert hiszen ez így volt a 
múltban is. Mindig hangoztattuk, hogy hagy-
junk időt a nevelésre — azonban még sem 
hagytunk. Sőt némi boszúságot okoz, mikor 
valaki ilyen öntudatosan, ilyen tisztán határoz 
meg valamit — in theoria — aztán ép ellen-
kezőt kíván in praxi ! 

* 

Hogy hiba nélkül tanuljon meg a népiskola 
növendéke írni, az ki van zárva. De törekedni 
erre kell. Most az a kérdés, hogyan? Erre 
több út vezet, melyre a Tanterv úgyszólván 
pozitív utasítást nem ad. Nézetem szerint 
— csak nagyjában említve — a nyelvtani 
szabályok levonatása alkalmával asonnal és soká 

és sok példán. A diktandó írások alkalmával 
(itt igen helyes elvek vannak az Utasításban) 
és a hibák kijavításával. I t t azonban mindig 
eltérő nézetem volt, amit nem restelek el is 
mondani. En a fogalmazásokat mindig úgy 
javítottam, hogy a fiúkat az asztalom köré 
gyűjtöttem ; elővettem rendre a naplókat ; ol-
vastam fönnhangon, ahol hiba volt, az alatt 
meghúztam és ránéztem a növendékre. Mi a 
hiba ? Mondjuk, hogy eltalálta ; akkor arra 
törekedtem, hogy egyúttal a hiba okára vezes-
sem vissza ; azaz, ő mondja meg öntudatosan 
a miért-et. Ez persze eredhetett a nyelvtan 
szabályaiból (szósorozat, képzés, ragozás stb.), 
vagy a jó hangzásból. Ha a nyelvtani szabályt 
alkalmazta helytelenül (pl. jácik), akkor kez-
dettem hivatkozni a tanultakra. Ragozzuk csak 
azt az igét ! írd csak oda krétával a táblára ! 
S addig menegettünk lépésről lépésre, míg a 
tanultak alapján öntudatosan rájött, hogy a 
helyes játssik. Ha pedig a jó hangzás helytelen 
alkalmazásából eredt a hiba: pl. hal (ehelyett 
hall), akkor kimondattam ígyis, úgyis, míg a 
füle mondotta meg a hiba okát. Ezt végeztem 
azzal a növendékkel, kinek a naplóját javítot-
tam, de a többi jelenlétében és esetleg segítsé-
gével. Ez eljárásom egyúttal ismétlése, de 
leginkább gyakorlati alkalmazása is volt a 
tanultaknak. Helyes-e az eljárásom, azt termé-
szetesen nem én bírálom el ; annyit tudok, 
hogy nagyon sok időmet vette el, de azért 
módszeremet jövőre sem vagyok hajlandó meg-
változtatni. Ismétlem : A hibák kijavítása feje-
zetet nem találom eléggé kimerítettnek. 

Hasonlót kell mondanom az olvasmányok 
tárgyalásáról is. Ha már belement a Tanács 
abba, hogy didaktikai elvekkel lássa el a taní-
tókat, akkor jó lett volna azokat legaprójára 
részletezni. Fölfogásom szerint — de a má-
soké szerint is — ismereteink legnagyobb 
része csupán olvasás útján sajátítható el. Nem 
gondolok most ipari, művészi stb. ismeretre. 
És áll ez legkivált azokra, kiknek nem lesz 
alkalmuk tanítóik magyarázatát hallgatni. Max-
most, hiszen csak mégis legfőbb dolog akkor 
úgy tanítani növendékeinket olvasni, hogy 
azok azt, amit olvastak, meg is értsék. Fájda-
lom, ez ellen mi eddig vétettünk. Itt akkor 
már csak az is természetes, hogy aprójára rá 
kellett volna mutatni azokra az eljárásokra, 
melyeket a tanítónak követni kell, azért t. i., 
hogy a célt elérhessük. Hogyan kell tárgyalni 
az olvasmányokat, hogyan kell a növendéket 
megtanítani értelmesen olvasni? E kérdésnél 
két szempont az irányadó. Először : az olvas-
mány tartalma; másodszor: a növendékek fej-
lettségi foka. Hogy a két dolog szem előtt 
tartása mellett mikor hogyan járjon el a tanító, 

!i3* 
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arra nézve az Utasítás igen kevés útbaigazí-
tást nyújt. 

Hogy a Tantervhez általában gondosan szer-
kesztett, jó tankönyvek is kellenek; hogy eze-
ket a tankönyveket gyakorlati és gyermekek 
számára írni tudó tanítókból összeállított bi-
zottság által kellene megíratni, az természetes 
az én nézetem szerint is. 

* 

Ezek után most hozzászólásom végéhez kö-
zeledvén, ismét bátorságot veszek arra is, hogy 
magára a Tantervre és az Utasításra következő 
összefoglaló megjegyzést tegyem : 

1. Ugy az Altalános részben (didaktikai), 
valamint a Különös részben (pedagógiai) le-
fektetett elvek, utasítások annyira szépek, 
annyira helyesek, hogy azok csak fölemelő 
érzéssel tölthetik el a tanítót. Aki úgy fogja 
kezelni iskolájában a tanítást — vagyis ha 
mindenki úgy fogja kezelni — akkor ez a 
munka egy új korszakot jelent s a nemzet 
joggal nézhet a népoktatás föllendülés e elé. 

2. A tananyag túlságos nagy mértékben van 
fölhalmozva ; ha a tanügyi hatóság annak 
kere^ztülhajszolását forszírozza, akkor ez az 
egész munka fölösleges. 

3. Nem látok benne semmi közeledést az 
egészséges ember képzéséhez. A növendék nem-
csak anyaggal, de órákkal is rettentően túl 
van halmozva. Az én — lehet, hogy téves — 
fölfogásom szerint, egy testben erős, egészsé-
séges, munkabíró nemzedék nevelését igen kis 
részben várom a torna tanításától. Hanem 
igenis várom attól, hogyha az a növendék 
minél többet van kint a szabadban. Hadd fut-
kározzon, hadd játsszék, hadd kiabáljon ő kint. 

A 68-iki törvény ettől őket megfosztotta, 
arra kényszerítette, hogy az a zsenge, fejlődő 
gyermek kénytelen legyen idejének legnagyobb 
részét zárt levegőben tölteni. Emiatt satnyul 
az emberiség és hovatovább mind képtelenebbé 
lesz a munkára, kenyerének megkeresésére. 
Ezen a megdöbbentően szomorú állapoton az 
új Tanterv nem segít. Semmi szándék arra, 
hogy behozassék az egyfolytában való tanítás ; 
de még annak csökkentése sem. 

Tessék pedig elhinni, hogyha egy héten 
2 d. u. hívjuk is föl azt a gyermeket, tökéle-
tesen elég. Még azt sem tartanám helytelennek, 
ha a téli hónapok számára külön órarend lenne, 
amikor d. u. egyáltalában nem volna iskolázás, 
az őszi és tavaszi hónapok számára pedig 
ismét külön órarend. 

(Brassó.) Csulah Lajos. 

A tanítóegyesületek iminkaköre. 
Minden egyesület munkakörét a cél határozza 

meg. De annak tartalmát a cél szolgálatában 
álló eszközök, az egyesületi jog gyakorlása s 
legfőképen a kötelesség teljesítése alkotják. 

A tények mutatják, hogy az egyesületben a 
főcélok : az anyagi érdek emelése, a módszer-
tani ismeretek gyarapítása, a tanügyi adminisz-
tráció javítása. Mivel a cél szüli a következ-
ményeket, megfejthető az a kapkodás, mely a 
vitatételek összeállításánál észlelhető. Meghala-
dott álláspontok támogatása, általánosságban 
mozgó, avagy megfejtett kérdések feszegetése 
stb. uralkodnak ott, hol a gyakorlatnak s az 
ebből leszűrt tapasztalatnak kellene előtérbe 
lépnie. 

Az alapszabályok értelmében a vitatételek és 
szakkérdéseken kívül a célt szolgáló eszközök : 
könyvtárak, tanszermúzeumok létesítése; munka-
képtelen tanítók, tanítók özvegyeinek és árvái-
nak segélyezése. Ez eszközök egy része, mint 
tudjuk, hiányzik jóformán mindenütt s az adott 
viszonyok mellett hiányozni is fog, míg a másik 
rész legtöbbször passzív tényező, avagy erőt 
forgácsoló most, midőn az Eötvös-alap méltán 
egyesült erőt kíván. 

Hát ra van még az egyesületi jog és köte-
lesség gyakorlása. A tagok zömének joga, mint 
közismert tény, a szavazás, választás és választ-
hatóságban koncentrálódik. A kötelesség azon-
ban, mint azt a nyiltan föllépett panaszok és 
aggodalmak mutatják, még a tagsági díj lefi-
zetésében sem szeret megnyilatkozni. 

Ezek után szabad legyen néhány, ügyszere-
tetből fakadó kérdéssel s rövid fejtegetéssel 
fordulnom azokhoz, akik érdeklődéssel kísérik 
az egyesületi élet folyamatát. Kor- és célszerű-e 
a megyei tanítóegyesületek mai berendezettsége 
és működése ? Szolgálják e az önképzést, nép-
nevelést, tudományt és mennyiben ? 

A jelenlegi egyesülést csak átmenetinek lehet 
tekintenünk egy tökéletesebbhez, berendezettebb-
hez. Az átmenetet sietteti a munka aránytalan 
megosztása s az anyagi gondok, mert hiszen 
a szellem is megkívánja a maga anyagi táma-
szát. A munkamegosztás az egyesületi élet 
berendezéséhez az első kellék, mely főrugója 
lesz az egyesületi életnek, de csak úgy és akkor, 
lia a megosztott munkában kiki állandóan fej-
lesztheti és érvényesítheti speciális hajlamait 
és képességeit. E hajlamok és képességek, mint 
a tapasztalat mutatja, leginkább a gazdaság, 
néprajz, pedagógia, gyermekpszichológia terén 
tűnnek föl. Az okot a környezetben s a fog-
lalkozásban kereshetjük s megtaláljuk. Minden 
megye tanítósága megtalálja a maga szakembe-
rét vagy az egyik, vagy a másik téren. Eiekre 
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yárna az egyesületben szervezendő szakosztá-
lyok vezetése. E szakosztályok általánosságban 
a következők lehetnének : pedagógiai, gyermek-
pszichológiai, néprajzi, gazdasági. Ez irányban 
s ily munkálkodásban fejeződhetik t i az egye-
sület életrevalósága és válhatik szükségessé, 
mely munka által szerezvén meg az erkölcsi 
s talán az anyagi elismerést is, a tanítóság 
tekintélyének súlypontjává lesz. A gazdasági 
szakosztály, míg egyrészről nép- és gazdasági 
ismeretre vezeti az ifjú tanítót, másrészről a 
népet megóvja a rablógazdálkodástól, az ok-
szerű méhészetre, gyümölcsészetre stb.-re tereli. 
Gazdaköröket, ifjúsági egyesületeket szervez, 
azok vezetésébe beleoktatja a járatlant s állan-
dóan figyelemmel kíséri. 

A néprajzi társaság nemcsak népszeretetre 
tanítana, hanem egy régen érzett hiányt is pó-
tolna azáltal, ha megyéje néprajzi adatait össze-
gyűjtené, mely munka úgyis mireánk, néptaní-
tókra vár. A néprajz époly fontos kiegészítője 
a földrajznak, mint amilyen nélkülözhetetlen 
ennek ismerete a néptanítóra. Népismeret nél-
kül nincs néptanítás. Nem kevésbé fontos sze-
repe van a többi osztályoknak is. így a gyer-
mekpszichológiai osztály terjeszti a kérdőpon-
tokat, ami gyermekismeretre és szeretetre s 
ezzel együtt a helyes fegyelmezésre vezet. 
Szülői értekezéseket rendez, figyeli a gyermek 
szellemi életét s gyűjti az adatokat. A peda-
gógiai rendezi a mintatanítást, melynek szak-
szerű bírálata szűkebb körre vonandó, t. i. 
tisztán tanítói körre. 

E munkálkodás végeredménye csak népisme-
re t és gyermekszeretet lehet, mely megterem-
tője az igazi nép- és gyermektanítóknak. A 
szervezkedéshez azonban ne feledjük a külön-
féle tanítóegyesületeket megszüntetve, a haladás 
egyik kerékkötőjét föloldozni. Ne legyen egy 
megyében négy vagy ötféle tanítóegyesület, mely 
erőt oszt s tanítót tanítótól elválasztva, szét-
hullunk, mint az „oldott kéve". Egyesülésben 
rejlik az erő; nagy erőt kíván az az eszme, 
melynek szolgálatában állunk s küzdve küzdünk. 

(Nyíregyháza.) Stoll Ernő. 

Védekezzünk a tiidőgümőkór ellen. 
A gümőkór fertőző betegség, melynek fer-

tőző anyaga a Koch-féle bacillus, igen apró 
gomba. Ez a gomba okozza a betegséget. 

Az iskola — a tanító — föladata megaka-
dályozni, hogy a bacillusok szét ne szórassanak, 
egészséges gyermek testébe ne juthassanak. 

1. Iskolásgyermekeknél különösen terjed a 
bacillus a palatábla és a nagy fekete írótábla 
letörlésénél. Ezt a gyermekek rendesen be-

nyálazzák, néha a táblán a nyelvüket végig-
húzzák s így törlik tisztára. 

Szoktassa a tanító a gyermekeket arra, hogy 
hozzanak velük vizes spongyát vagy kis ron-
gyot és azzal töröljék le palatáblájukat. Min-
den iskolában legyen vagy spongya vagy rongy, 
mellyel a nagy táblát le lehessen törölni. 

2. Iskolákban nincsen köpőláda, a gyer-
mekek a padlóra köpködnek, mi megszáradva, 
azok tüdejébe hatolhat vagy a gyermekek 
játszva a földön, padlón henteregnek, kezükkel 
a szájukba, ételükbe viszik. Legyen minden 
iskolában 4—5 köpőedény, szoktassa a tanító 
rá a gyermekeket, hogy oda köpjenek vagy hoz-
zanak magukkal zsebkendőt s köpjenek abba, 
de szanaszét az iskolában köpködni tilos. 

3. A legnagyobb mértékben terjed a fertőzés 
az iskolai vízivás által. A gyermekek ugyanis 
egy közös edényből, vizes sajtárból, dézsából, 
kannából isznak, alig van 5 —10 pohár, 60—80 
sehol sincs s így a nyál, iiletve a fertőző anyag 
átvitetik a gyermekbe. Minden gyermeknek 
külön, számozott ivópoharának kellene lenni. 

Az iskolai ivásból származó nyál átvitelét 
egy célszerű ivókészülékkel kell meggátolni. Min-
den iskolában egy ivó víztar tót kell fölállítani. 
Azt fenekén kifolyóval és a kifolyót egy gummi-
tömlővel kell ellátni. A tömlő szája nyugvás-
ban merőleges irányban magasabban helyez-
tetnék el, mint a víztartó színe áll. Ha vala-
mely gyermek inni kíván, a gummi lejebb 
eresztetvén, azt a kiömlő víz, mielőtt a gyer-
mek a szájába veszi, önmagától lemossa, az 
idegen anyagot elsodorja. így a fertőzés meg-
gátoltatik. Minthogy pedig a víz a tömlőn 
fölfelé, kifelé nyomul, attól sem lehet tartani, 
hogy a nyál ivásközben a tartó vizébe vegyül. 

4. Tiltsuk meg a szülőknek, hogy pipát 
gyermek kezébe adjanak. 

5. Nagyon elősegíti a tuberkulózis terjesz-
tését tavasszal a fűzfasíp. Abba csak úgy 
csurog a gyermekek nyála és a másik nagy 
örömmel próbálgatja fújni társának sípját. 

6. Váltogatva fújják a gyermekek a szappanos 
léből fölszálló szappanbúborékokat is, egy közös 
szalmaszállal vagy bodzacsővel. 

7. A bodzapuskák töltögetésénél szintén át-
vitetik a nyál, mert minden egyes fujtásnak a 
csőbe illesztésénél belefújnak a bodza csövébe. 

Mindezekről világosítsa föl őket a tanító s 
tiltsa el azok használatától, vele való játszá-
sától. 

8. Népünknél nagyon elterjedt káros szokás, 
hogy a csutora, boros- vagy vizesüveg, pohár 
kézről kézre adatik és szájról szájra hozatik. 
A gyermekek, fiatalabb korúak isznak belőle 
rendszerint legutoljára s így az először ivóknak 
összes bacillusait a szájukba, torkukba viszik. 
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8. Nyáladék megy át a pipa szipkájával is, 
amit a gyermekek szívesen, néha lopva is, 
szopogatnak. A szopóka által frissiben átvitetik 
a ragály az azt szívó gyermek szájába. 

9. Ugyanilyen esetek fordulnak elő a száj-
jal használt hangszereknél. Különösen országos 
vásárok alkalmával száz meg száz egyén veszi 
szájához az illető sípot, trombitát kipróbálás 
céljából. így van a cukorsípokkal is. 

Világosítsa föl a tanító ezekről a gyer-
mekéket és a szülőket is, s az eredmény el 
nem marad. 

10. A fertőző csírák legjobb pusztítója a 
napfény, azért az iskola ablakai keletre vagy 
nyugatra legyenek. 

A tantermeket évente legalább kétszer ala-
posan ki kell meszelni, súrolni, tisztogatni. 

11. Szükséges, hogy a tanterem levegője 
pormentes legyen. Azért a jól lefektetett pad-
lókat pormentesítő szerekkel kell bevonni. A 
tantermet jól kell szellőztetni, söpörni. 

Söpörni gyermeknek nem szabad, a por 
megtámadja gyenge szervezetüket, a porrá lett 
baeillust lenyelik s kész a baj. Sok helyen 
nincs iskolaszolga, hanem csak a gyermekek 
söpörnek. Ezt be kell szüntetni, hisz' egy öreg-
asszony olcsón elvállalja a söprést, az nem 
okoz sok kiadást. 

Télen is kell szellőztetni s nemcsak tanítás 
után, hanem minden óra után 1—2 percre, 
hogy a megromlott levegő, szénsav, légzés, 
izzadás helyett jó, friss levegő jöjjön az isko-
lába. Nagyon hideg vizet, havat, jeget ne 
engedjünk inni a gyermekeknek. 

Az iskolának föladata kioktatni a növen-
dékeket arra, hogy miként védekezzenek a 
tüdővész ellen. Tegyék meg tehát a tanítók e 
téren is kötelességüket. 

(Szekszárd.) Nayy Béla. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

(Hozzászólások.) 
XIX. 

Furcsán vagyok a Schön József kar tá rs úr 
hasonló című cikkével. Ha végigolvasva lete-
szem: a törekvésre nézve egyetértek vele; ha 
pedig ú j ra olvasni kezdem : itt is, ott is találok 
benne valamit, ami nem egyezik meg az én 
véleményemmel s amivel nem tudok meg-
barátkozni. 

Egyetértünk abban, hogy az elemi iskolából 
ki kell dobni a gramatizálást ; hogy nem a 
nyelvtani szabályok raktárát, hanem magát a 
nyelvet kell föltárni a gyermek előtt, mert ez 

az értékes, ennek a megértése és a vele való 
bánás elsajátítása a cél. 

S bár Schön kartárs úr a nyelvet törvény-
nek nevezi s a nyelvtant a törvény megokolá-
sának, én ellenben a nyelvet élő szervezetnek 
s a nyelvtant eme szervezet magyarázójának, 
a nyelv sajátságait ismertető szabályok és 
törvények foglalatának tar tom : megegyezünk 
abban a fölfogásban is, hogy a nyelvet nem 
lehet úgy egyszerre föltárni a gyermek előtt, 
mint pl. egy szobának a belsejét, aj tajának 
kinyitása pillanatában, hanem szükség van 
valamire, helyesebben valamikre, amik a gyer-
meket, az embert arra képesítik, hogy a 
nyelvet, mint saját tulajdonát, megismerje s 
öntudatosan és legcélszerűbben használja. 

Abban is egyetértünk, hogy a mondatnak, 
mint a beszéd részének, a szónak, a mondat-
részeknek és beszédrészeknek a gyermekekkel 
leendő megismertetésére, az eddig alkalmazás-
ban volt célszerűtlen és gyermekkínzó deduktív 
módszer helyett az induktív módszerrel kell 
törekedni, azaz mentől több példa szemléltetése 
útján kell megalkottatni a gyermek elméjében 
az illető fogalmat. 

A nyelvtanítás célja és közelebbi céljai mint 
eszközök : mindkettőnknél ugyanazok, de az 
eljárás sorrendjére és mikéntjére vonatkozó 
fölfogásunk határozottan különbözik egymástól, 
s ez a különbség nemcsak a tanítás eredmé-
nyére, hanem az életre is kiható lesz. 

Schön kartárs úr két fogalomnak: a mondat-
nak és a Sá'ó-nak „magyarázatát" tűzte ki föl-
adatául. Nagyon sajnálhatjuk, hogy épen csak 
ezt a két fogalmat magyarázza s az alany, a 
mondat tárgya, valamelyik határozó s a beszéd-
részek közül pedig például a melléknév fogal-
mának a magyarázatát nem is sejteti. Ped ig 
ezekkel vezethetett volna be minket az ő művé-
szeti termébe. 

De mindegy. Fölfogásunk és eljárásunk kö-
zött a különbség ezekből is megállapítható. 

Schön kartárs úr föladatául tűzi ki a mon-'-
dat fogalmának a magyarázatát, de aztán, na-
gyon helyesen, még sem magyaráz, mert at tói 
fél, hogy, ha meg találná magyarázni, hogy a. 
mondat voltaképen micsoda: hát akkor nem 
értenék meg a gyermekek — nyelvtani érte-
lemben véve a mondatot. Nagyon helyes és 
érthető tehát, hogy nyelvtani értelemben véve 
nem magyarázza a mondat fogalmát; de h a 
végül oda konkludál, hogy: „Én sohasem 
mondanám vagy mondatnám a gyermeknek : 
Mondj egy mondatot! Hanem így: Láttál-e 
már kocsit? No, mit tudsz róla mondani?" 
akkor tisztelettel kérdezem, hogy hát mi szük-
ség van hosszú időn keresztül a mondat fogal-
mának a magyarázatára ? Hát elég valamit 
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megmagyarázni s szükségtelen meggyőződést 
szerezni arról, hogy a magyarázat nem volt 
meddő ? 

Schön kartárs úr „először is azt akarja, 
hogy ismerje meg (t. i. a gyermek) azon jele-
ket, melyekről a mondatot fölismerjük." A 
nagy kezdőbetűre és a pontra céloz. A gyer-
mekek ugyan ismerik már mind a két jelt; 
de ha nem is ismernék, akkor is álmélkodva 
kérdezhetjük, hogyha valaki Péterrel akar 
megismerkedni, ugyan mi szükség van arra, 
hogy előbb Pálnak mutatkozzék be ? 

Schön kartárs úr, mikor fökzólítására a gyer-
mek tényleg mond valami mondatot, nem 
nyaggatja e kérdéssel: „miért mondat?" He-
lyesen teszi, hogy nem nyaggatja szegényt. De 
vájjon semmiféle tanítás alkalmával nem kér-
dezi, hogy „miért?" Avagy a nyelvtanítás: 
kivétel, s minden más alkalommal kutatnia 
kell az észnek, csak épen a nyelvtanítás nem 
tűri a gondolkozást, a világos megértést? Oh, 
ha ez így van, akkor ne vesződjünk annyit a 
semmivel, vágassuk be a szabályokat, legalább 
a vizsgálaton csak úgy pereg kis buksi 
tanulónk nyelve, mindenek örömére és tanítója 
dicsőségére. 

Még egyet. „Ahogy a mondatot a nem mon-
dat által, úgy a szót a nem szó által értetem 
meg" ; mondja Schön kartárs úr. Úgy látszik, 
mindent azáltal tanít meg, ami nem tulajdon-
képen. En úgy vélem, hogy a körutazás na-
gyon hasznos és élvezetes a földön, de kétel-
kedem benne, hogy az volna a tanításban is. 

Az én szerény véleményem szerint, ha a 
gyermeknek van fogalma a mondatról, akkor 
tudnia is kell mondatot alkotni, s erre olykor-
olykor föl is kell szólítani ; ha a mondat fo-
galmát akarjuk megmagyarázni, akkor nem 
valamiféle jelekről kell beszélni, hanem monda-
tokat kell a gyermeknek bemutatni ; sohasem 
szabad a gyermeknek azt tanítani, ami nincs, 
hanem mindig azt, ami van. Végül, nem vagyok 
barátja az olyan tanításnak és tanulásnak, 
amely annyira szűkölködik értelem nélkül, hogy 
egy egyszerű „miért" kérdés a gyermeket za-
varba hozza és kedvét szegje neki. Azt tartom, 
hogy aki megszokja maga elé tűzni a miért-et, 
a maga emberségéből is meg tudja állapítani a 
dolgok okozati összefüggését s ritkán fog az 
életben meggondolatlanul cselekedni. 

Eszerint a nyelvtanítással nemcsak a nyelvet 
ismertetni, hanem m g nevelni is lehet. Egy 
kevéssé, az igaz; de ne kicsinyeljük ezt a ke-
veset sem, mert csak ha megragadunk minden 
alkalmat a nevelésre, érhetjük el, hogy tanít-
ványaink jól nevelt, fegyelmezett gondolkozású 
emberekké váljanak. 

A nyelvtanítást szeretném én is a „fogalma-

záson" kezdeni, mint ahogy Schön kartárs úr 
teszi ; legalább azonnal célnál volnék. Mivel 
azonban nekem a cél egy olyan távoli pont, 
amelynek elérése a föladatom, legokosabb, amit 
tehetek az, hogy állóhelyemből kiindulok s 
folyton a cél felé törekszem. 

Két eszközöm van a nyelvtanítás céljának 
elérésére: az egyik a nyelvérzék, a másik a 
mondatok és szók részekre való bontása. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy az idegenajkú 
növendékek a magyar szókat helytelenül ejtik 
ki s helytelenül is írják le, mert nem érzik, 
hogy a szóban valamely magánhangzó vagy 
mássalhangzó hosszan vagy röviden hangzik-e. 
Ennek az okát mindnyájan abban látjuk, hogy 
az illető növendéknek nincs meg a helyes ér-
zéke a magyar nyelv iránt. A tapasztalás azon-
ban azt is mutatja, hogy magyar anyanyelvű 
növendékek is esnek ebbe a hibába, de ez 
esetben hajlandók vagyunk a hibát a növen-
dék hanyagságának és fölületességének tulaj-
donítani. Ez pedig tévedés, mert az igazi ok 
ebben az esetben is a helytelen nyelvérzék. 

Egyik elengedhetetlen föladatunk tehát a 
nyelvérzék fejlesztése. Erre alkalom kínálkozik 
a tanítás minden órájában, s annyiból áll, 
hogy a növendéket szigorú következetességgel 
a tiszta kiejtésre, a helyes hangsúlyozásra, 
hanghordozásra (hangmagasság), a szóknak 
helyes sorrendben való összetűzésére és a fele-
letet tevő néhány mondat helyes csoportosítá-
sára szoktatjuk és sarkaljuk. Éber figyelemmel 
kell kísérni a növendék beszédét s egy hibát 
sem szabad kijavítatlanul hagyni. 

A nyelvérzék s különösen a beszéd ritmi-
kussága rávezet az írásjelek (pont, vonás, 
kérdőjel, fölkiáltójel) helyes használatára ; a 
nyelvérzék továbbá arra is képesít, hogy a 
szóhangok (magánhangzó, mássalhangzó) idő-
mértékét (hosszúságát, rövidségét), nyomatékos-
ságát vagy kevésbé nyomatékos voltát (mással-
hangzó) fölismerjük s úgy a beszédben, mint 
az írásban megkülönböztessük. 

A nyelvérzék azonban, bár kétségtelenül ha-
talmas útmutató a nyelv helyes használatára, 
még nem minden, amire szükségünk van. 

Gondolkozás út ján meg kell értenem, hogy 
nem mindegy: akárhogy fejezem ki a gondo-
latomat. Az értelem rovására történik, ha 
valamely dologról többet mondok, mint ameny-
nyit épen mondani akarok, vagy ha valamit 
elhallgatok, vagy ha fölcserélem a szavak 
rendjét. (Miért? Azért, mert ha többet mon-
dok így értik, ha pedig kevesebbet mondok, 
akkor meg úgy értik a mondásomat, a monda-
tomat). Ezt természetesen nem lehet s nem is 
kell megtanítani a gyermeknek, de a gyermek 
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beszédjéből alkalomadtán leszegezett példákkal 
meg kell értetni vele. 

Rá kell vezetni a gyermeket, hogy semmi 
sem történik csak úgy magától, hanem mindig 
valaki vagy valami cselekszik s ez a valaki 
vagy valami az alany ; a cselekvés pedig, vagy 
általában amit az alanyról állítunk: az állít-
mány. Azt is észrevétetjük a gyermekkel, hogy 
pl. az alanynak ilyen vagy olyan tulajdonsága 
is lehet ; hogy a cselekvésnek van tárgya is ; 
hogy a cselekvésnek van helye is, ideje is, 
módja is, oka is, célja is, eredménye is stb. ; 
hogy ezeknek a megismerése néha igen fontos 
dolog a cselekvés világos megértése céljából. 

íme az irányelv, mely szem előtt tartandó 
a mondatrészek fogalmának a magyarázatánál. 
Ezen irányelv szerint haladva, nem félhetünk 
attól, hogy egy miért ? kedvét szegi a gyer-
meknek ; ellenben bizonyosak lehetünk, hogy 
növendékeink könnyű szerrel jutnak a dolog 
lényegéhez, minden száraz nyelvtani meghatá-
rozás nélkül. 

S ha már ismerik a növendékek a mondat-
részeket s volt alkalmuk azt tapasztalni, hogy 
az egész mondat teljesen értelmetlen, ha Vi-gy 
az alanyt vagy az állítmányt nem ismerjük 
benne, míg a többi mondatrész csak épen arra 
való, hogy világosabbá tegye a mondat értel-
mét : akkor nincs miért eltitkolni, hogy az 
alany is, az állítmány is a mondatnak a fő-
része, s minden egyéb, ami a mondatban van : 
bővítmény; s ha a tanító ezt csakugyan meg 
is mondja, illetve kitaláltatja a gyermekkel, 
nem épen szükséges, hogy a magyarok Istene 
„megóvja" tőle a magyar gyermekeket. 

Az elmondottakból látható, hogy a mondat 
főrészeit és bővítményeit nem a maguk érté-
kéért ismerteten meg, hanem az a célom, hogy 
a kutatással és vizsgálódással a gyermek el-
méjét élesebbé s értelmét világosabbá tegyem. 

Ez pedig biztos út a gondolataink szabatos 
és világos kifejezéséhez. 

A szókat, a beszédrészeket is megismerik a 
gyermekek, de nem minden cél nélkül. Mihelyt 
észreveszik, hogy a szó a mondatban nem 
tisztán magában szokott előfordulni, gondom van 
reá, hogy ezen fölfedezésük ne menjen fele-
désbe, sőt megkíséreltetem elválasztani a szót 
attól a valamitől, ami hozzá van ragasztva. 
Nemsokára tisztán áll a gyermek előtt a tőszó 
és a rag. 

Sohasem kívánom, hogy elmondja a gyer-
mek pl. a helyhatározói ragokat (ez undok 
gramatizálás volna), de viszont sohasem kétel-
kedhetem abban, hogy mindig fölismeri a 
mondatban a szóhoz fűzött ragot, ha már egy-
szer megállapította, hogy az a szó miféle 
mondatrész a mondatban. 

A tőszó és a rag ismeretére azért van szük-
ség, hogy az értelem, a kutató elme legyen 
segítségére a nyelvérzéknek ott, ahol kell. így 
pl., ha csupán a nyelvérzékre támaszkodnánk, 
akkor így írnánk : „ A szomszédom kúttyából 
vizet merítettem." De ha van gyakorlatunk a 
szók fölbontásában, elemezésében, akkor nyelv-
tanilag is helyesen írjuk: „A szomszédom kút-
jából vizet merítettem." 

Ügy a mondatrészeket, mint a beszédrésze-
ket az olvasókönyvből erre a célra kiválasztott 
s értelmileg már tágyalt olvasmányokból, tehát 
egy-egy beszédből ismertetem meg. A mon-
datok, mondatrészek és beszédrészek stb. 
biztos fölismerésére a II., III. és IV. osztá-
lyokban elemezés út ján lehet törekedni. Ez az 
elemezés abban áll, hogy az olvasmányból 
külön választatjuk a mondatokat s a monda-
tokból a mondatrészeket ; megneveztetjük a 
beszédrészeket s fokonként ezeket részeikre 
bontatjuk. Közben-közben arra is fölszólítjuk 
a gyermeket, hogy egy-egy tőmondatot vagy 
kevésbé bővített mondatot egy vagy több, 
általunk meghatározott bővítménnyel bővít-
sen ki . . . 

Azt hiszem, hogy az elmondottakból meg-
állapítható a különbség a Schön kartárs úr 
eljárása és az én eljárásom között. Schön kar-
társ úr beszédből indul ki, a gyermek élő és 
írott beszédjéből s ebből tisztán bizonyos jelek 
segítségével ismerteti a beszéd egyes részeit, 
anélkül azonban, hogy az észt működtetni és 
az értelmet fejleszteni óhajtaná. Én is beszéd-
ből, még pedig mások írott beszédjéből indulok 
ki s azt boncoltatom a gyermekekkel, különös 
súlyt helyezve arra, hogy az ész élesedését és 
az értelem fejlődését elősegítsem. Azt talán mon-
danom sem kell, hogy a lehető tökéletes fogal-
mazásra én is óhajtom képesíteni a gyermeket, 
az I-ső osztálytól kezdve föl egészen a VI. 
osztályig. Ahogy fölboncolja a gyermek a be-
szédet, úgy kívánom, hogy össze is rakja, azaz 
megfogalmazza. Ez azonban nálam cél, nem 
pedig a kiindulás pontja. Más szóval : Schön 
kartárs úr a célból indul ki, én pedig tudatosan 
a cél felé törekszem. 

Hogy melyikünk eljárása a helyes, annak 
eldöntését t. kartársaimra bízom. De nem hall-
gathatom el azon óhajtásomat, hogy bárcsak 
lenne Schön kartárs úr legalább egy óráig 
kezdő II. osztályos, lelkiismeretes tanuló s 
mondaná a tanítója: „Mondj, fiam, egy mesét 
s írd is le!" Érezné át egészen, amit átérez 
egy lelkiismeretes, törekvő és a tudására 
büszke gyermek, amikor olyan föladat van 
eléje tűzve, amelyet jól megoldani, érzi, nem tud. 

A magvar nyelvtanításra vonatkozó fölfogá-
sunk és eljárásunk homlokegyenest ellenkezik 
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tehát, de egyetértünk abban, hogy az elemi 
iskolában a gramatizálást meg kell szüntetni. 
De azt már csak nem lehet gramatizálásnak 
nevezni, ha a gyermek megmondja, hogy pl. 
ahelyhatározó azért helyhatározó (miért?), mert 
meghatározza a cselekvésnek a helyét. 

Végül még csak a gramatizálás keletkezé-
sének az okát óhajtom megmondani, az én 
egyéni fölfogásom szerint. Bizony nem a nyelv-
tani könyvek okozták a gramatizálást, ellenke-
zőleg : a gramatizálás elterjedése vonta maga 
után a nyelvtani könyvek megjelenését.. Az 
igazi okot szükségtelen félve titkolni, sőt 
kötelességünk bátran föltárni. Természetesen 
nem az az igazi ok, amit Schön kartárs úr 
nem mer kimondani, hanem valami egyéb : a 
tanító növendékeinek a nagy száma. Addig, 
amíg 60 — 80 növendéke van egy tanítónak, ne 
várja senki, hogy a tanító tökéletes munkát 
végezzen; hiszen a tanítónak is csak emberi 
ereje van. S ha mégis kívánnak, sőt követelnek 
tőle emberfölötti munkát : nem veheti tőle senki 
rossz néven, ha úgy segít magán, ahogy tud. 

(Torda.) Csöregi János. 

Magyar nyelvtani óra az elemi 
iskolában. 

A nyelvtani óra lefolyásáról a legszüksége-
sebb tudnivalókat óhajtjuk általánosságban el-
mondani. 

Első kérdésünk : könyvvel, vagy anélkül 
jelenjünk-e meg a nyelvtani órán ? 

A nyelvtani kézikönyv használása mellett és 
ellen fölhozott érvek után, miknek ismerését 
minden tanítótól napi teendője annyira meg-
követeli, azoknak fölsorolása nélkül — tekin-
tettel a középiskolákban fönnálló tanítási rend-
szerre — kimondhatjuk, hogy a nyelvtani 
kézikönyvre a tanítónak is, meg a gyermekeknek 
is szükségük van. Ennek fölhasználásával tanítá-
sunkat minden órán bizonyos részekre osztjuk ; 
ezen részeket összhangzatosan és következetesen 
úgy dolgozzuk föl, hogy óra végén necsak a 
munka érjen véget, hanem az a gyermek fejé-
ben egy maradandó, tökéletes ismeretet alkosson, 
melyről a gyermek saját erejére támaszkodva 
otthon is megemlékezzék, ismereteivel szüleinek 
elszámoljon, jelezvén, hogy tudását érzi, miről 
beszélnie lelki gyönyör. 

Minden félreértés elkerttléseért föl kell emlí-
tenünk, hogy a „szabályok" könyvszerint való 
emléztetése akár az iskolában, akár otthon, 
olyan haszontalan, gyermekkínzó és a kézikönyv 
használatával össze nem férő visszaélés volna, 
miről csak a középkorból ismert régi iskola-
mesterek közt volt való beszélni, azért a kézi-

könyv használását a kellő pedagógiai ismere-
tekkelellátott, föladatában járatos tanító kezében 
nem visszaélésre csábító, hanem épen peda-
gógiai eszköznek tartom, mi a tanítót a tanterv 
mellett egyes dolgokról való megfelejtkezéstől 
megóvja, a gyermekeket öntevékenységre, kutató 
munkára ösztönzi s arra nekik teret nyújt. Azért 
a kézikönyvet egyáltalán mellőzni nem való. 

Másodsorban föladatunk az, hogy a kézikönyv 
célszerű fölhasználása mellett a legutóbbi nyelv-
tani órán tárgyalt tananyag számonkérése és a 
földolgozás alá jövő ú j tananyag megismerte-
tése körül végzendő eljárás nyilvános megbeszé-
lés tárgyává tétessék, az anyag szorosabb ki-
jelölése nélkül. 

A legutóbbi órán tárgyalt tananyag tudásá-
nak számonkérését a legrosszabb eljárással, 
leckefölmondással volt szokásban megoldani. 

/ O 
Es ez a megoldás könnyebb, mint volt 

— ha igaz volt — a gordiusi csomóé. 
Amint a számtani föladványnál a gyermek 

tudását az önálló megfejtés és kidolgozás he-
lyessége u tán tudjuk megállapítani, épen úgy 
a helyesírásra, beszédre, gondolkozásra képesítő 
nyelvtannál a föladványnak írásbeli földolgo-
zása, abban a tételek alkalmazása és haszná-
lásuknak indokolása lehet az a fokmérő, mely-
ből a gyermek tudására következtethetünk. 
Ellenben a leckefelmondás magában : semmi ! 
Azaz valami : időpocsékolás és fokmérője annak, 
miképen lehet a gyermeknek sokat fáradni, 
minden hasznos eredmény nélkül. Tehát a leg-
utóbbi órán tárgyalt tananyagnak a következő 
óra elején való kikérdezése szorosan vett lecke-
fölmondás nélkül a tételeknek szóbeli és írás-
beli (példákban való) alkalmazásával folyhat 
le, ahogyan arra a gyakorlati életben van 
szüksége az embernek. Ilyen célból föladott 
(2—3 sornyi) rövidke házi dolgozatnak átnézé-
sét, javítását az egymás mellett ülő gyerme-
kekre bízzuk első sorban. A házi irkákat egy-
általán nem szedetjük be, hanem az óra első 
perceiben az irkát a szomszédos gyermekekkel 
fölcseréltetjük, átnézetjük és a gyakorlatot az 
átnézővel aláíratjuk. Az aláírással a kis szom-
széd a helyes vagy helytelen javításért a fele-
lősséget is elvállalta s amikor a tanító a meg-
jegyzések megtevése végett a padok mellett 
sétál, a kis javító siet figyelmét a hibákra föl-
hívni. Megesik, hogy a kis javító rosszul javít. 
S ilyenkor az egész osztály derült hangulata 
mellett tanulja meg ő is, meg esetleg más is, 
amit nem tudott , megjegyezvén a hallottat és 
látottat jól kis agyában, hogy máskor emiatt 
hasonló „szégyen" senkit se érhessen. 

Közben a tanultak gyakorlati alkalmazása 
céljából a nagy táblára is írhat, azt a másik 
gyermekkel — ha kell — kijavíttatja. A gyer-
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mek eljárását, írásbeli feleleteit a tanult ismeret-
anyag felölelésével indokoltatja. Ilyen a lecke-
fölmondás 

A mult órai tananyagnak ilyen nyilvános 
számonkérése, a gyakorlatoknak a gyermekekkel 
való javíttatása, a zavaros feleleteknél a szük-
séges ismeretek gyakorlati alkalmazása céljából 
megfelelő példáknak a nagy táblára való íra-
tása, azoknak nyilvános bírálása, szóval az 
adott nyelvtani ismereteknek a gyakorlati életbe 
való átvitele a tanórából 30 — 35 percet le-
foglal ; de ezt sajnálnunk nem szabad, mert a 
mult órai munkánk eredményéről tökéletes 
meggyőződést szereznünk kevesebb idő alatt 
népiskolai gyermekek közt egy osztályban nem 
lebet; már pedig lelkiismeretes eljárással a 
tanóra hátralevő részén csak akkor foghatunk 
új tananyag ismertetéséhez, ha az addig tanul-
takat minden növendékünk ismeri, a gyakor-
latban kifogástalanul alkalmazza. Inkább keve-
sebb ismeretet adjunk az egész osztálynak, mint 
valamivel többet a félosztálynak, mert a nép-
iskola nemcsak a kiválóbbakért, de a nép 
összeségeért dolgozó intézmény, melynek föl-
adata : a nép minden gyermekét különbség 
nélkül emberré nevelni. 

Ha dolgunkat a mult órai tananyaggal ilyen 
módon elvégeztük, megtesszük az első lépést 
az újabb tananyag ismertetéséhez. Első tenni-
valónk a gyermekek figyelmének a lekötése. 
A szomszédos órákhoz és a tananyaghoz alkal-
mazkodva, egy kis elbeszélést tartunk a gyer-
mekeknek, mire természetesen előzetesen gon-
dolnia kell a tanítónak. Elbeszélésünk tárgyát 
az új nyelvtani tananyag alkalmazása végett 
pár mondatban a táblára írat juk. Az így érde-
kessé tett mondatokban a nyelvtan új anyagá-
nak ismertetése általános figyelem mellett 
minden nehézséget nélkülöz s a gyermekek 
önelégülten fedezik föl azokban a szabályt. Sőt 
példákról sem kell tovább gondoskodnunk, mert 
minden gyermeknek lesz mondani valója : jó 
és rossz. Mind a kétféléből íratunk a táblára, 
a szabály helyes alkalmazását nyilvánosan tár -
gyaljuk, a derült hangulatú osztály előtt hasonló 
jó kedvvel tanítunk, hogy a legelvontabbnak 
vélt nyelvtani tananyagot a gyermekek fárad-
ság nélkül sajátíthassák el és saját dolgunkat 
is kellemessé tegyük. 

Mondjuk, hogy a IV. elemi osztályban az 
alanyi mellékmondat megismertetéséről van szó. 
A tanító egy kis történetkét mond el a gaz-
dagnak látszó költekező emberről s azután a 
táblára jegyzi tanulságképen: Nem mind gaz-
dag és boldog az, aki külsőleg annak látszik. 
Nem mind arany, ami fénylik. 

Térszűke miatt úgysem részletezhető mód-
szeres tanítói eljárást — ami e mondatokkal 

való elbánásnál vár a tanítóra — itt leírni 
fölöslegesnek tart juk már azért is, mert az 
alanyi mellékmondatot alannyá átalakítani és 
ezen úton az alanyi mellékmondatot fölismer-
tetni, az elválasztó vonás használását megrög-
zíteni, mind olyan dolgok, mikkel való elbánásra 
és a növendékeknek fokozatos fölvilágosítására 
a kész tanítót kioktatni nem kell. Itt meg-
jegyezzük, hogy a főbb mondatrészek fölisme-
résére a gyermeknek szüksége van, hogy az a 
helyesírás elsajátíthatásának segédeszköze legyen. 

De szakítani kell a gyermekeket és tanítót 
egyenlően gyötrő ama módszertelen és minden-
képen szertelen eljárással, midőn a tévelygők 
szabály-recitálással és körmönfont mondat-
elemzéssel csillogtatják a vizsgálati publikum 
előtt a gyermekek lángeszét; midőn maguk a 
hallgató publikum intelligensebb tagjai — kik 
az élet forgatagában oly jól töltik be helyüket — 
beismerik, hogy most már ilyen elemző dologra 
vállalkozni nem mernének ; szóval, midőn tudtuk-
és akaratukon kívül pirítanak rá a vizsgáltató 
„pedagógusra", hogy nem tanít az életnek, 
pedig eszükbe sem jutot t megkérdezni a kis 
lángeszű mai kor gyermekét, hogy egynéhány 
szóból álló gondolatát le tudná-e írni a táblára 
helyesen, mert az irkában hiba nincsen, az 
igen szép : kitűnő. 

így szokott ez akkor lenni, ha a tanítási 
órák fölhasználása évközben tervszerűtlen, min-
den előre való számítást, következetes haladást 
nélkülöz és a gyermekek lelki erejét, önálló-
képességét az irkában nem mutathatja be ; a 
táblánál pedig a vizsgálaton az egész évi mun-
kát csődbe juttatja. 

(SzatmárJ Mihály Ferenc. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. J . K . A Néptanítók Lapjában említettük, 

hogy már március és áprilisban közzé szokták 
tenni a katonai iskolákra vonatkozó pályázati 
föltételeket. Valamely ezredparancsnokságnál 
vagy a megye székházánál megtudhatja a pályá-
zat szövegét. — B. J . S. Az új Tanterv meg-
jelenése alkalmából szeptemberben kezdődő 
iskolai esztendőben számos új vezárkönyv és 
tankönyv fog megjelenni. Tanácsos volna azo-
kat megvárni, mert azok az újabb intézkedé-
seknek megfelelőleg készülnek. Leveléből azt 
látjuk, hogy a vizsgálaton illetéktelen beavat-
kozás történt. A hitközségi iskolaszék a taní-
tandó anyag kiszabására annyira gyakorolhat 
befolyást, hogy a törvényes rendelkezést a 
tanító megtartsa. De úgy látszik, ön is hibás, 
hogyha olyan rosszul sikerült a vizsgálata. — 
P . M. Y. Budapesti katholikus tanítóképző van a 
Ranolder-int.-ben meg az angol kisasszonyoknál. 
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A török iskola- és nevelésügy. 
Egyik külföldi tanügyi lap érdekesen vázolja 

a török iskola- és nevelésügyet, még pedig az 
érvényben levő török iskolai törvény s az ottani 
iskolaügyi intézmények alapos megfigyelései 
alapján. A következő rövid ismertetés kétségte-
lenül érdekelni fogja a mi tanügyi köreinket is. 

A török iskolaügyet az 1869-ben hozott 
oktatási törvény szabályozza s Abdul Hamid 
szultán azon van, hogy e törvény határozatai-
nak érvényt is szerezzen. Ezen oktatási törvény 
szerint vannak nyilvános és magániskolák, 
aszerint, amint a felügyelet és igazgatás az 
államot illeti, vagy pedig az állami felügyelet 
jogának fönntartása mellett az iskolákat magá-
nosok, vallási vagy politikai társaságok alapít-
ják, igazgatják és tartják fönn. A nyilvános 
iskolák tanítástervük szerint 5 csoportra osz-
lanak : 1. Elemi iskolák. 2. Középiskolák (éret-
tebbek részére). 3. Líceumok (törökül előkészítő 
iskoláknak nevezik). 4. Szultániskolák (a köz-
igazgatási pályákra készítenek elő). 5. Főiskolák. 

Nézzük ez iskolák szervezését röviden : 

1. A népiskolák. 
A nagyobb városok minden negyedében, 

minden faluban nyilvános népiskolát (elemi 
iskolát) kell állítani. Konstantinápolyban állító-
lag 500 ilyen iskola van. Vegyes lakosságú 
helységekben külön népiskolák állítandók a 
mohamedán és nem-mohamedán gyermekek 
részére. A törvény 3 — 5. pontja értelmében az 
iskola fönntartási költségeit s a tanítók fize-
tését a községek viselik. Van iskolaadó is. A 
tanítási idő ezekben az iskolákban 4 esztendő. 
Tantárgyak : olvasás és írás ; erkölcstan ; a 
Korán olvasása és egyes szakaszainak könyv 
fiélkül való tanulása ; a számtan elemei (4 alap-
művelet) ; rövid ozmán történet ; valami a föld-
rajzból; szemléltető gyakorlatok. Nem moha-
medán gyermekek külön vallásoktatásban része-
sülnek lelkészeik vagy hitoktatóik részéről, saját 
nyelvükön. 

Az iskolai törvény 6. pontja értelmében a 
népiskola folytatólagos látogatása a 4. iskola-
éven túl csak azoknak van megengedve, kik 
az egész Koránt tanulni akarják. Látjuk tehát, 
hogy a vallásos kiképzés fontos szerepet ját-
szik. A kötelező iskolaidő fiúknál a 7 —11. év, 
leányoknál a 6 —10. év. 

A törvény az iskolai mulasztások tekinteté-
ben is szigorú rendszabályokat tartalmaz. 

A 13. pont azokról a körülményekről szól, 
melyek mellett a tanulók az iskola látogatá-
sától fölmenthetők. Ilyenek : betegség és gyen-
geség; a szülők szegénysége, amikor egyetlen 
gyermekükre szükség van otthon; a lakóhely 
távolsága az iskolától (V2 óránál több); magán-
oktatás. 

A leányok és fiák külön taníttatnak. (16. 
pont.) Ha valamely helységben két iskolát 
állítanak, akkor az egyiket a fiúk, a másikat 
a leányok részére állítják föl. Ahol külön 
leányiskolák vannak, ott tanítónők alkal-
mazandók. 

Az állami népiskolák a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumnak vannak alárendelve. Van-
nak azonban ezek mellett olyan iskolák is, 
melyek a jótékony alapítványok minisztériuma 
alá vannak rendelve, t. i. oly iskolák, melyek 
a mecsetek udvaraiban vannak elhelyezve. Az 
ilyen iskolákat medresz vagy ralcuf-iskoláknak 
hívják. Ezek lényegesen különböznek a fönt 
vázolt iskoláktól s tulajdonképen vallásos 
magániskolák és tenyészhelyei a korlátolt val-
lási vakbuzgóságnak. Tanítói kizárólag az alsóbb 
papirendhez tartoznak. Ezek a magániskolák 
a népiskolai képzésre csekély értékű bélyeget 
nyomnak s a jobb nyilvános iskolai intéz-
ményektől elvonják a tehetségesebb népeleme-
ket. Ez iskolák keletkezése minden jámbor 
mohamedánnak azon törekvésére vezethető 
vissza, hogy jámbor alapítványokkal — vakuf — 
Isten tetszését megnyerje. A tanítványok a 
Koránt tanulják s em-llett lakást és élelmet 
kapnak, mely utóbbi naponként kenyérből és 
levesből áll, többször hetenként húsból és pilav-
ból (török rizsétel). 

A vidéki városokban majdnem minden mecset 
mellett van medresz-iskola, Konstantinápoly 
mecsetjeinek nagy csarnokaiban persze még 
több. Idegenek egy kis borravaló lefizetése 
mellett meglátogathatják ezeket az iskolákat; 
a török állami iskolákba nem igen lehet bejutni. 

2. A középiskola. 
Aki a 4 osztályú elemi iskolát elvégzi, be-

léphet a középiskolába, mely amannak folyta-
tása. Minden városban, ahol 500 ház van, a 
törvény szerint ilyen középiskola állítandó, amely 
a lakosság felekezete szerint vagy mohamedán, 
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vagy keresztény jellegű. Ahol a lakosság v e " 
gyes, ott mohamedánok és keresztények részére 
lehetőleg külön középiskolák állítandók, de 
akkor a kisebbség házának száma legalább 
100 legyen (18. pont). A vallásoktatás minden-
esetre külön az illető felekezet papjaitól esz 
közlendő. Konstantinápolyban 50, a vidéken 
500 középiskola van. Néhány ezek közül leá-
nyok részére. A középiskola látogatása is 4 
évig tart. A középiskolák tantárgyai : bevezetés 
a vallástudományba ; török nyelvtan és helyes-
írás ; az arab és perzsa nyelv szabályai : rajzo-
lás ; mértan ; számtan és könyvvitel ; általános 
és ozmán történelem és földrajz; torna; némely 
középiskolában franciát és természettudományi 
ismereteket is tanítanak. Ezek az iskolák a mi 
polgári iskoláinkhoz hasonlíthatók. Aki a 
középiskolát sikerrel végzi, a líceumba irat-
kozhatik, mely a teljes gimnáziumnak felel meg. 

3. A líceumok. 
Ezer háznál többet számláló városokban, ha 

a hely fekvése és a lakosok foglalkozási nemei 
ezt kívánatossá teszik, líceum állítandó. Ez 
iskolák tanítóinak legalább a konstantinápolyi 
nagy tanítószemináriumban kell képesíttetniök. 
Csak a vallásminisztérium jóváhagyásával fog-
lalhatják el állásukat. Ez iskolák a közép-
iskolái hoz csatlakoznak és 3 évfolyamból 
állanak. A törvény 38. cikke szerint a tan-
tárgyak a következők: török mondattan; arabs, 
perzsa, francia nyelv, újabb időben német 
nyelv is; retorika; török törvényismeret; szá-
molás, könyvvitel ; nemzetgazdaság, mértan és 
méréstan ; rajz ; természetrajz, természettan, 
vegytan; általános történelem és földrajz. 
Gyakran más országokból jö t t tanítók taní ta-
nak ezekben az iskolákban. Aki ez iskolákat 
sikerrel bevégezte, vizsgálatra bocsáttatik s O " O 
vizsgálat után oklevelet kap, mellyel a főisko-
lába léphet, de melynek birtokában egyúttal 
joga van az állami hivatalokban vagy az ország 
közigazgatási hivatalaiban való alkalmaztatását 
kérelmezni ; tehát nyitva áll előtte a magasabb 
hivatalnoki pálya. 

4. A szultániskolák. 
Minden vilajet fővárosában (vilajet : egy basa 

kormánya alatt álló kerület) szultániskola állí-
tandó. Ide azokat veszik föl,, kik a líceumot 
végezték. Ezek az iskolák tulajdonkép ín kisebb-
nemű főiskolák. Különösen a hivatali pályákra 
készítenek elő. Akik a középiskolákból akarnak 
ez iskolákba lépni, azok részére előkészítő osz-
tályok vannak. A szultániskolák közönségesekre 
és felsőbbekre oszlanak. Az előbbiekben a 
líceumok tanterve szerint tanítanak. A fel-
sőbbek ismét kétfélék: olyanok, melyek általá-

nos műveltséget nyújtanak és olyanok, melyek 
különös tudományokat tanítanak. Mindegyik 
folyam 3 évig tart. Az általános műveltség 
tárgyai közé tartoznak : török irodalom és 
stilisztika, retorika, arab és perzsa szövegek 
tanulmányozása, francia és német nyelv, népjog, 
történelem. A tudományos folyam kategóriája 
ezeken kívül még a következő tárgyakra ter-
jed: felsőbb mennyiségtan, trigonometria; 
csillagászat, természettan, vegytan, ipartan, 
topografia. (46. cikk.) Aki a szultániskolát 
végezte, vizsgálatra bocsáttatik s ennek sikeres 
kiállása u tán oklevelet kap, mely őt a maga-
sabb hivatalnoki és bírói pályára jogosít ja 

5. A fő- és szakiskolák. 

A fő- és szakiskolákhoz számítják : a csá-
szári ottomán- egyetemet ; egy felsőbb jogi 
iskolát, a hadi- és tengerészeti iskolát, az 
erdészeti, bányászati és gazdasági főiskolákat ; 
a különféle katonai és kadétiskolákat ; a mű-
vészeti iskolát s a nagy tanítószemináriumot. 
Az említett különböző iskolák tanítóit a stam-
buli nagy tanítóképzőben képezik ki. Ez három 
szakaszra oszlik : középiskolák, líceumok és 
szultániskolai tanítók részére. A kiképzés ideje 
2—3 évig tart . Aki líceumot végzett és vég-
bizonyítványt nyert, az, ha líceumi tanár akar 
lenni 2 évet, ha szultániskolai tanár akar lenni, 
3 évet tölt a nagy szemináriumban. Az oktatási 
nyelv az illető vallásközség nyelve. 

* 

Az említett iskolákon kívül vannak olyanok, 
melyeket török vagy más államhoz tartozó 
magánszemélyek, vallási vagy egyéb testületek 
állítanak. Ily iskolák állítására az engedélyt a 
fővárosban a közoktatási minisztérium, a vidé-
ken a váli (főkormányzó) adja meg. Az ozmán 
kormány az ily iskolákkal szemben a felügye-
letet ugyan fönntartja magának, de a német 
és francia kormányokkal szemben az ily iskolák 
állításánál nagyon engedékeny volt. Van a 
németeknek Konstantinápolyban egy többosz-
tályú elemi iskolájuk s ezzel kapcsolatos reál-
iskola, mely utóbbinak elvégzése az egyévés 
önkéntesi szolgálatra jogosít, 

. . . Ennek a rövid ismertetésnek nem az 
volt a célja, hogy a török iskolákról kimerítő 
tájékozást nyújtson. Csak általános áttekintést 
akart adni, amelyből mindenesetre kitűnik, hogy 
a török iskolaügyi törvény egészséges alap-
gondolatnak köszönheti létrejöttét s hogy a 
nem-mohamedán lakosság messzemenő szabad-
ságot élvez : görögöknek, bolgároknak, szerbek-
nek, albánoknak, örményeknek saját nyelvű 
iskolái vannak. 

(Budapest.) II. M. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: az „Újbányái 
szegény gyermekeket segítő egyesületnek", amely 
68 iskolás és óvodás gyermeket látott el mint-
egy 300 korona értékű téliruhával. 

Kinevezte: Majoros Zsuzsánna oki. óvónőt 
a liptószentmiklósi áll. óvóhoz óvónővé ; Sárák 
Julia oki. óvónőt az alsómeczenzéíi áll. óvóhoz 
óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Eperjessy 
Gizella jászómind^zenti áll. óvónőt a szinai áll. 
óvóhoz; Somán Emilia jászómindszenti állami 
óvónőt az alsómeczenzéfi áll. óvóhoz ; Hantzné 
Kneitner Gizella nagyenyedi állami óvónőt a 
zsombolyai áll. óvóhoz ; Fischer Margit zala-
egerszegi és Gergye Vilma felsőmuzslyai áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Bódai Julia 
nagykaposi áll. óvónőt a szigetujfalusi állami 
óvóhoz ; Zoltányné Kovács Jolán szigetujfalusi 
áll. óvónőt a nagykaposi áll. óvóhoz; Zádor 
Róza pátkai áll. el. isk. tanítónőt a bártt'ai áll. el. 
isk.-hoz; Németh István nagykaposi és Vrána 
Ferenc mjhádiai áll. el. isk. tanítókat kölcsö-
nösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Szentmiklósy 
Adorján izsapi elaggott áll. el. isk. tanítónak 
évi 1000 K-t; Milenkovics Milán bavanistei 
munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak évi 780 
K-t ; Kolinger József kápolnásnyéki elaggott 
uradalmi tanítónak évi 940 K-t ; Holly János 
rajeczi munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 900 K-t ; Kosz Ferenc nagynardai r. 
kath. el. isk. tanítónak évi 840 K-t; Tóth 
Miklós jászkiséri munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 1700 K-t; Igaz Pál balmazújvárosi 
ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
860 K-t ; Kimák János zebegnyői elaggott g. 
kath. el. isk. tanítónak évi 760 K-t ; Cranga 
Vazul szentpéteri munkaképtelen g. kel. tanító-
nak évi 580 K-t; Pál Albert gyergyóalfalvi 
munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 480 
K-t; Halász Benjamin szentjánosi munkakép-
telen ev. ref. tanítónak évi 840 K-t ; Gyurinyi 
La;o3 vaskohi róm. kath. tanítónak évi 1020 
K-t: Makay István felsőfügedi munkaképtelen 
ev. ref. el. isk. tanítónak évi 800 K-t ; Schräder 
Friderika nagyváradi közs. el. isk. tanítónőnek 
évi 1700 K-t ; Russ Miklós iltyói munkakép-
telen g. kel. tanítónak évi 540 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh, Nedbalek Ferenc nyug. szeredi róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Paulovics Teréziának 
évi 440 K- t ; néh. Mészáros András tisza-
polgári r. kath. el. isk. tanító Anna nevű utó-
szülött kiskorú árvájának 111 K 75 f - t ; néh. 
Viri Lajos szentsimoni ev. ref. tanító özv., 

szül. Sodoni Eszternek 407 K-t, Lajos, Róza 
és Mária nevű kiskorú árváinak egyenként 67 
K 83 f-t, együtt 203 K 49 f-t, mindössze 
610 K 49 f - t ; néh. Szébeni János nyug. endrődi 
r. kath. tanító özv., szül. Konsiczki Annának 
évi 684 K-t ; néh. Jelen Mátyás volt nagy-
mihályi áll. népisk. tanító özv., szül. Duhnovszky 
Kornéliának évi 760 K-t ; néh. Niedermayer 
János nyug. glogováezi róm. kath. tanító özv., 
szül. Ádám Juliannának évi 590 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Az Eötvös-alap igazgató-tanácsa és fel-

ügyelő-bizottsága f. hó 10 én Tóth József, majd 
dr. Göőz József elnöklete alatt együttes ülést 
tartott, melyen több vidéki kartársunk is meg-
jelent. A Tanítók Házai gondnokai : Józsa 
Mihály és Kozma Ferene referáltak a beér-
kezett folyamodványokról. A budapesti Házba 
146-an, a kolozsváriba 75-en folyamodtak. Az 
igazgató-tanács és felügyelő-bizottság az összes 
kérvények megvizsgálása és 4 órai tanácskozás 
után megtette javaslatát, mely a f. hó 12-én 
Ujváry Béla elnöklete alatt tartott választmányi 
ülés elé került. A választmány elhatározta, hogy 
az Orsz. Osztóbizottságnak a Ferenc József 
Házban 5 ingyenes, 52 féldíjas (20 koronás), 
20 kedvezményes (30 koronás), 13 egészdíjas (40 
koronás), 24 emelt díjas (50 koronás) és 10 
60 koronás; a Hunyadi-Házban 5 ingyenes, 42 
féldíjas (20 koronás), 24 kedvezményes (30 ko-
ronás), 14 egész díjas (40 koronás), 9 emelt 
díjas (50 koronás) és 26 60 koronás hely be-
töltését javasolja. Ösztöndíjra, illetőleg segélyre 
a választmány a 185 folyamodó közül 91-et 
hozott javaslatba, mély sajnálkozással konsta-
tálván, hogy födözet hiányában a folyamodók-
nak több mint felét kénytelen elutasítani. 

— Tanítók szanatóriuma és tanítók 
leányai internátusa. Kozma László, az Állami 
Tanítók Orsz. Egyesületének elnöke a követ-
kező indítványt nyújtotta be az Eötvös-alap 
elnökségénél: „Amennyiben az Eötvös-alap az 
a tanítói jótékony egyesület, mely a magyar 
tanítóságot egy közös oltár, a szeretet mun-
kájának oltára köré összegyűjtötte, hogy ez a 
munka állandó és a tanítóság minden rétegét 
átható és jótékony hatásában minél szélesebb 
körű legyen, alantírott kettős indítványt ter-
jesztek az Eötvös-alap elnöksége elé: Az első 
ez : Vegye munkába gége-, tüdőbajos és gör-
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vélyes tanítók számára egy vagy több szana-
tórium létesítését, belevonván ez akcióba a 
tanítók nyugdíjalapját, kikérvén e veszedelmes 
kór ellen való védekezésében a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium útján az állam segít-
ségét. Fölösleges indokolni ezt az indítványt; 
elég, ha csak annyit említek, hogy a tanító-
árvaházakban az oda fölvett gyermekek elhalt 
szüleinél 70 —75°/o-ban a halálok tüdővész s 
hogy épen az iskola tanítóját kell védelmezni, 
mint annyi gyermekkel együtt élő és érintkező 
egyént e veszedelmes kórtól. Második indítvá-
nyom ez : Amennyiben a magyar tanítók tanuló 
leánygyermekei újabban a legirányzatosabb 
módon szoríttatnak le a tanítónői pályákról, 
pedig ha valakinek, úgy a magyar tanítónak 
joga az, hogy gyermekét e pályára fölvegyék, 
indítványozom, hogy a tanítók Eötvös-alapja 
hasson oda és anyagi áldozat meghozatalával 
is tegye lehetővé, hogy állami és felekezeti 
óvónő és tanítónőképző-intézetek székhelyein 
a tanítók leányainak befogadására alkalmas 
házak szereztessenek, ahol a szegény tanító-
leány nem ingyen, de a tanító sorsának meg-
felelő módon lakást és élelmezést nyerhessen. 
Ki merem mondani, hogy ma a nagy hal eszi 
meg e téren is a kicsiny halat, a tanító gyer-
mekei, sőt a tanítóárvaházak szegény, leg-
kitűnőbb árvái is mellőztetnek. Míg a Tanítók 
két Háza a felsőbb pályán haladó tanítóitjak-
nak segítséget nyújt, őket céljukhoz segíti, 
addig sok ezer tanító, aki ily magas cél eléré-
sét gyermeke nevelésénél nem tűzheti ki, min-
den segítséget nélkülöz. Már pedig amint szé-
lesebb és nagyobb rétegekre terjesztjük ki az 
Eötvös-alap jótékonyságát, épen úgy várhatjuk 
és remélhetjük a tanítóság nagyarányú és 
tömeges belépését. Midőn indítványaimat az 
Eötvös-alap igazgatóságának figyelmébe aján-
lom, már most kijelentem, hogy a részlet, 
illetőleg a kivitel módozatainak megvitatásánál 
az idevonatkozó tapasztalataimmal készségesen 
közreműködöm a kérdés megvitatásánál. Mind-
addig, míg a kérdés pénzügyi oldala teljesen 
földerítve nincs, más határozatot, mint elvi 
jelentőségűt nem óhajtok kimondatni, de azt, 
hogy t. i. a fölvetett két indítványt az Eötvös-
alap közgyűlése helyesli s annak gyakorlati 
megvalósítására a számításokat megteszi, ki-
mondatni kérem. Debreczen, 1905 augusztus 9. 
Kozma László. " —- Az Eötvös-alap választmánya 
ezt az indítványt az augusztus 23-i közgyűlés 
elé terjeszti. 

— A Magyarországi Katii. Tanítók Orsz. 
Bizottsága f. évi augusztus hó 26 án Buda-
pesten, a Szent-István-Társulat termében, d. e. 
10 órakor gyűlést tart; a gyűlés tárgysoro-
aatából kiemeljük a következőket: A magyar 

kath. tanító a keresztény szociálizmus szolgá-
latában. Tartja : dr. Prohászka Ottokár egye-
temi tanár. A hitvallásos tanítók anyagi hely-
zete az állami tanítókéval egyenlősíttessék. 
Előadó: Barabás György sárvári igazgató. 
A tanítói nyugdíjtörvény revíziójának szorgal-
mazása és a kántortanítók nyugdíjsérelmének 
orvoslása. Előadó : Számboroivszky Rezső nagy-
váradi tanító. A magyarországi kath. tanítók 
egységes országos szervezése. Előadó: Drei-
sziger Ferenc. A latin és görög szertar-
tású népoktatási intézetek rendtartási sza-
bályzata. Előadók: báró Jeszenák Gábor 
párkányi plébános és Bertalan Vince eszter-
gomi képzőtanár. A kath. polgári iskolák és 
tanítóképzők állami szakfelügyelete. Előadó: 
Guzsvenitz Vilmos esztergomi tanítóképző-int. 
igazgató. A kath. polgári és felsőbb leány-
iskolák tanterv-javaslata. Előterjeszti: Ember 
Károly v. elnök. Ujabb törekvések és vív-
mányok a nevelés és oktatás módszerét illető-
leg. Előadó : Ember Károly v. elnök. 

— Jutalomdíjak. A Magyar földhitelintézet 
által községi faiskola-kezelő tanítók és gyü-
mölcsfatenyésztést oktató községi kertészek 
részére a gyümölcsfatenyésztés, terjesztés és 
oktatás körül szerzett érdemeik jutalmazása 
céljából az 1905. évre kitűzött 23 jutalomdíj 
közül az e célra alakult bíráló bizottság esik 
19 et talált kiadhatónak; a 600 koronás első 
díjat Bednárz Károly magyarkanizsai községi 
kertésznek, a második, 400 koronás díjat Tittli 
József viski tanítónak (Máramaros vm.) és 
Göbölös József faddi tanítónak (Tolna vm.), a 
harmadik, 200 koronás díjat Kuesinka Demeter 
nagylaki kertésznek (Csanád vm.), Zachariás 
Antal borsi (Zemplén vm.), Matusz Mihály 
taktaszadai (Zemplén vm.), Kerekes István apáczai 
(Brassó vm), Pál Sándor kisgalambfalvi (Ud-
varhely vm.), Szabó Bálint bethlenfalvi (Udvar-
hely vm.), Péter Antal görgényszentimrei 
(Maros-Torda vm.), Kecsethy Gyula frigyesfalvi 
(Bereg vm.), Uherkovits Sándor egbelli (Nyitra 
vm.), Demsusán Romulusz makódi (Besztercze-
Naszód vm.), Stán Ananiász budatelki (Kolozs 
vm.), Kákosy János vasvári (Vas vm ), Mihálik 
János sződi (Pest vm.), Zaunfuehs Pál locsmándi 
(Sopron vm.), Békeffy Elek zalakoppányi (Zala 
vm.) tanítóknak ítélte oda a bizottság. 

— Rövid hírek. „A magyar nyelv tanítása 
nem-magyarajkú iskolákban" című vezérkönyv 
szerzője: Gramma Döme kir. s.-tanfelügyelő 
értesíti lapunk olvasóit, hogy müve Toldi Lajos 
(Budapest, IL, Fő utca 2. sz) könyvkereske-
désében kapható meg. Ara 1 kötetnek 4 ko-
rona. A 3 kötet felöleli az egész népiskolai tan-
anyagot. A vezérkönyv gyakorlati leckékben van 
szerkesztve és elméleti utasításokkal ellátva. 
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— A Magyar királyi államvasutak menet-
rendje. Lapunk szűkre szabott teréhez mérten a 
következőkben ismertetjük olvasóink tájékozta-
tására a m. kir. államvasutak f. évi nyári menet-
rendjét : Indulás Budapest nyugati pályaudvarról 
délelőtt: 1.00 órakor kel. ost. expr. v. Wien, 
Páris, Ostende, London ; 5.45 ó sz. v. Palota-
Újpest ; 6.00 ó. sz. v. Érsekújvár ; 6.30 ó. sz. 
v. Dunakeszi-Alag ; 6.35 ó. sz. v. Czegléd, 
Szolnok; 6.45 ó. sz. v. Esztergom; 6.55 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 7.05 ó. v. v. Lajosmizse, 
Kecskemét ; 7.20 ó. gy. v. Zsolna, Berlin ; 
8.00 ó. gv. v. Wien ; 8.05 ó. sz. v. Dunakeszi-
Alag; 8.30 ó. sz. v. Temesvár, Karánsebes, 
Báziás; 8.50 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár- és 
ünnepnapokon május 14-től bezárólag szept. 
24-ig közlekedik); 9.20 ó. sz. v. Piliscsaba 
(vasár- és ünnepnapokon május 7-től közle-
kedik); 9.20 ó. sz. v. Wien, Berlin; 9.35 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 9.40 ó. gy. v. Bukarest, 
Báziás; 11.35 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár-és 
ünnepnapokon május 14 tői bezárólag szept. 
10 ig közlekedik). 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Czegléd, Szol-
nok; 12.15 ó. sz. v. Palota-Újpest; 12.25 ó. 
sz. v. Nagy-Maros; 12.40 ó. sz. v. Dorog; 
I.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 1.45 ó. gy. v. 
Wien, Páris ; 2.05 ó. sz. v. Piliscsaba (vasár-
és ünnepnapokon május 21-től közlekedik); 
2.15 ó. sz. v. Párkány-Nána ; 2.20 ó. sz. v. 
Palota Újpest ; 2.25 ó. gy. v. Bukarest, Báziás ; 
2.35 ó. sz. v. Érsekújvár; 2.Í0 ó. sz. v. Esz-
tergom; 2.45 ó. sz. v. Czegléd; 2.55 ó. sz. v. 
Lajosmizse, Kecskemét; 3 20 ó. sz. v. Palota-
Újpest (vasár- és ünnepnapokon május 14-től 
bezárólag szeptember 10-ig közlekedik); 4.15 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 4.25 ó. sz. v. Nagy-Maros ; 
4.30 ó. sz. v. Szeged; 5.15 ó. gy. v . 'Wien; 
5.30 ó. sz. v. Yácz (vasár- és ünnepnapokon 
május 14-től bezárólag szeptember 10-ig köz-
lekedik); 6.10 ó. sz. v. Palota-Újpest; 6.20 ó. 
sz. v. Párkány-Nána; 6.40 ó. sz. v. Esztergom; 
6.45 ó. gy. v. Zsolna, Berlin, Pozsony; 6.55 ó. 
sz. v. Bukarest, Báziás; 7.25 ó. v. v. Lajos-
mizse; 7.40 ó. sz. v. Palota Újpest ; 7.50 ó. 
sz. v. Vácz, Nagy-Maros (május havában csak 
Yáczig közlekedik); 8.00 ó. sz. v. Vácz; 8.30 ó. 
sz. v. Palota- Újpest ; 10.00 ó. sz. v. Wien, 
Páris; 10.10 ó. gy. v. Szeged, Báziás, Bukarest; 
10.20 ó. sz. v. ' K.-K.-Félegyháza; 10.30 ó. 
sz. v. Zsolna, Berlin; 10.40 ó. sz. v. Palota-
Újpest (vasár- és ünnepnapokon május 14-től 
bezárólag szeptember 10-ig közlekedik); 11.20 ó. 
kel. e. v. Belgrád, Konstantinápoly (minden 
kedden, csütörtökön és vasárnapon közlekedik) ; 
II .30 ó. k. o. e. v. Bukarest, Konstantinápoly 
(minden szerdán és szombaton közlekedik). 

ÉrJceeés Budapest nyugati pályaudvarra 

délélőtt: 12.50 órakor kel. ost. expr. v. Kon-
stantinápoly, Bukarest (érkezik minden hétfőn 
és csütörtökön); 4.23 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
5.35 ó sz. v. Dunakeszi-Alag ; 6.15 ó. sz. v. 
Szolnok, Czegléd; 6.25 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
6.35 ó. sz. v. Berlin, Zsolna; 7.05 ó. tv. sz.sz. 
Párkány-Nána; 7.15 ó. sz. v. Bukarest, Báziás ; 
7.25 ó. sz. v. Dorog; 7.35 ó. sz. v.-Palota-
Újpest; 7.45 ó. sz. v. Páris, Wien ; 7.50 ó. 
v. v. Lajosmizse ; 8.00 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 
8.10 ó. sz. v. Nagy-Maros (június 1-től köz-
lekedik) ; 8.25 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza ; 
8.35 ó. sz. v. Esztergom ; 8.45 ó. sz. v. Pár-
kány-Nána; 9.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 
9.25 ó. gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony; 10.20 ó. 
sz. v. Palot i-Üjpest ; 10.50 ó. sz. v. Érsekújvár; 
10.55 ó. sz. v. Szeged. 

Délután: 12.55 órakor sz. v. Palota-Újpest ; 
1.15 ó. gy. v. Bukarest, Verciorova, Báziás; 
1.20 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár- és ünnep-
napokon május 14-től bezárólag szeptember 
10-ig közlekedik); 1.40 ó. gy. v. Páris, Wien; 
2.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 2.35 ó. sz. v. 
Kecskemét, Lajosmizse; 3 05 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 3.55 ó. sz. v. Nagy-Maros; 4.05 ó. 
sz. v. Palota-Újpest (vasár- és ünnepnapokon 
május 14-től bezárólag szeptember 10 ig köz-
lekedik); 4.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd; 
4.30 ó. sz. v. Esztergom ; 5.40 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 5.45 ó. sz. v. Nagy-Maros (vasár- és 
ünnepnapokon május 14-től bezárólag szept. 
24-ig közlekedik); 5.55 ó. sz. v. Wien, Berlin); 
6.30 ó. gy. v. Bukarest, Báziás, Temesvár; 
6.50 ó. sz. v. Palota-Újpest; 7.00 ó. gy. v. 
Wien; 7.10 ó. sz. v. Temesvár, Báziás; 8.10 ó. 
sz. v. Piliscsaba (vasár- és ünnepnapokon május 
7-től közlekedik); 8.20 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
8.35 ó. sz. v. Yácz (vasár- és ünnepnapokon 
május 14-től bezárólag szeptember 10-ig köz-
lekedik) ; 8.45 ó. sz. v. Párkány-Nána; 9.05 ó. 
gy. v. Wien; 9.15 ó. sz. v. Esztergom; 9.45 ó. 
gy. v. Berlin, Zsolna ; 9.50 ó. sz. v. Szolnok, 
Czegléd; 10.05 ó. sz. v. Piliscsaba (vasár- és 
ünnepnapokon máj. 21-től közlekedik); 10.15 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 10.30 ó. sz. v. Vácz 
(vasár- és ünnepnapokon május 14-től bezáró-
lag szeptember 10 ig közlekedik); 10.45 ó. sz. v. 
Nagy-Maros ; 10.55 ó. k. e. v. Konstantinápoly, 
Belgrád (érkezik minden kedden, csütörtökön 
és szombaton); 10.00 ó. kel. ost. expr. v. Lon-
don, Ostende, Páris, Wien; 11.10 ó. v. v. 
Kecskemét, Lajosmizse; 11.20 ó. sz. v. Palota-
Újpest; 11.30 ó. sz. v. Érsekújvár. 

Indulás Budapest Iceleti pályaudvarról dél-
előtt: 6.15 órakor sz. v. Hatvan (vasár- és 
ünnepnapokon május 21 tői bezárólag szept. 
10-ig közlekedik) ; 6.20 ó. sz. v. Trieszt, Nagy-
Kanizsa ; 6.45 ó. sz. v. Wien, Grácz, Sopron ; 
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7.00 ó. gy. Y. Szabadka; 7.10 ó. gy. v. Ruttka; 
7.15 ó. sz. v. Belgrád, Bród; 7.25 ó. gy. v. 
Gyulafehérvár, Nagyszeben, Kolozsvár, Tövis, 
Stanislau; 7.35 ó. gy. v. Fehring, Grácz; 
7.40 ó. gy. v. Kassa, Lemberg, M.-Sziget; 
7.50 ó. sz. v. Kassa, Csorba; 8.00 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 8.00 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, Torino, 
Róma, Pées, Vinkovce; 8.10 ó. sz. v. Arad, 
Brassó; 8.15 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, 
Bród; 8.35 ó. sz. v. Munkács, M.-Sziget; 
8.50 ó. gy. v. Wien, Grácz, Sopron; 8.55 ó. 
sz. v. Bicske (vasár és ünnepnapokon májas 
21-től bezárólag szeptember 10-ig közlekedik) ; 
9.00 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó, M.-Sziget, 
Stanislau; 9.35 ó. sz. v. Ruttka, Berlin; 
11.15 ó. tsz. sz. Kis-Kőrös. 

Délután: 12.20 órakor sz. v. Győr, Wien, 
Szombathely ; 12.20 ó. sz. v. Nagykáta (vasár-
és ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10-ig közlekedik); 12.35 ó. sz. v. Hatvan, 
Miskolcz; 1.30 ó. sz. v. Gödöllő; 1.50 ó. gy. v. 
Fehring, Grácz; 1.55 ó. sz. v. Szabadka, B.-Bród ; 
2.00 ó. gy. v. Arad, Bukarest (május havában 
csak Brassóig közlekedik); 2.10 ó. gy. v. Wien, 
Páris; 2.15 ó. gy. v. Kassa, Lemberg; 2.25 ó. 
sz. v. Bicske; 2.25 ó. sz. v. Hatvan; 2.35 ó. 
gy. v. Kolozsvár. Szatmár-Németi ; 2.40 ó. 
sz. v. Szolnok; 2.50 ó. sz. v. Gödöllő (vasár-
és ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10-ig közlekedik); 3.00 ó. gy. v. Pécs, Eszék, 
Gyékényes; 3.20 ó. gy. v. B.-Bród, Belgrád, 
Konstantinápoly; 3.25 ó. v. v. Paks; 3.30 ó. 
gy. v. Ruttka, Berlin; 4.30 ó. sz. v. Győr; 
5.20 ó. sz. v. Gödöllő ; 5.35 ó. sz. v. Ruttka, 
Berlin ; 5.45 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó ; 6.25 ó. 
sz. v. Hatvan; 6.50 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, 
Róma, Torino ; 7.05 ó. sz. v. M.-Sziget, Stanislau ; 
7.25 ó. sz. v. Bicske, Trieszt ; 8.25 ó. sz. v. 
Gödöllő; 8.30 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, Pécs, 
B.-Bród; 9.00 ó. sz. v. Kassa, Csorba; 9.15 ó. 
gy. v. Kolozsvár, Bukarest, Stanislau; 9.40 ó. 
sz. v. Lemberg, Kassa, M.-Sziget; 9.40. ó. sz. v. 
Fehring, Grácz; 10.00 ó. sz. v. Arad, Brassó; 
10.10 ó. sz. v. Belgrád, Eszék, B.-Bród; 
10.30 ó. sz. v. Wien, Páris (június 15-től be-
zárólag szeptember 15-ig közlekedik) ; 10.40 ó. 
gy. v. Kassa, Csorba; 11.10 ó. v. v. Ruttka, 
Szerencs. 

Érkezés Budapest keleti pályaudvarra dél-
előtt: 5.00 órakor tv. sz. sz. Arad, Nagyvárad, 
Debreczen; 5.20 ó. v. v. Berlin, Ruttka; 
5.45 ó. sz. v. Stanislau, M.-Sziget; 5.45 ó. 
sz. v. Belgrád, Boszna-Bród; 6.10 ó. sz. v. 
Brassó, Arad; 6.15 ó. sz. v. Bicske, Gyéké-
nyes; 6.35 ó. sz. v. Lemberg, Kassa, M.-Sziget; 
6.40 ó. sz. v. Wien, Trieszt; 6.55 ó. gy. v. 
Csorba Kassa (június 15-től bezárólag szept. 
15-ig közlekedik); 7.10 ó. sz. v. Brassó, Ko-

lozsvár; 7.25 ó. sz. v. Grácz, Fehring; 7.25 ó. 
sz. v. Gödöllő; 7.35 ó. sz. v. Hatvan; 7.50 ó. 
gy. v. Bukarest (május havában csak Brassó-
tól közlekedik), Brassó; 7.50 ó. v. v. Paks, 
Adony-P.-Szabolcs ; 8.10 ó. sz. v. Fiume, Zág-
ráb, B.-Bród, Pécs; 8.15 ó, sz. v. Csorba, 
Kassa; 8.45 ó. sz. v. Hatvan; 8.50 ó. gy. v. 
Torino, Róma, Fiume, Zágráb ; 9.05. ó. sz. v. 
Szolnok; 9.10. ó. sz. v. Győr; 9.45 ó. sz. v. 
Berlin, Ruttka; 9.50 ó. sz.v. Szabadka; 10.15ó. 
sz. v. Nagy-Kanizsa, Trieszt. 

Délután: 12.10 órakor sz. v. Gödöllő ; 12.40 ó. 
gy. v. Berlin, Ruttka; 12.45 ó. sz. v. Wien, 
Sopron, Szombathely, Győr; 1.00 ó. gy. v. 
Konstantinápoly, Belgrád, B.-Bród; 1.10 ó. 
gy. v. Bukarest (május havában csak Brassó-
tól közlekedik), Arad; 1.30 ó. gy. v. Gyéké-
nyes, Eszék, Pécs ; 1.30 ó. gy. v. Lemberg, 
Kassa; 1.45 ó. gy. v. London, Páris, Wien; 
I.50 ó. gy. v. Tövis, Kolozsvár, Sz.-Németi ; 
2.10 ó. gy. v. Grácz, Fehring; 3.10 ó. sz. v. 
Hatvan, Szerencs ; 5.40 ó. sz. v. Gödöllő ; 
6.35 ó. sz. v. Győr; 6.40 ó. sz. v. Brassó, 
Kolozsvár, Stanislau, Máramaros- Sziget ; 6.55 ó. 
sz. v. Belgrád, Bród; 7.00 ó. sz. v. Berlin, 
Ruttka, Szerencs; 7.10 ó. gy. v. Wien, Grácz; 
7 20 ó. sz. v. Brassó, Arad; 7.50 ó. sz. v. 
Gödöllő (vasár- és ünnepnapokon május 21-től 
bezárólag szeptember 10-ig közlekedik) ; 7.55 ó. 
sz. v. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 8.10 ó. sz. v. 
Máramarossziget ; 8.45 ó. sz. v. Bicske, Kis-
Kőrös ; 8.50 ó. sz. v. Csorba, Kassa ; 9.05 ó. 
gy. v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Vinkovce, 
Pécs; 9.10 ó. gy. v. Berlin, Ruttka; 9.30 ó. 
sz. v. Wien Grácz; 9.35 ó. gy. v. N.-Szeben, 
Kolozsvár, Stanislau; 9.50 ó. gy. v. Grácz, 
Fehring; 10.00 ó. gy. v. Munkács, Kassa, 
Máramarossziget; 10.00 ó. gy. v. Szabadka; 
10.30 ó. sz. v. Bicske (vasár- és ünnepnapokon 
május 21-től bezárólag szeptember 10-ig köz-
lekedik); 10.30 ó. sz. v. Nagykáta (vasár- és 
ünnepnapokon május 21-től bezárólag szept. 
10 ig közlekedik) ; 10.40 ó. sz. v. Gödöllő ; 
I I .10 ó. sz. v. Hatvan (vasár- és ünnepnapo-
kon május 21-től bezárólag szeptember 10-ig 
közlekedik). 

Tartalom : A magyar nyelv az új Tantervben. 
GsulaJc Lajos. — A tanítóegyesületek munkaköre. 
Stoll Ernő. — Védekezzünk a tüdőgümőkőr ellen. 
Nagy Béla. — A magyar nyelv tanítása magyar tan-
nyelvű iskolákban. XIX. Csöregi János. — Magyar 
nyelvtani óra az elemi iskolában. Mihály Ferenc. — 
Tanítók Tanácsadója. — Szünóra : A török iskola-
és nevelésügy. II. M. — Hivatalos rész. — Külön-
félék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud,-egyetemi könyvnyomdában. 
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M e g j e l e n i k e l ap m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t éze t , t e h á t az összes óvodák , e lemi , fe lső nép - é s p o l g á r i 
i skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a u i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő ál tal l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A he lység (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i i r andó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 ko rona , f é l é v r e 5 korona , 
n e g y e d é v r e *2 korona 5 0 fillér. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e lő f i ze t é s t n e m f o g a d u n k e l . — Az e lő f ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den e g y e s szóé r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az e g é s z o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú so ra 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 
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I £ é z i r a t o k : a t n e m a d n i i l c v i s s z a -

A iiem-inagyar tannyelvű képző-
intézetek magyar nyel Y-tanítása. 

Megdöbbentő tapasztalatokat szerzett 
a közoktatásügyi kormány a hazai nem-
magyar tannyelvű képzőintézetekben a 
magyar nyelv tanításáról és megtanu-
lásáról. Meggyőződött róla, hogy az 
1879-ik évi XVIII. törvénycikk végre-
hajtása tárgyában kiadott utasításnak és 
ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek-
nek (17.984/1879.) a tanító-(tanítónő-) 
képzőintézetekre vonatkozó részét még 
ma sem haj tot ták végre hatásosan. Arról 
is tudomást szerzett, hogy a gyakorlati 
kivitel az ilyen egyes képzőintézetekben 
nem egyöntetű. A törvény szellemét 
nem elégíti ki. Emiatt sürgősen kellett 
intézkedni a 72.001. sz. rend. közre-
bocsátásával. 

A törvény laza magyarázatának, 
lanyha végrehajtásának árát legdrágáb-
ban a képzőintézet tanulóifjúsága adja 
meg, amelyik pedig ebben a dologban 
a legártatlanabb. Különösen a tanító-
képesítési vizsgálatokon buknak el igen 
sokan a magyar nyelvben való kellő 
jártasság hiánya miatt. Azok közül is, 
akiket átbocsátanak, az életben sokan 
fennakadnak a magyarnyelv-tanítás gya-
korlati végrehajtásában. Sem a nyelvet 
nem tanulták meg kellő mértékben, 
sem a magyar nyelv elemi iskolai taní-
tásának legcélszerűbb módját. Az élet-

ben elibük tornyosuló akadályokat hosz-
szú ideig tar tó fáradalmas önképzéssel 
sem tudják kellően elhárítani s ennek 
következtében a vezetésükre bízott ifjú-
ság érdeke is sokat veszít. 

A közoktatási miniszter úr hazafias 
jóakarat ta l — a mulasztásokért szemre-
hányásokat sem téve — szab követendő, 
hatásos új eljárást ezek elé a tanító-
képző-intézetek elé. Kiterjeszti figyelmét 
a taní tás menetére, az órarendre, tan-
könyvre. A tanítástervet már az 1905/6. 
iskolai év elejére beköveteli a képző-
intézetekből. Rámuta t arra, hogy az 
1868-iki XXXVIII. törvénycikkben meg-
engedett fölvételi vizsgálat ezentúl igazán 
csak kivételes legyen. A növendékek 
polgári vagy középiskolai négy osztály 
végzése alapján vétessenek fel ; így 
sokkal inkább haladhatnak a magyar 
nyelv öntudatos megtanulásában és a 
magyar nyelvnek nem-magyar tannyelvű 
elemi iskolákban való tanításmódját is 
hatásosabban sajá t í t ják el a képzőinté-
zetekben. 

Az eredmény megjavulásáért a köz-
oktatási miniszter az illető tanfelügyelő-
ket teszi első sorban felelősekké. Tőlük 
várja, hogy a helyszínén való személyes 
megjelenésük, a magyar nyelv tanításá-
ról való közvetetten meggyőződésük 
alapján szükség esetén a közoktatási 
minisztert évközben, az eddiginél több-
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szőr értesítsék a sikertelenségről és 
annak okairól. Ha azt tapasztalnák, 
hogy a tanítóképesítési vizsgálati eljárás 
a körvonalozott törvényes követelmé-
nyeknek nem felel meg: tagadják meg 
az oklevelek aláírását. 

Nemcsak rendelkezik, nemcsak paran-
csol a közoktatási miniszter, hanem egy-
út ta l jóakaratú módot is ajánl a tapasz-
ta l t bajok orvoslására. Módot nyújt az 
egyházi főhatóságoknak arra, hogy az 
állam költségén ideiglenes minőségben, az 
illető felekezetekhez tartozó magyar 
nyelvtanár és gyakorlóiskolai tanító osztassék 
be az illető képzőintézetekhez, aki a tanári 
testületnek rendes tagjaként működik. 
Szívesen felajánlja azt a módot is, hogy 
az egyházi főhatósággal való megálla-
podás alapján a nem-magyar tannyelvű 
képzőintézeti tanárok fizetésének kiegészítésére 
államsegély engedélyeztessék. Ebben a kér-
désben is felhatalmazza ós utasí t ja az 
illető tanfelügyelőket, hogy tárgyalásokat 
kezdjenek az illetékes egyházi főhatósággal, 
ennek eredményét jelentsék be. 

Bízik benne a miniszter úr, hogy a 
tanfelügyelő urak a most körvonolazott 
feladataikat nemcsak törvényes kötelességből, 
de hazafias buzgalomból is sikeresen fogják 
megoldani. Bízik abban is, hogy az ille-
tékes tanártestületek, főhatóságok a 
feléjük nyúj to t t segítő kezet szívesen fog-
ják fogadni* 

A számtan az új Tantervben. 
Aminek a magyar tanítóság oly ré-

gen érezte szükségét, végre megjelent 
a várva-várt új népiskolai Tanterv. 

Soká váratot t magára, de ilyen remek-
művet csak úgy sebtében összeütni nem 
lehet, mert ez nemcsak száraz Tanterv, 
hanem' a hozzá kapcsolt — a nevelésre 
és módszerre vonatkozó — Utasítás 
azt kivált a kezdő tanítónak megbecsül-
hetetlen pedagógiai kincstárává teszi. 

* Az illető min. rendeletet, illetőleg rendeleteket 
lapunk jövő számában közöljük. Szerk. 

Nagyrabecsült lapunk szerkesztőjének 
engedelmével én a Tanterv- és Utasí-
tásnak csak a számtan taní tására vonat-
kozó részét kívánom röviden méltatni. 
A magam szempontjából én a nép ér-
dekében a számtant ta r tom a legfonto-
sabb tantárgynak, mivel azok az okok, 
melyek már Pestalozzit a számtan ta -
nítására indították, hogy a nép szám-
tani ismereteinek hiányossága folytán ne 
legyen a kizsákmányoló lelketlenség pré-
dájává, sajnos, most is hatványozott 
mértékben vannak meg. 

Ma, midőn a létért való küzdelemben 
úgyszólván a bellum omnium contra 
omnes elve érvényesül; midőn az életre-
valóbb, az okosabb, a furfangosabb, a 
tágabb lelkiismeretű nagyon is ki tudja 
használni az élhetetlenebb, tudatlanabb, 
együgyűbb és becsületesebb népnek a 
számolásban való járatlanságát, kell, 
hogy a népiskolában a számtantanításra 
a legfőbb gond fordíttassék, hogy a 
népnek az élet ezer érdekszála között 
biztos vezérfonala legyen. 

Ezt t a r t o t t a szem előtt a Tanterv és 
az Utasítás is, mely mindenekelőtt 
kitűzi a számtanítás célját. E cél: egy-
felől a rendszeres gondolkozásra való 
szoktatás, ez úton az értelem fejlesz-
tése ; másfelől a mindennapi életben szük-
séges számítások és mérések begyakorlása. 
Evégből az Utasítás nagy súlyt fektet 
a számolásban a mechanikus biztosságra 
és készségre, mert semtni sem veszé-
lyezteti annyira a számtanítás célját, 
mint midőn a tanuló a fejbeli össze-
adás-, kivonás-, szorzás- és osztási tábla 
ismeretében nem biztos. Enélkül a leg-
helyesebben gondolkodó gyermek is 
csak hibás eredménnyel fejti meg a 
példát. 

A mechanikai biztosságnak elérendő 
célul való kitűzése annyival is inkább 
szükséges, mer t az a számtanítás leg-
nehezebb része. Minden lelkiismeretes 
tanító tudja, mily küzdelembe kerül e 
cél elérése. Mennyi faradsággal jár, míg 
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a tanuló az egyszeregyet és az osztási 
táblát annyira elsajátította, hogy abban 
teljesen biztos. A cél kitűzése után a 
Tanterv egészen szabatosan meghatá-
rozza az egyes osztályok anyagát, az 
életből vett tárgyköreit, majd az Uta-
sításban módszerét is. 

A tárgykörök meghatározására bizony 
égető szükség volt, már csak az iskolai 
könyvírókra való tekintetből is, amennyi-
ben, kivált a múltban, számtalan példa-
tá r forgott közkézen, melyek tele voltak 
„légből kapott" példákkal, ezek hasz-
nálatától pedig az Utasítás óva int. 

Most pedig, miután át térek az egyes 
osztályok tananyagának, tárgyköreinek és 
módszerének rövid ismertetésére, legyen 
szabad az új Tantervet az 1868-ik és 
1877-ik éviekkel összevetnem, hogy 
annál világosabban legyen látható a 
haladás a mult és a jelen Tantervei 
között. 

* 

Az I. osztályban az 1868. évi Tanterv el-
rendeli, hogy a tanító a gyermekeket a 20, 
legföljebb a 30 ismertetéséig vezesse. Utasítás : 
szemléltetés a tárgyakon, utóbb tiszta számok-
kal való számolás. Az 1877. évi Tanterv az 
előbbenivel teljesen egy nyomon halad. 

Az új Tanterv a régiekkel szemben határo-
zottan a 20-as körben való számtanítást jelöli 
meg anyagul s tárgykörül rendeli már itt a 
pénz-, hosszúság-, űr-, súly-, idő- és egyéb 
mértékek megismertetését. E cél elérése szem-
pontjából megkívánja a módszeres Utasítás, 
hogy kellő fokozatosság szem előtt tartása 
mellett a tanításban a tanuló cselekvőleg vegyen 
részt, t. i. a müveleteket ő maga hajtsa végre 
s így azután a legtermészetesebb úton sajá-
títsa el az anyagot. 

Kiköti továbbá az Utasítás, hogy a szám-
jegyeket akkor kezdje íratni a tanító, mikor 
már a 3-as, illetve 5-ös körben számoltat. 
Lehet erről beszélni pro is, kontra is. Ha a 
tanító mindjárt az l-es ismertetésénél kezd 
íratni, azzal sem vét nagyot, mert ez semmi 
különös nehézséget nem okoz, mert hisz a 
tanulónak az írvaolvasás előgyakorlataiból már 
van annyi jártassága, hogy az egyet könnyű 
szerrel le tudja írni, abból pedig könnyen ala-
kítja a kettőt. Fokozatosabb ez, mintha gyors 
egymásutánban az anyag torlódása miatt három, 

illetve öt számjegy írását kell a tanulónak 
megtanulnia. 

Egyébként lehet a módszer különböző, pl. 
Hentschel a számok fogalmát a tanítás leg-
kezdetén tízig ismerteti s csak azután kezdi a 
fokozatos számtanítást, s azért célt ér. Némi 
csekély eltérés tehát a módszerben, ha a tanító 
különben lelkiismeretes, a cél elérését soha 
sem fogja veszélyeztetni, előbb veszélyezteti a 
célt — az alapos tudást — a túlnagy tan-
anyag kiszabása. 

A tapasztalás nagyon is azt bizonyítja, hogy 
a 20-as kör az I-ső osztályban sok, ezt hall-
gatólag elismeri maga az Utasítás is, midőn 
azt kívánja, hogy a tanuló a 20-as körben 
csak az összeadásban és kivonásban legyen 
biztos ; sokkal természetesebb lenne tehát, ha 
a tanuló a tízes kör minden műveletében tel-
jesen biztos volna az I. osztályban, erre építse 
azután a II. oszt. a 100-as, a III. oszt. az 
1000-es kört. A 20-as kört legtöbb iskola 
nem tudja alaposan befejezni részint a gyön-
gébb gyermekekre való tekintetből, mert ezek 
túlnyomó számban vannak, részint az osztott 
iskolákban — mert messze van még az idő, 
midőn az I. osztályban kevesebbről nem is 
beszélve, 60-nál több tanuló nem lesz — az 
osztályok túlzsúfoltsága miatt, részint az osz-
tatlan iskolákban az idő szétforgácsolása foly-
tán. Tudnivaló, hogy nem a tanítás okozza a 
legfőbb nehézséget, hanem a meggyőződés meg-
szerzése, vájjon biztos-e minden tanuló a be-
fejezett körben ? Ez pedig igen sok időt emészt 
meg. 

Mi haszna, ha a tanító akár 30-ig számol-
tat is, ha meggyőződés híján nem tudja : 
biztos-e benne az osztály nagy része ? 

A II. osztály anyaga a 100-as kör, ebben 
mind a három Tanterv megegyezik. Nagy 
előnye azonban az új Tantervnek, hogy meg-
jelöli a tárgykört is, melyben a tanításnak 
mozognia kell. A módszeres utasítás pedig oly 
világos, részletes és szabatos, hogy betartva, 
okvetlen célhoz vezet. 

Kár volt azonban az ú j Tantervben a két 
előbbenivel szemben a tananyagot a római 
számok tanításának előírásával komplikálni, 
mert ez ebben az osztályban elég nehézséget 
okoz, amennyiben a tanulók legtöbbje, ha olvas 
is készséggel, a nyomtatott nagybetűknek fej-
ből való leírásában még nem biztos s így ezen 
anyag tanítása elég idővesztességgel jár, míg 
ellenben a római számokat, mint eddig, a IV. 
osztályban tanítva vagy még inkább az V. osz-
tályba kitolva, mert valami különös gyakorlati 
értéke az egésznek úgy sincs, a tanulónak csak 
játék, mely alig jár némi időveszteséggel. 

A III. osztály az 1000-es körben számol 
3 4 * 



4 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 31 . SZil i . 

mind a három Tanterv szerint és az írásbeli 
számolást is előírja mindegyik, de míg az első 
kettő a számolás tárgykörét nem jelöli meg, 
hanem a tanítót a példatárra utasítja, addig 
az új Terv a életre való tekintetből tárgykörül 
a családi életben és a háztartásban előforduló 
számításokat jelöli meg, egyben megkívánja, 
hogy a tanuló a tárgyak szokásos árával is 
megismerkedjék némileg. 

Az első két Tanterv a kivonást és osztást 
pótlékolással — hozzáadással — az új elvevés-
sel és hozzáadással is rendeli tanítani. 

Mivel sokkal természetesebb s a tanulóra 
nézve érthetőbb a kivonásnak elvevéssel való 
gyakorlása, korai a még nem teljesen érett 
ismereteket a kivonásnál hozzáadással zavarni, 
hanem a III. osztályban tudjon a tanuló biz-
tosan kivonni elvevéssel, a hozzáadás begya-
korlása maradjon a következő osztályra, úgy-
szintén a római számok is. 

A két régi Tanterv a IV. osztályban az 
1000-es és azon fölül terjedő számkört, melyet 
azonban világosan nem határoz meg, jelöli 
meg a tanítás anyagául, követeli azonban a 
tízes rendszer kifejtését az ezermilliós körben 
s a négy alapművelet betanítását egész- és 
törtszámokkal. 

Az új Tanterv a tíz milliós körben rendeli 
el a négy alapművelet tanítását, de csak egész 
számokkal. A törtek tanításából csak azok 
keletkezését és fogalmát írja elő. 

Kiszabott tárgykörében megkívánja a tanult 
mértékek és pénzek ismertetésének alapos be-
gyakorlását, az élelmi és ruházati cikkek árá-
nak megismertetését. Ez utóbbi az Utasításban 

ö 
megbecsülhetetlen, mert tapasztalás szerint 
még a városi gyermeknek is a különféle ipari 
és kereskedelmi cikkek áráról alig van némi 
fogalma. 

Egyúttal elrendeli az ú j Tanterv, hogy a 
különféle számolásbeli eredményeket a mai 
viszonyokra való tekintettel tizedestört alakjá-
ban is le tudja írni a tanuló. 

Az V. osztályban az 1868. évi Tanterv, 
tekintve, hogy a métermértékek használata 
még nem volt törvényesen kötelező, az egész 
számokkal és közönséges törtekkel való számo-
lást rendeli el. Előírja az arányok, a hármas-
szabály és a kamatszámítás tanítását. Az 1877. 
évi Tanterv pedig már a közönséges törtek 
mellett a tizedes törtek tanítását is elrendeli. 

Az új Tanterv csak az egész számokkal s a 
mostam életviszonyokra való tekintettel a tize-
des törtekkel való számolást, ennek kapcsán a 
tízes rendszernek 1000-ed részekig való kifejté-
sét és a kamatszámítás fővonásainak tanítását 
szabja meg anyagul. 

Részletes utasítást ad a kamatszámítás taní-

tása módszerére, melyet teljesebbé s a tanulóra 
nézve könnyebben fölfoghatóvá tehetünk még 
azáltal, ha vele megértetjük, hogy ahány koro-
nát kamatoz 100 korona, annyi fillért kamatoz 
1 korona s így a százon aluli vagy felüli 
tőkék kamatának kiszámítása azután igen 
könnyű. 

Az 1868. évi Tanterv az VI. osztályban 
előírja a tizedes törtek, az olasz gyakorlat, egy-
szerű és kamatos kamat, társaság- és vegyítés-
szabály tanítását. Az 1877. évi az V. osztály-
ból elhagyott arányok, hármas szabály és 
kamatszámítás tanítását kívánja. 

Az új Tanterv nem a mennyit, hanem 
a hogyant és a nép életviszonyait tartja szem-
előtt s ezért csak az egész és tizedes törtekkel 
való számolást, a nyereség és veszteség szá-
mítását %-okban követeli meg. 

A közönséges törtekből az életben leggyak-
rabban előforduló kelted-, harmad-, negyed- és 
ötödrészek alapműveleteinek tanítását írja elő 
és megkívánja, hogy a tanuló ezeket át is 
tudja alakítani mértékviszonyainknak megfelelő 
tizedes törtekké. 

Részletes utasítást ad a tőke és % kiszá-
mítására nézve, mely azonban szintén könnyeb-
ben megérthetővé válik, ha a tanuló az egy 
korona kamatjából indul ki. Az Utasítás pl. 
fölhozza, ha 350 korona 21 koronát kamatoz, 
mekkora %>-nak felel ez meg? A megoldásnál 
utasításul adja, hogy keresse ki előbb a tanuló, 
mennyit kamatoz 50 korona? Ez 350 koroná-
nak 7-ed része, tehát a kamat 7-ed része 
2 1 : 7 = 3 korona 50 korona után, azaz 100 
korona után 6 korona, vagyis 6%. Egyszerűbb 
és természetesebb, ha a tanuló kiszámítja, mert 
arra nem gondol mindegyik azonnal, hogy 
50 korona a 350 koronának a 7-ed része. 
Hogy ha 350 korona 21 koronát kamatoz, 
mennnyit kamatozik 1 korona? 21 koronának 
a 350-ed részét. Tehát 21 korona : 350 = 
2100 fillér : 350= 6 fillér 1 korona után, így 
hát 100 korona után 6 korona, vagyis 6°/o. * 

Az előrebocsátott összehasonlításból tehát 
tisztán látható, hogy alakult át a Tanterv az 
élethez, kisebbre szabva a végzendő anyag 
mértékét, de kikötve, hogy azt azután a tanuló 
tudja is. Ezt a Tanterv lehetővé is teszi, mert 
módszer tekintetében olyan utasításokat ad, 
hogy a komolyan dolgozó tanító a Tanterv 
követelményeinek minden tekintetben meg is 
felelhet, kivált, ha kitűnően szerkesztett példa-
tárak állanak majd rendelkezésére. A gyermek 
kezébe példatár úgy sem kell, mert amúgy is 
az az általános panasz, hogy a gyermek ide-
jének legnagyobb részét az iskola és a szá-
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mára készülő föladatok abszorbeálják. Ez indí-
tot ta dr. Wlassies Gyula minisztert azon ren-
deletének kibocsátására, hogy a tanulók otthon, 
kivált ünnepek idejére, föladatokkal ne terhel-
tessenek, mert mindinkább előtérbe lép az a 
didaktikai elv, mely a tanuló lecketanítását és 
föladatkészítését teljesen az iskola kötelessé-
gének tekinti. 

Nagy előnye az új Tantervnek a régiek 
fölött, hogy figyelme mindenre kiterjed. Meg-
jelöli a szükséges taneszközöket, az osztatlan 
iskolák részére órarendet nyújt, de ami a leg-
főbb, hogy teljesen kidolgozott, részletes, mód-
szeres utasítást ad a tanítónak a kitűzött cél 
elérése érdekében, pedig a múltban sokkal 
nagyobb szükség lett volna erre, mert akkor 
még szakképzett tanítókban nagy volt a hiány, 
úgy hogy a tanítók e hiányos képzettségét 
mintaleckék közlése s gyakorlati tanítások ren-
dezése által iparkodott javítani az akkori köz-
oktatásügyi kormány. 

Az ú j Tanterv utasításában nyújtott módszer 
százados tapasztalatok által leszűrt színigazsá-
gokat foglal magában, melyek folytán az ész-
szerű számtanításra nézve szem előtt kívánja 
tar tatni ; hogy a tanítás szemléltetésen alapul-
jon s alsó fokon a tanulók valódi tárgyakon 
számoljanak; hogy az alkalmazott példák a 
válóságnak és a gyermek fölfogásának meg-
feleljenek, annak érdeklődését lekössék; hogy 
minden szabályra a tanulók maguk jöjjenek 
rá, ennélfogva minden tudományos formula és 
gépies fogás betanítását kerülni kell ; hogy a 
megoldás menetét maguk a tanulók állapítsák 
meg s evégből a megfejtés megállapítását a 
tanulóra reáerőszakolni nem szabad, hanem ha 
a gyermek esetleg más módon is meg tudja 
fejteni a példát, fejtse meg úgy is. 

Megkívánja továbbá a tanítótól, hogy a szám-
tan mechanizmusának betanítására nagy gondot 
fordítson, hogy a tanítást sohase kezdje absz-
trakcióval és hogy, ami fő, a figyelmet ébren 
tartsa. Ennek főeszközéül a tanulóknak ön-
tevékenységre való szorítását jelöli meg. Kitű-
nően alkalmazhatja ezt a tanító, ha a fej-
számolásnál mindig előbb adja föl a példát s 
csak azután szólítja föl a tanulót, a táblán való 
számolásnál pedig kell, hogy a táblán számoló 
tanulóval társai saját füzeteikben vele számol-
janak s a tanító fölhívására bármelyik tanuló 
folytassa a megkezdett példát helyén. 

Továbbá igen célszerű, hogy a tanító 
— kivált felsőbb osztályokban — tanítványai-
nak számolásbeli biztosságáról meggyőződhes-
sék, ha heti egy órában a tanulókkal, midőn 
már a négy alapműveletet egynevű számokkal 
tudják, önállóan számoltat ; t. i. fölír a tanult 
műveletek köréből több művelettel kombinált 

2—3 példát s ezek megfejtését teljesen a 
tanulókra bízza, ellenőrizve, utóbb számonkérve, 
majd a meg nem fejtők többségére való tekin-
tettel együtt kiszámítva a föladott példákat. 

Végül megkívánja a módszeres Utasítás, 
hogy a tanító kiváló gondot fordítson a helyes 
beszédre és írásra, hogy így a tanítás kon-
centrációja által a számtani ismeretek kap-
csolatba lépjenek a többiekkel s hogy így a 
tudás pontossá, határozottá és sokoldalúvá 
váljék. 

Ilyen módszer mellett, midőn a fősúly a 
számtan lényegére, az okadatolt számolásra 
van fektetve ; midőn a tanuló maga jön rá a 
számtani igazságokra, mert csak így fogja föl 
azokat az értelem, különben csak az emléke-
zést terheljük meg: lesz az ismeret biztos, 
szilárd és maradandó s válik majd a nép igazi 
hasznára, hogy azután ilyen, az Utasítás szel-
lemében nevelt, józanul számító, munkás, de a 
hazaszeretet melegétől áthevült nép a haza 
örök fönntartó oszlopává váljék ! 

(Csáktornya.) Mencsey Károly. 

A tanító függetlenségéről. 
Olyan függetlensége senki emberfiának sincs, 

aminőről politikus és nem politikus poéták 
álmodoznak. Nemcsak egyéneknek, nemzetek-
nek sincs. A természet az egyént függőségi 
kötelékekbe helyezte. S ettől csak megsemmisü-
lése árán menekülhetne. 

A gyermek teljesen alá van vetve, a csa-
ládnak, melyben életföltételei gyökereznek. Ha 
nő, függése kettős lesz. Nemcsak a családtól, 
hanem az iskolától is függ. Fokozatosan föllép 
a harmadik parancsoló is : a társadalom, hogy 
soha többé ki ne bocsássa igájából az embert. 

Ha pályára lép az ember, függ foglalkozá-
sának vezetőitől és erősen korlátolt területen 
mozog, foglalkozása természetének megfelelőleg. 
Függ a mindenkire kötelező törvényektől, a 
közszokásoktól, környezetétől, a társadalmi és 
politikai kötelékektől és viszonyoktól. Ügy a 
munka körében, mint magán- és társadalmi 
életében vigyáznia kell minden lépésére, hogy 
valami érdekszálba bele ne botoljon. 

Hol van hát az egyén függetlensége? Vagy 
csak üres szó a függetlenség, melynek nincs 
megfogható tartalma ? Nem üres szó. Van 
függetlenség. T. i. olyan függetlenség van, 
aminő függetlensége az embernek lehet. Sza-
badon mozoghat az emberi és társadalmi élet 
által fölállított korlátok között. Több függet-
lensége senkinek sincs. Ennyi a tanítónak is 
lehet, amennyiben megismeri a helyzetét, a 
mozgási területét s azon öntudatosan és bátran 
mozog. 
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Az öntudatosság és bátorság hiánya, vagy 
fogyatékossága teszi a tanító függését nagyobbá, 
mint aminő hivatali és társadalmi állásától 
elválaszthatatlan. A kelleténél nagyobb függés 
esete a magyar tanítóság körében tényleg fönn-
forog. Ha nem forogna fönn, nem képezné 
annyi panasz tárgyát. Amivel dicsekszünk, 
azzal nem mindig rendelkezünk ; amit fájdal-
masan emlegetünk, az bizonyos, hogy megvan. 

Az a kérdés, hogy a tanító kelleténél na-
gyobb függése, ennek okai az öntudatosság és 
bátorság fogyatékossága, külső vagy belső 
okokban gyökerezik-e ? Egyikben is, a másik-
ban is. 

Külső okok : az anyagi helyzet, a tanítói 
állás jogi viszonyainak nem teljes rendezett-
sége, a társadalom bizalmatlansága a közép-
osztálybeli értelmiség körébe feltörekvő ú j 
alakulás iránt. 

Belső okok : az egyéni erő fogyatékossága, 
a képzettség ki nem elégítő volta, a kötelesség-
tudás és teljesítés kifogásolhatósága, az ön-
becsérzet fogyatékossága vagy helytelen meg-
nyilatkozása, az együttes erőkifejtés (az össze-
tartás) gyengesége-. 

A tanítói orgánumokban (sajtó, szakszerve-
zetek) mindezideig csak a külső okokról volt 
komolyabban szó. S van manapság is. „Jobb 
fizetés, szolgálati pragmatika!" Ezek a jel-
szavak. Ezeknek jegyében folyik immár jó 30 
esztendő óta az agitáció a tanítói függetlenség 
érdekében is. Es fog folyni tovább is. Hát csak 
hadd folyjon. Azonban ne csak ebben az irány-
ban folyjon. Ha valamely okozatot meg aka-
runk szüntetni, az okok mindegyikét figyelembe 
kell vennünk. 

Észre kell vennünk a tanító függetlensége 
ki nem elégítő voltának belső okait is. És rá 
kell azokra mutatnunk, ha nem is jár érte 
taps és éljen. Mert egyéneknek és osztályoknak 
nemcsak az válik a javukra, aminek tapsolnak 
és éljeneznek, hanem az is, amit a hiányos 
önbírálat idegenkedéssel, sőt ellenséges indu-
lattal fogad. 

Ezekkel a belső okokkal foglalkozni a 
tanítói osztály jól fölfogott érdekében hálás 
dolog. Annyival is inkább az, mert ezeknek a 
megszüntetésén külső segítség nélkül is munkál-
hatunk. S ha erősödtünk, könnyebben legyűrjük 
a külső akadályokat. 

A tanító függése azért nagyobb, mint aminő 
hivatali állásával és társadalmi helyzetével 
együtt jár, mert nem mer a számára kijelölt 
helyen sem szabadabban mozogni. Bátortalanná 
teszi gyengeségének érzete. Egyre azon töp-
reng, hogy ugyan mi is lenne akkor, ha ő ezt 
vagy azt a különben semmi tekintetben sem 
tiltott dolgot megcselekedné ; példának okáért 

véleményt mondana a környékbeli hatalmasok 
valamely olyan cselekedetéről, mely nyilván-
való módon a közérdekbe ütközik. Legjobb 
meggyőződése ösztönzi, hogy beszéljen (mert 
vannak idők, amikor beszélni arany) ; de biz ő 
addig töpreng, amíg végezetre is arra hatá-
rozza el magát, hogy „ne szólj szám, nem fáj 
fejem". A szíve ugyan sajog az igazság aletre-
törő hangjának elnyomásáért, de ő azzal igyek-
szik magát megnyugtatni, hogy bölcsen csele-
kedett. Nem csinált magának is, másoknak is 
kellemetlenséget, bajt. S ez a fő. A bajok 
majd csak elmúlnak maguktól is. Pedig ma-
gától (amint hogy nem keletkezik) el nem 
múlik semmi. A gyarló ember az okos visel-
kedéssel ámítja magát ; pedig a szíve mást 
beszél. Azt hiszi, okosságból nyomta el a szív 
igaz szavát, pedig csak gyengeségből. Nem 
mert a képzeletben igen súlyosaknak kiszíne-
zett következményeknek a szeme közé nézni. 
Hátha ez, hátha az a végzetes dolog lesz a 
következmény? És nem érzett magában erőt 
arra, hogy azzal a képzeletbeli (a legtöbb való-
színűség szerint be nem következő) legrosz-
szabbal megbirkózzék. 

Ez az egyéni erő csekélysége, melyen püs-
pöki javadalom és semmiféle pragmatika 
sem segít. 

S mi okozza a bátorságnak azt a fogyaté-
kosságát ? Vájjon mindig a gyengeség-e, vagy 
talán csak az érzete a gyengeségilek, azt csak 
esetről esetre lehetne megállapítani, Az ered-
mény azonban egy, akár azért bátortalan az. 
ember, mert gyenge, akár azért, mert annak 
érzi magát. 

A függetlenség ki nem elégítő voltának 
fontos oka a képzettség hiányossága is. Ha az 
embernek nincsenek széleskörű s legalább a 
szakmájában mélyreható ismeretei, ha tájé-
kozottsága nem nyugszik eléggé biztos alapon, 
nem mer szólani ; fél a fölsüléstől. így jut a 
maga ügykörében is, a társaságban annál-
inkább inferioritásba, holott több önképzéssel 
a függésnek, alárendeltségnek ez a neme el-
kerülhető lenne. 

A függés, sajnos, eléggé elterjedt oka az is, 
hogy az ember nem áll a kötelességteljesítés 
szikláján. A lanyha kötelességteljesítés ingo-
ványra helyezi az embert. Csoda-e, ha gyámol-
talannak érzi magát ? Nem természetes-e, hogy 
sokat, mindent tűr, csakhogy valamely erélyes 
kéz lökését elkerülje? Épen az ellenkezője 
volna természetellenes. Akinek könnyen sebez-
hető oldala van, az bizony nagyon óvatos és 
nagyon engedékeny. Sokat, mindent tűr ; azért 
is bocsánatot látszik kérni, hogy a világon 
van. Az erősen kifejlett és cselekedetekben 
érvényesülő kötelességérzet két oldalról is 
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támasza a függetlenségnek : növeli a bátorsá-
gunkat és respektust biztosít a mások részéről. 

Az önbecsérzet szintén számottevő tényezője 
a tanítói függetlenségnek. Az önbecsérzet azon-
ban nem önmagában álló lelki jelenség. Alapja 
van s kell is, hogy legyen. Ahol a kellő alap 
hiányzik, ott bizony nevetségessé vagy boszan-
tóvá válik az ember az önérzeteskedő maga-
tartással. 

Az önbecsérzet alapjai : az erő érzete, a kép-
zettség tudata, a kötelességteljesítés szilárd 
talaja, a hivatás jelentőségének érzése. Az 
alappal bíró önbecsérzet bátor (bár szerény) 
föllépésben, férfias helytállásban nyilvánul. 
Távol van tőle minden gőg, minden brüszk lépés. 

Az önbecsérzet nemes ambícióval párosul, 
mely lényeges dolgokban való érvényesülésre 
ösztönzi az embert. Az az ambíció, mely a 
tanítót arra ösztönzi, hogy, habár utolsónak is, 
bejuthasson az ú, n. „jó társaság "-ba (bizony, 
eléggé elterjedt, főleg kisebb helyeken), mél-
tatlan a tanítóhoz. Amint Gorkij mondja, 
„mindenütt emberek vannak". Nem az a „jó tár-
saság", melynek előbbkelő és jobbmódú tagjai 
vannak, hanem az, amelynek a tagjai belső 
értéket képviselő emberek. Ilyen jó társaság 
mindenütt van. Még a napszámosokból is 
összehozható. Aki tehát más jó társaság után 
töri magát, megalázza önmagát maga és má-
sok előtt. S hozzá még anyagi függetlenségét 
is rontja, mert az „uraság" pénzbe kerül. 

A gőg csúnya dolog ; de a túlságos aláz-
kodás még csúnyább, mert az emberi méltó-
ságot sérti. A büszkeség minden állásnak, a 
tanítóinak is dísze. 

Erőforrása a tanítói függetlenségnek végül 
az összetartás. Növeli az osztálytudatosságot, 
megsokszorozza a magára hagyott egyesnek 
erejét. A munkások ereje, büszkesége egyenesen 
ebből a forrásból táplálkozik és tiszteletet 
parancsol. 

A helyes alapon való szervezettség a tanító-
ságnál sem járhat más eredménnyel. 

Soraim záradékául rá kell mutatnom arra 
az örvendetes tényre, hogy a tanítói függet-
lenség, a belső okok fokozatos megszüntetése 
által, szépen törekszik az egész vonalon. 

fSzékeli/udvarhely.j Ember János. 

A tanítói állás védelme. 
(Válasz.) 

Előre megmondtam, jobban mondva meg-
írtam, hogy e lap f. évi 30. számában meg-
jelent pár sorom több helyen visszatetszést fog 
kelteni. Az első, ki nemtetszését kifejezésre 
juttat ta, a Népnevelő volt, melyben Ember 
Károly szerkesztő úr élesen kikelt azért, hogy 

a Néptanítók Lapja helyt mert adni a tanítók 
jogos panaszának, közölni meri a „szolgai" 
munkák alól szabadulni akarók sóhajtását. 

Nem akartam ügyet sem vetni a dologra, 
mivel — mint nevezett lap írja — nem any-
nyira az én „eljárásom" kelti föl a „vissza-
tetszést", hanem a Néptanítók Lapja, mivel azt 
közölte. Mégis, meggondolva a dolgot, szüksé-
gesnek találtam a következőket közölni. 

A Népnevelőben arra szólítja föl Ember 
Károly úr a Néptanítók Lapját, hogy ír ja ki : 
„Kívánja, hogy minden hazai okleveles tanító 
egyforma fizetésben és nyugdíjban részesüljön ; 
követelje, hogy adjon ki a tanügyi kormány 
sürgősen oly rendeletet, hogy: 1. a kántor-
tanítók díjlevelében a tanítói fizetés összegébe 
a szolgai foglalkozások után járó díj (és nem 
fizetés) be ne számíttassék, azaz föl ne vétes-
sék, s ha fölvétetett volna, haladéktalanul ú j 
összeírás eszközöltessék." 

Hát, kérem, kívánja is minden tanító, hogy 
egyforma fizetésben és nyugdíjban részesüljön ; 
ennek szükségét maga a tanügyi kormány is 
belátta a mult évi törvényjavaslatban, ahol 
kimondta ugyan a 800 koronás minimumot, 
de egyszersmind kimondta, hogy az illető egy-
házmegyei főhatóságok beleegyezésével az isk. 
hatóság kérésére 1000 koronává kiegészíti a 
tanítók fizetését államsegéllyel, így azután a 
nyugdíjuk is egyforma volna. Az 1893. évi XXVI. 
t.-c. értelmében pedig a díjlevelek akként szer-
kesztendők, hogy a tanítói és kántori fizetések 
külön-külön legyenek föltüntetve; így nem 
számítják a fizetésbe a szolgai foglalkozások 
után járó clíjat ; ha pedig már benne volt, fönt-
nevezett törvénycikk életbeléptekor hatóságilag 
kellett összeíratni a járandóságokat, amikor is 
a díjlevelet hivatalból szerkesztették meg. Ha 
valahol ez nem történt meg, az nem az én 
hibám, sem a Néptanítók Lapjáé. 

A 2. pont alatt ama követelését terjeszti elő, 
hogy: „rendelje el a tanügyi kormány, hogy 
a kántori teendőkért járó fizetés ne tekintessék 
tanítói fizetésnek és fejezze ki elvül, hogy az 
így megállapított tisztán tanítói fizetést, ha az 
a 800 koronát el nem éri, államsegéllyel fogja 
kiegészíteni." 

Az 1893. évi XXIV. t.-c. 9. §-a szerint az 
államsegély vonatkozhatik az alapfizetés kiegé-
szítésére és korpótlékra. Ugyanezen évi XXVI. 
t.-c. 16. §-a szerint a közoktatásügyi miniszter 
— ha az illető iskola egyházi főhatósága kí-
vánja — 800 koronáig, a tanítói fizetés ki-
egészítése végett, államsegélyt folyósíthat. Már 
most nem egy eset állott elő, hogy a díjlevél-
ben fölvett és kitüntetett tisztán tanítói fizetés 
nem érte el a 800 koronát. A kormány folyó-
sított segélyt és így a tisztán tanítói fizetés 
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eléri a 800 koronát. A korpótlékról szóló tör-
vénycikk pedig világosan kimondja, hogy a 
korpótlék nem számítható be a magasabb fize-
tési fokozatba való lépésnél ; így van 800 
korona és korpótlék. 

A 3. kívánság: „ahol pedig a kántori és 
tanítói jövedelem külön-külön össze nem írható, 
ott a nyugdíjigény megállapításánál követett 
módon fele fizetés kántori és fele tanítói fize-
tésnek vétessék, de ez esetben is a tanítói 
fizetés haladéktalanul 800 koronára kiegészí-
tendő, ha kell, államsegéllyel." Er re csak azt 
jegyezhetem meg, hogy igenis, akarattal szét 
lehet választani. Ott, ahol még ilyen eset van, 
tessék megpróbálni. 

Abban azután a Népnevelőnek igaza van, 
hogy a 400 korona tanítói fizetéses kartársak, 
600 korona után fizetvén a nyugdíjjárulékot, 
korpótlék esedékessége alkalmával pedig még 
50%-ot , ugyancsak el lehetnek keseredve. 
Hogyisne ! Csakhogy előttük az út. Tessék az 
iskolai hatóságnak — az egyházmegyei főható-
ság engedelmével — államsegélyért folyamodni, 
hogy az a 400 koronás, vagy tudom is én hány 
koronás fizetés (tanítói fizetés) 800 koronára 
egészíttessék ki. Nem kell hozzá más, csak 
egy kis jóakarat. Emberi érzés kell hozzá ; 
látván a szegény tanítóságnak nyomorgását, 
nem hiszem, hogy az illetékes tényezők elzár-
kóznának előle. 

Ezeket óhajtottam én Ember Károly úr 
soraira válaszolni, noha ez a Néptanítók Lapjá-
ban megjelent cikkem tartalmával nem egészen 
áll összefüggésben. En a kántortanítói állással 
sok helyen még máig is összekötött „szolgai" 
kötelességekről írtam, nem pedig a fizetésről. 
A „szolgai" ' kötelességekről szóltam, melyek 
ugyancsak szolgává alacsonyítják le a tanítót ; 
emellett azután sem tekintélye, sem tisztességes 
fizetése nincsen. 

Ismerek kántortanítót, aki a harangozásért 
és a sekrestyési teendőkért járó jövedelmének 
jó részéről lemondana, hogy azon az illető 
hitközség külön harangozót és sekrestyést tart-
son ; de könnyen kitalálható okokból ez nem 
engedtetett meg neki. 

És vájjon hol lehet az elkeseredéseket, az 
ilyen teendők után a tekintély alacsony fokát 
tapasztalni ? Bizony nem Budapesten, hanem a 
vidéken. Cikkem megjelente után Szepes megyé-
ből kaptam egyik kartársamtól levelező-lapot, 
aláírva: „N. N sekrestyés, harangozó, orgo-
nista és tanító". Szép ; de ami a legszebb, 
levelező-lapján nem a fizetéséről, hanem a 
harangozói és sekrestyési teendőkről panasz-
kodik. Hány szegény kántortanító panaszkodik 
arról, hogy harangozása és sekrestyési teendői 

közepette inzultusok érik ? ! Hány agyongyötört 
kartárs panaszkodhatik azért, hogy az egész 
napi szellemi és testi foglalkozás után este, 
mikor pihenni, nyugodni akar lelke, teste, föl-
zavarják, hogy gyóntatni menjen?! Talán eze-
ket mind Budapesten tapasztalhatjuk, a könnyű 
foglalkozások között? Alig hiszem. Meggyő-
ződni csakis a vidéki, ilyen kötelességekkel föl-
ruliázott kartársak között lehet állításaim 
igazságáról. 

Én köztük élek ; testükből, vérükből való 
vagyok; magam is kántoroskodom, sőt még 
harangoztatnom is kell és pedig Kisczellben, 
mely pedig már elég nagy község arra, hogy 
külön harangozót tar thatna; pedig elég jöve-
delmem van a harangoztatásért, mégis meg 
akarok tőle szabadulni, mert különböző hangokat 
hallok — sajnos — még saját kartársaim 
részéről is. 

Az, aki nem köztünk él, nem tudja 
hogy milyen alkalmatlan az a szellemi és 
testi munka után, amikor reggel a hajnali 
harangszóra kell a kántortanítónak vigyázni ; 
nem tudom, mit szólna a Népnevelő, lia a 
hajnali álmából zavarnák föl, hogy haran-
gozni kell. 

Ezeken segíteni kell. Kell pedig azért, mert 
nemcsak a tanítói fizetés csekélysége hat béní-
tólag a sok „harangozó, sekrestyés, kántor-
tanító" tekintélyére és működésére, hanem a 
„lealázó szolgálatok" is. Nemcsak a róm. kath, 
tanítók között van hasonló eset, hanem a más 
vallásfelekezetüeknél is. 

Igaz, hogy a „történelmi fejlődés alapján" 
még csak elintézés alatt áll az ügy, csakhogy 
ez az elintézés — sajnos — évek óta tar t és 
még most sincs befejezve az ügy; határozat 
még most sincs. Tiltassanak el a felekezeti 
tanítók az ily „szolgai" munka elvállalásától, 
ez volna talán még a legjobb orvosság. A mult 
évben (augusztus havában) is jelent meg „Le-
alázó szolgálatok" cím alatt ugyanilyen irányú 
közlemény, melyre azonban a Népnevelő mély-
ségesen hallgatott. 

Egyébiránt ezt az ügyet nem mozgatom 
tovább. Az eddigiekből, ha a jóakarat nem 
hiányzik, illetékes helyen fognak módot találni 
arra, hogy eme szolgálatok a kántortanítóknak 
amúgy is megterhelt válláról levétessenek és 
legalább tekintélyük ne szenvedjen csorbát. 

Ezzel azután minden hasonló irányú cikkre 
nem reflektálok, mert egyelőre legalább is 
hiábavaló. Hanem, ha kell, annak idején, ha 
esetleg az ügy csorbát szenved, ismét a küzdők 
sorában leszek, hogy védelmezzem a kántor-
tanítók jogos álláspontját. Nem hiszem azoaban, 
hogy erre szükség legyen! 

(Kisczell) Barabás Ernő. 
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A népiskola a közegészségügy 
szolgálatában. 

Dr. Farltas László, a „Mária Dorottya-
Egyesület "-ben évekkel ezelőtt egy igen érdekes 
és tanulságos előadást tartott e eím alatt : 
A nő szerepe a betegápolásban. Ebben körvona 
lozza a nő hatáskörét s úgyszólván hivatását 
a betegágy mellett, valamint szerepét, hogy 
miként védekezzék a családjában föllépő fer-
tőző s minden egyéb betegségek ellen. Kultusz-
miniszterünk pedig a napokban üdvös kör-
rendeletben hívja föl a tanfelügyelőket s ezek 
révén a tanítóságot arra, hogy a járványos, 
valamint a tüdővész borzadalmas betegségei 
ellen már a népiskolában sorompóba lépjünk 
s ellenük a népiskolai növendékek között védő 
bástyákat emeljünk. 

Köztudomású, hogy első sorban is leghatal-
masabb fegyvernek bizonyul e tekintetben a 
művelődés, a fölvilágosodás, mellyel ha népünk 
bír, minden, az egészségünket veszélyeztető 
ellenség ellen sikerrel síkraszállhat. A mi-
niszter úr számít is a hazai tanítóság buzgó 
és önfeláldozó közreműködésére, annál is inkább, 
mert az iskola révén való fertőzés a tanítók 
és azok családjának testi épségét, sőt életét is 
oly mértékben veszélyezteti, mint a tanuló-
ifjúságét. Szükséges ez okból, hogy tanügyi 
kormányunk minden iskolai nevelésnél a köz-
egészségtanra fölötte nagy súlyt fektessen s 
ennek alkalmazását javarészben a tanférfiakra 
kötelezően rendelje el. 

De míg az iskolában a tanító a fejlődő köz-
egészségügy sarkalatos elveit magyarázza, 
azokat növendékeivel elsajátíttatja, addig azok 
szülői követik el a legégbekiáltóbb hibákat, 
nem képesek megvédeni gyermekeiket a leg-
egyszerűbb betegségek ellen sem, mert nem 
ismerik a közegészségügy legelemibb szabályait, 
az anyák a kisdednevelésben, a betegápolásban 
járatlanok. Ezen jártasságot az iskolában is 
csak elméletileg sajátíthatják el növendékeink, 
míg a családban vár gyakorlati kivitelre, hol 
az elmélet a gyakorlat által egészíttetik ki, 
amidőn a segítő kéz a gondolkodó fejnek 
közvetlen szolgálatába léphet, miáltal a beteg-
ápolás, a kisdednevelés az általános nevelésnek 
előkelő helyéül avattatik föl. 

Népünk még ma is annyira tudatlan a köz-
egészségügy s a betegápolás terén, hogy orvost 
csak a legvégső esetben kér magához, midőn 
a sok tudós javasasszony kimerítette tudomá-
nyát s a sok összefőzött kotyvalék, ráolvasás 
s egyéb babona a beteg állapotát nemhogy 
jobbra, de már annyira rosszabbra vitte, hogy 
csak az utolsó kenet hiányzik, akkor kapkod 
a végső szalmaszálhoz — az orvosi tanácshoz. 

Tegyük föl már most azt az esetet, hogy oly 
vidéken, hol egy orvos 10 —15—20 község-
ben teljesít közegészségügyi ellenőrzést, mit 
tehet ilyen helyen az orvos az elharapódzó 
járványos betegség ellen? legföljebb a halált 
konstatálja, s ekkor, ebből az alkalomból oktat, 
utasít, rendel oly környezetnek, mely azt meg 
nem érti, mely iránta bizalommal nincsen s 
csakis akkor bízik rendelményeiben, ha a ba j 
történetesen és hirtelen jobbra fordul. De ezzel 
a dolog korántsincs elintézve, sőt a veszély 
tulajdonképen csak ekkor növekedik. A fer-
tőző betegségben szenvedőt irgalmas szamari-
tánusokhoz hasonlóan jószívű szomszédasszo-
nyok látogatják, a házbelieket tanáccsal ellátják, 
sőt egy-egy jószívű néne a beteget még meg 
is füröszti, meg is keni. Betelve a jócsele-
kedet édes érzelmével megy haza, magával 
viszi a gyilkos kór egész légióit, megfertőzi 
egész családját, hozzátartozóit, szóval terjeszti 
mindenfelé a fertőzés csiráit. Innen van, hogy 
a járvány csak sehogysem akar szűnni, míg 
csak hét évnél fiatalabb gyermek van a köz-
ségben, s ha már legnagyobb része elhalt, 
másik része pedig a jó Isten irgalmából nagy 
nehezen a betegségen keresztülvergődött, hir-
detik nagy garral, hogy X községben a járvány 
megszűnt. 

íme, mily megdöbbentő tudatlansággal küzd 
hazánk népe fönnállásának ezredik évében s 
mily áldást hint az a tanítóember, ki az 
iskola falain kívül is él hivatásának: oktat, 
nevel a közegészség érdekében minden oly 
alkalommal, midőn annak szükségét látja és 
érzi. Nagy nyomorúság biz ez, melyen segíteni 
kell tanáccsal, rendelettel, de különösen rend-
szeres egészségügyi oktatással a jó egészség 
föltételeiről, az uralkodó fertőző betegségek 
elleni óvintézkedésekről, valamint a betegek 
ápolásáról. 

És itt e tekintetben a mindkét nembeli 
ifjúsági egyesületekben, a gazdasági ismétlőkben 
gyönyörű és hálás tere nyílik a tanító-
ságnak, hogy a már mintegy 500 községben 
vizsgázó ifjúsági egyesületekben fölolvasásokat, 
szabad előadásokat tarthat a közegészségügy 
áldásairól, sőt itt-ott egészségüggyel kapcso-
latos kiállítást is rendezhet. Ézen előadásokon 
a helyes öltözködést tanítva, ostorozzuk, a 
divat célszerűtlenségeit ; a helyes táplálkozást 
fejtegetve, írtjuk a mértékletlenséget és az 
iszákosságot ; a betegápolást magyarázva, küz-
dünk a babona és a tudatlanság ellen. íme, 
mily fontos hivatást tölthet be ez alkalommal 
is a hazai lelkes tanítóság a mindkét nembeli 
ifjúsági egyesület révén, belecsepegteti az 
érdeklődök szívébe közegészségügyünk követel-

: ményeit, annak vívmányait s általuk a szülőkbe, 

- Z w ï X 
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az apákba, anyákba is. Nem hiszem, hogy ily 
vállvetett és együttes munkálkodás mellett a 
fölütött fertőző betegség talál majd meleg-
ágyat a továbbterjedéshez, s egyben meg fog 
szűnni az anyák, a szülők jajveszékelése is. Ez 
okból mi tanítók gondolkozzunk mélyen e 
dolgok fölött, ne engedjünk a közönynek, vala-
mint ne bizakodjunk el abban, hogy az Isten-
adta nép, természeti szívósságánál fogva, tudat-
lansága dacára megbirkózik az egészség kárho-
zatos ellenségével : a betegséggel. De igenis, 
sorakozzunk necsak népiskolai növendékeink, 
de fölserdült ifjúságunk, a népünk művelődése, 
tölvilágosítása s egészségügyi nevelése érdeké-
ben, hogy ily fegyverekkel fölvértezve, az anyák 
dicsőségesen küzdjenek a heródesi kedvtelésü 
fertőző betegségek ellen s azok támadásait 
sikerrel verjék vissza. 

Jól mondja dr. Farkas László: „Őseink, 
midőn e hont elfoglalták, kardot és asszonyt 
hoztak magukkal. Az a kard olyan hatalmas 
volt, hogy Munkácsot, hol először megpihentek, 
és Alpárt, hol a vérszerződést kötötték, ezer 
évig megőrizni volt képes. A következő ezer 
év munkájához a művelődés a nőt is odaszó-
lítja s bizony méltóbban e munkát nem fogja 
végezni, mintha megtanítja az anyákat, mint 
kelljen a gyermeket megtartani, épen fölnevelni, 
mert a hazának legnagyobb értékét az egész-
séges gyermekek képviselik." 

(Budapest.) Vörösváry Béla. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

— Hozzászólások. — 
XX. 

Schön kartárs cikkéhez hozzászólva mindenek-
előtt kijelentem, hogy a gramatizálásnak én is 
— mint minden a népiskola célját szemmel 
tartó tanító — esküdt ellensége vagyok. 

A nyelvtanból csak annyit, amennyi a helyes 
beszédhez, a helyes íráshoz és az egyszerű fogal-
mazáshoz szükséges; ez legyen szilárd elvünk. 

Ezen elvünkhöz pedig hívek maradunk, ha 
kimondjuk, hogy minden néven nevezendő 
d»finiálás és szabálybetanulás szükségtelen és 
ennélfogva fölösleges, időrabló munka. 

A definíciók mellőzésével szükségesnek tartom 
azonban a szavaknak és mondatrészeknek jelen-
tésük szerint való biztos fölismerését; ez 
ugyanis mind a helyes beszéd, mind pedig a 
helyes írás szempontjából elmaradhatatlan. 

Vannak pl. rokonhangzású szavak, melyek-
nek jelentésük szerint máskép történik az írása ; 
ilyeneken kívül : helyet és helyett, új és ujj stb. 
Vannak olyan szavak is, melyeknek írása tel-

jesen megegyezik, de jelentésük más, pl. : követ 
és követ (kísér) ; adat és adat (mással) stb. 
Az ilyen szavaknak helyénvaló alkalmazása és 
helyes írása céljából okvetlenül szükséges a 
szavaknak jelentésük szerint való beosztása és 
magyaros szavakkal való elnevezésük. 

A beszédrészeknek most használatos nevei 
— mindannyian tudjuk — nem magyarosak 
és nem fejezik ki azt a fogalmat, amit kifejez-
niük kellene. A főnév a német Hauptwort-nak, 
a melléknév a He'wort-nak szolgai fordítása, 
és egyik sem foglalja magában jelentésének 
tulajdonképeni fogalmát. Ahelyett azonban, 
hogy ezen rossz elnevezéseket sorra venném 
bírálat alá, hasznosabb dolgot vélek cselekedni, 
ha a helytelen ntvek helyébe magyarosabb és a 
jelentést jobban kifejező szókat ajánlani próbálok. 

Menjünk tehát sorba. 
1. A főnév neve alá sorozott szavakat osszuk 

be tárgynevek (pl. szék, asztal) ; személynevek 
(János, Katalin) ; tulajdonságnevelt; (szépség, 
jóság) és különneoék (Budapest, Duna, Mátra) 
csoportjába; igaz, liogv ezáltal több osítály, 
több csoport lesz, mint eddig volt, de legalább 
a jelentésnek megfelelők a nevek és az illető 
szók biztosan besorozhatok a megfelelő elne-
vezés alá. 

2. A melléknév (minthogy ez már nem is 
név) kapja meg a milyenségszó nevet. 

3. A számnevet (ez sem név) hívjuk egy-
szerűen számnak. (Tőszám, rendszám, sokszorozó-
szám, osztószám, határozott és határozatlan szám.) 

4. A névelőket nevezzük el, ha hosszabb lesz 
is a nevük, névelőző szócskáknak. (Ez nemcsak 
hosszabb, de rosszabb is. Szerk.) 

5. A névmás valóságban névhelyettesítő ; az 
is legyen a neve. 

6. A névutó igazában névkövető szó ; ez is 
jól hangzik. 

7. Az igét bátran elnevezhetjük csélékvésszó-
nak, sőt ezen elnevezés alá az ígeneveket is 
beoszthatjuk, mert hiszen „olvasni" szintén 
cselekvést jelent, a „szántó" munkás cselekszik, 
a „fölszántott" földdel is cselekedni kellett, 
a „fölszántandó"-val is cselekedni kell stb. 
Cselekvést jelentenek a határozói ígenevek is. 

8. A kötőszó elég jó. Ez megmaradhat. 
9. A határozószó elnevezés helyett — ami 

nem épen rossz — megfelelőbbnek tartom az 
illető szóra egyszerűen a jelentését rámondani ; 
pl. „ma, holnap" időjelző szavak, „künn, benn" 
hely jelző szavak stb. 

10. Az indidatszót is meghagyhatjuk, ha 
magyarosabbá hosszabbítjuk, így indulatkifejező 
szócska. 

A szavakat, mint mondatrészeket is sokkal 
egyszerűbben és megfelelőbben nevezhetjük el 
a mostaninál. 
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1. Az alany, mint amely szón a mondat föl-
épül, alapszik, legyen a mondat alap-sava. 

2. Az állítmány, mint amely szó a mondat-
beli gondolatot tulajdonképen kifejezi, legyen 
a mondat kifejezője. 

3. A többi mondatrészek vagy a neveket, 
vagy a cselekvést határozzák meg közelebbről ; 
eszerint vagy névhatározók vagy cselekvéshatáro-
zók. Pl. ebben a mondatban : „A jó tanuló az 
iskolában mindig rendesen végzi dolgait". A 
mondat alapszava: „tanuló", kifejezője :„ végzi" ; 
ez a kettő főrész; „jó" (tanuló) névhatározó, 
„az iskolában, mindig, rendesen és dolgait" 
(végzi) cselekvéshatározók (hol végzi, mikor 
végzi, hogyan végzi, mit végez?). 

Szerény véleményem szerint, ha a most hasz-
nálatos „nyelvtani" elnevezések helyébe az 
általam ajánlottakat fogadjuk be, máris sokat 
teszünk a nyelv tanításának megkönnyítéséért 
és nem gramatizálunk, hanem a helyes beszéd 
és írás elsajátításához szükséges munkát végzünk. 

(Simontornya.) liléin M.. József. 

— Gazdasági iskola a tauítóképzökben. 
A közoktatásügyi miniszter rendeletet intézett 
minden tanfelügyelőhöz, hogy a jövő iskola-
évtől kezdve mindazoknál az állami tanító- és 
tanítónőképző-intézeteknél, ahol a gyakorló-
iskola eddig csonka, azaz V., VI. osztály és 
ismétlő-iskola nélkül szűkölködött, életbe kell 
léptetni az V. és VI. osztályt és a gazdasági 
irány rí ismétlő-iskolát. A miniszter tervezi 
továbbá, hogy valamennyi tanítónőképzővel 
kapcsolatosan főzőiskolát és kisebb házigazda-
ságot rendeztet be a gyakorlati oktatás céljaira. 

Külföldi szemle. 
Fiúk kézimunka-iskolája a nagyobb városok 

népoktatásügye keretében. E cím alatt dr. 
Sickinger, Mannheim városi iskolatanácsos, 
figyelemreméltó előadást t a r to t t a fiú-kézimunka 
terjesztésére alakult német egyesületnek 24. 
közgyűlésén Görlitzben (Felső-Lausitz). Egy 
kézimunka-iskola berendezését fiúk részére egy 
nagyobb népiskola keretében az előadó azokkal 
a tapasztalatokkal világította meg, melyeket 
Mannheimban, ahol ilyen iskolát 1895-ben be-
rendeztek, szerzett. A városi hatóságok, a 
polgárság, az iparoskörök egyaránt nagy szim-
pátiával üdvözölték ennek az iskolának meg-
nyitását s ez oly reményteljes fejlődésnek indult, 
hogy fakultatív jellege dacára a résztvevő 
tanulók száma 80-ról 1280-ra emelkedett. A 
növendékek itt faragást, gyalulást, ércmunkákat 
és mintázást tanulnak. A fiúkézimunka-iskolának 
szükséges voltát, amely iskolában a városi 
ifjúságnak alkalma van gyakorlati tehetségét 

és erejét érvényesíteni, az előadó első sorban 
azzal okolta meg, hogy a változott életviszo-
nyok mellett a városi ifjúságnak nincs módjá-
ban az ipari munkának számos megfigyelését, 
melyek iskolai kiképzésének becses kiegészítését 
képezik, másképen megszerezni. De nemcsak 
nevelési, hanem nemzetgazdasági okok is köve-
telik az ifjúság tevékenységi ösztönének kifej-
lesztését a nyilvános iskolákon belül létesített 
intézmények fölállítása által. A munka minő-
ségének fokozása, mely a népek gazdasági 
versenyében a döntő mozzanat, föltételül kí-
vánja meg a munkás minőségének fokozását is. 
A kéz ügyessége és a szem iskolázottsága az 
izmok és idegek gyakorlatán nyugszik, azért 
ezeknek a szerveknek gyakorlását oly időben 
kell kezdeni, mikor még képezhetők és teljes 
kifejlésre hozhatók. Nem nagy költség kell 
ehhez és dúsan kamatoz az iskolából a gya-
korlati életbe lépő ifjúság lényegesen fokozott 
munkakészsége által. 

* 

Az érem másik oldala. Az amerikai tanügy 
fejlődéséről e lapokban már több ízben volt 
szó. Az iskolai fegyelem azonban Amerikában 
sok kívánnivalót hagy fönn. Egy német lap 
erről érdekes képet fest. Néhány hét előtt a 
washingtoni high school egyik tanítványa 
tanóra közben a következő mondatot írta le a 
fali táblára: „Rooseweit (az Amerikai Egyesült 
Államok elnöke) meggyalázta magát, mikor egy 
négerrel az asztalhoz ült." Ezért a tanítónő a 
tanulót az iskolából kizárta, de az iskola igaz-
gatója pár nap múlva ismét fölvette s a felső 
iskolai hatóság vonakodott a tanulóra további 
büntetést szabni. Washington egy másik fel-
sőbb iskolájában a tanulók nemrég korán reggel 
egy sport-diadalt ünnepeltek, ahelyett, hogy 
osztályaikba mentek volna. Mikor ezért az 
igazgató őket szigorúan rendreutasította, ott-
hagyták az iskola udvarát és sztrájkoltak, sőt 
közülök 38-an egy kérvényt ír tak alá, hogy 
az igazgatót rögtön fosszák meg állásától. Ezek 
az iskolasztrájkok nem ritkák Amerikában; 
így az elmúlt ősszel 80 tanuló sztrájkolt New-
Yorkban, mivel az iskolák fölosztásánál oly 
intézetbe helyezték őket, mely nem volt ínyükre. 
Azért érthető, hogy a tanítónők között évről 
évre jobban terjed a követelés, hogy szükség 
esetén a spanyolnádhoz nyúlhassanak, sőt a 
st-louisi általános tanítógyülés alkalmával 4000 
tanítónő lelkesedve ugrott föl helyéről, mikor 
valaki azt az indítványt tette, hogy a bot-
büntetés ismét behozassék. Sok helyütt azonban 
Amerikában ettől félnek, mert nincs kizárva, 
hogy egy-egy hevesebb anya, kinek fiát az 
iskolában elverték, a korbáccsal lesi meg a 
tanítót vagy tanítónőt és botrányt csinál. 
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SZUNORA 
Gyermekek közt. 

Jóságos Isten rendelése, 
— O, de bölcsen is rendelé — 
Hogy minden órám, minden napom 
A sok bohókás gyermeké. 

Ha nyom az élet gondja, terhe : 
Örömem csak bennük telik! 
Felém ragyognak, tündökölnek 
Piros orcáik, szemeik. 

A csengő ajkak szava, hangja 
Szelíden átzsong lelkemen, 
Édes igézet fogva tartja 
Es m inden búmat feledem. 

Őszinte, vidám mosolyuktól 
Felhőim széjjel oszlanak ; 
Nem üldöz, nem kínoz a kétség, 
Rágalom, gyűlölség, harag. 

Eljövök én híven közéjük 
S szívem megnyugszik, elpihen; 
Vígan tűnnek a percek, órák — 
Velünk vagy édes Istenem ! 

Kibékülök a sorssal is már, 
Szépnek hiszem az életet... 
Ártatlan, fürge gyermekek óh, 
Csak ide, körém jöjjetek ! 

Jóságos Isten rendelése 
— De nagybölcsen is rendelé — 
Hogy minden órám, minden napom 
A tiszta .. . üde lelkeké. 

(Komárom-Aranyos.) Tuba Károly. 

Rózsák a tövisek között. 
Amily igaz, hogy tövises a tanítói pálya, 

oly igaz, hogy nyílik e tövisek között itt-ott 
egy rózsa is. 

Nyílik minden taní tónak; annál több, minél 
hosszabb időt töltött e „tövises" pályán, csak 
észre kell vennünk, gyönyörködnünk azok szín-
pompájukban, élveznünk kellemes illatukat. 
Sokszor ilyen egyetlen rózsa is elégséges ahhoz, 
hogy feledtesse velünk az annak föltalálása, 
leszakítása közben kezünket ért tövisszúrás 
okozta fájdalmakat. Egy ilyen, néhány rózsa-
szálból álló kis bokrétát szándékozom itt be-
mutatni. 

* 

Kezdettől fogva osztatlan iskola tanítója 
vagyok. A balfelüli padsorban fiúk, a jobb-
felüliben leányok ülnek ; az első padokban a 
kedves kis apróságok. Tanítás közben szoká-
som az iskolában fölebb-alább, a padok előtt 
és között sétálni s közben-közben, itt-ott meg-
állani. Egy ily alkalommal a jobbfelüli első 
pad előtt állva, kezemet e pad felső lapjára 
helyeztem s kissé előre hajolva, egyik felsőbb 
osztállyal foglalkoztam. Közvetlenül előttem 
egy jóképű kis csöppség ült, aprólékos csön-
des foglalkozását elvégezvén, kezecskéit a padra 
helyezve. Amint így ot t állok, egyszer az én 
kis leányom, először csak az egyik ujjával, 
megérinti kezemet, majd simogatni kezdte azt, 
majd pedig, amidőn látta, hogy mindezt ha-
gyom, kezecskéit ráfektette kezeimre ; kissé 
lepillantva, látom, hogy az én leánykám, 
mintha villanyszikra jár ta volna át, megrázkó-
dott, boldogan mosolygott, arca sugárzott, 
szemei csillogtak s egész lényén észrevehető 
volt, hogy ártatlan szívecskéje tele van öröm-
mel . . . Később megtudtam, hogy a kis kedves 
otthon is elújságolta, mintegy eldicsekedett 
édesanyjának, hogy megsimogatta a kezemet . . . 

En nem tudom kinek hogyan, de nekem a 
gyermeki ragaszkodás ez ártatlan megnyilat-
kozása, a leányka igaz öröme, igaz örömet 
okozott . . . 

* 

Hogy tanítványaimat, egyebek között, szol-
gálatkészségre is neveljem, hogy e jó tulajdon-
ságot bennük szilárdítsam, próbára tegyem, 
még ha esetleg el lehetnék is szolgálatuk nélkül, 
de ha szolgálatukra épen szükségem van is — 
még akkor sem követelem azt tőlük, nem pa-
rancsom előzi meg a szolgálatteljesítést, mert 
azon esetben az nem szolgálatkészség, hanem 
engedelmesség lenne — néha, úgy tanítási időn 
kívül, így szólok hozzájuk: „Ki tenné meg ezt 
vagy amazt, szívesen ; szeretném, ha ezt, vagy 
amazt közületek valaki szívesen megtenné." 
Ilyenkor rendszerint egyszerre többen is jelent-
keznek : én teszem ; én hozom ; én viszem ! 
Mintegy versenyre kelnek. 

Vagy tíz év előtt történt. Akkori tanítvá-
nyaim közül a szolgálatkészségben leginkább 
egy kis, III. osztálybeli leányka vált ki, aki 
az egyik pad szélén ülve, néha be sem várta, 
hogy kifejezést adjak óhajomnak ; főkép, ha 
valamiért küldendő, pénzt látott kezemben, 
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minden fölhívás nélkül elém állt s vidáman 
szólt : kérem, én hozok . . . Midőn egy ilyen 
alkalommal épen zsemlyéért futott, padbeli 
szomszédja, egy szintén kedves, szelíd leányka, 
szemeit lesütve szomorkodni, majd csöndesen 
sírdogálni kezd, végre hangos zokogásban tör 
ki. Tudakolom, kérdezgetem : mi a baja, miért 
sír? Alig-alig tud szóhoz jutni s csak szak-
gatottan mondja : Mert . . ., mert . . . a tanító 
úr . . . engem . . . nem, nem szeret . . . annyira, 
mint . . ., mint a . . . a Nanicát. (így hívták 
azt a kis leányt, aki zsemlyéért ment.) Magam 
is elérzékenyedtem erre az érzékeny feleletre, 
amit nem tudván mire vélni, újólag kérdém: 
Ki mondta ezt neked, vagy miből gondolod 
ezt édes lányom ? Mert . . . mindig . . . a Na-
nicát . . . küldi, . . . pedig . . . én is . . . szíve-
sen . . . elmennék. Gyorsan a zsebembe nyúlva, 
kivettem 2 krajcárt (akkor még az járta s nem 
a fillér) s őt is elküldtem egy zsemlyéért. Erre 
kiderült az én kis leányom arca, vidám lett s 
futott, mint a fü r j ; mire azt gondoltam, hogy 
a boltba ért, már visszajött a zsemlyével s 
csak úgy csillogtak a szemei a benső öröm-
től . . ., — az enyémek is! . . . Mi más volna 
ez is, mint egy szerény, de természetes s így 
kedves illatú rózsa a tövisek között ! . . . * 

Ugyanazon időtájban történt. Névnapom reg-
gelén, amidőn az iskolába beléptem, tanítvá-
nyaim, fölállván, (mint egyébkor is) „Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus "-sal üdvözöltek, amely 
után, bár egy kézmozdulattal leülést jeleztem, 
ők áll fa maradtak; kilépett a legfelső padból 
egy VI. osztálybeli fiú, elém állt s kezemet 
megcsókolva, néhány „őszinte, gyermeki szív-
ből fakadó" szóval üdvözölt névnapom alkal-
mából ; végezvén, ismét kezet csókolt s helyére 
ment. Bár sejtettem, hogy a fiú ezt nem ma-
gától, de szülei tanácsra s útbaigazításra tette, 
mégis igen jól esett, mert a rövid üdvözlő beszéd 
alatt és után tanítványaim szemeiben csillogó 
igazgyöngyök igazolták azt, hogy mindnyájan 
úgy éreztek, amiként szónokuk beszélt! . . . 
Mégsem annyira ez, mint ami ugyanazon napon 
délután történt ! . . . 

A tanítást bevezető imádság után egy másik, 
VI. osztálybeli fiú, az első deákom, odajön az 
iskolaasztalhoz s előtörni készülő könyeit vissza-
fojtva, halk hangon mondja: Kérem szépen, 
délelőtt én nem voltam itt az iskolában. (Tű-
nődtem, mit akarhat ez a gyerek ; mulasztását 
igazolni : nem, mert ez elmaradására _ már a 
megelőző napon engedelmet kapott.) Én i s . . . 
meg- . . . megköszöntöttem . . . volna a . . . a 
tanító urat. A jó Isten sokáig éltesse ! . . . Míg 
mindezt kinyögte, kezemet kezében tartva, azt 

folyton szorongatta, majd végezvén, többször 
megcsókolta . . . 

Hát ez is, nem tövisszúrást felejtető rózsa-e? 
Nekem: igen! 

Minden osztály olvasó- és tankönyvét be-
szerzem az iskola számára is s tanítás közben 
ezeket veszem igénybe. Mégis megesik egyszer-
másszor, hogy nem az „iskola" könyvét, hanem 
valamelyik tanuló könyvét veszem kezembe. 
Egy alkalommal, épen a IV. osztálybeliek ol-
vastak, olvasás közben egyik fiút magamhoz 
intem, hogy mivel ő már olvasott, adja nekem 
a könyvét ; készséggel odaadta. 

Másnap az apja újságolja : Tanító úr, kérem, 
úgy örült tegnap az a gyerek ; mikor haza-
jött, olyan örömmel mondta, hogy a tanító úr 
az ő könyvéből olvasott! . . . Én is örültem s 
máig is tudok örülni ez ártatlan öröm fö lö t t . . . 

* 

A kilencvenes évek elején történt. Filiális • 
községben működtem. Húsvét napján reggel 
misére mentem a szomszéd községbe. Amint 
megyek, egyszer csak mellém csörtet és sar-
kantyúit összecsapva, nagy tisztességtudással 
üdvözöl egy, az ünnepekre hazajött, három-
csillagos huszár-altiszt, volt tanítványom, aki 
ott nyilvánosani hálálkodó szavakkal adta elő, 
hogy a katonaságnál is mily sok és jó hasznát 
vette az iskolában tőlem hallott szép dolgok-
nak, hogy annak köszöni előmenetelét; „a jó 
Isten áldja meg érte!" mondta. Igazán, jól 
esett ; szívesen vettem, akár csak egy rózsát ! . . . 

* 

Ez év Szentháromság-vasárnapja előtti na-
pon körmenetet vezettem az innét nem messze 
fekvő kegy helyre, Máriagyüdre; ott voltak szin-
tén körmenettel az ó . . iak is, ahol 17 évig 
voltam tanító. Körmenetünk beért a templomba, 
igyekeztünk a főoltár felé, ők meg onnét ki-
felé ; mi, félre álltunk, hogy nekik helyet 
adjunk. Amint ott egyik pad mellett állok, a 
kifelé jövő ifjak, hajadonok, de férfiak s asszo-
nyok is, volt tanítványaim (hja ! az idő eljár ; 
öregszünk !) sorban megcsókolták kezemet, ez-
által ott, a nagy, nagy nyilvánosságban, nem 
kis feltűnést keltve; a templomon kívül pedig 
körém csoportosulva, ki arcomat, ki kezemet 
simogatta, sóhajtozván : „Kedves tanító űr ! . . . " 

Hogy ezt tevén, mit gondoltak, mit éreztek : 
nemcsak gondoltam, de éreztem, érezem is, s 
miért tagadjam, jól esik ez érzés, akárcsak egy 
kinyílt rózsának kedves illata . . . 
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. . . . E hat szál rózsához, amilyen több is 
virít pályám tövises bokraiban, zöld levélül 
szolgáljon a remény, hogy pályám tövisei közt 
több hasonlóra is fogok találni ; fűzze ezeket 
egybe, bokrétává a szeretet, amellyel tövisei 
közt ily rózsákat termő pályám iránt visel-
tetem. 

Nem képzelek magamnak olyan tanítótársat, 
aki pályája tövisei között nem találna — ha 
keres — ilyen s ehhez hasonló, természetes, 
illatos rózsákat. Most, a nagy szünidőben, az 
arra legalkalmasabb időben, kutassuk föl pá-
lyánk tövises bokrait, keressük, szedjük, fűzzük 
bokrétába azokat; tudjunk s akarjunk gyönyör-
ködni, azoknak színpompájában, kellemes illa-
tában, s pályánk mindjárt nem fog annyira 
tövisesnek látszani („nincsen rózsa tövis nél-
kül") ; tövisek szúrta sebeink nem fognak oly 
nagy fájdalmat okozni, enyhíti, enyhítse ezt 
azoknak szép színe, jó illata s a tudat, hogy 
azok nekünk virítanak, nekünk illatoznak ! . . . 

(Keszii.J Somssich Sándor. 

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

Köszönetét nyilvánította: a Martonvásári 
takarékpénztár igazgatóságának, aki a marton-
vásári áll. segélyezett községi iskola szegény 
tanulóinak segélyezésére 1890. évtől kezdve 
1400 K-t adományozott ; Teller Pál veszprémi 
székesegyházi kanonoknak, aki az angolkisasszo-
nyok veszprémi intézetének ú j iskola építésére 
12.000 K-t adományozott; Kemenes Ferenc 
veszprémi székesegyházi nagyprépost, pápai 
prelátusnak, aki az angol kisasszonyok vesz-
prémi intézetének ú j iskola építésére 30.000 
K- t adományozott. 

Kinevezte: Kincs Pál oki. tanítót a mező-
vári áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Barabás 
Anna zágonybárkánytelepi áll. el. isk. állandó 
h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; a pásztói áll. óvónál az óvónői 
teendők ellátásával megbízott Kálmán Erzsébet 
oki. óvónőt ezen óvóhoz áll. óvónővé ; Bachert 
Endre oki. tanítót az óradnai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Bálint Livius Dávid zarándi 
áll. el. isk. állandó h.-tanítót ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Starkbauer Emilia 
kispesti áll. el. isk. állandó h.- tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Burich 
István fiumei áll. el. iskolai állandó h.-tanítót 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

J len minőségében áthelyezte: Takáts 
Irén zsombolyai oki. óvónőt a nagyenyedi áll. 
óvóhoz; Pepich Zsella dobsinai és Ruitkay 

Aranka csongrádi áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen ; Mercz Mária kapnikbányai-alsótelepi 
áll. óvónőt az újszentannai áll. óvóhoz ; Berecz 
Mária petőszinvei áll. óvónőt a tihanyi állami 
óvóhoz; Gulyássy Győző sóháti áll. el. iskolai 
tanítót a hegyfarki áll. el. isk.-hoz; Tamaska 
Endre makkosjánosi és LŐrinezi Dénes szádellői 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen; Puczolló 
István hatvani áll. el. isk. tanítót a korlátkői 
és Markhót Mária korlátkői áll. el. isk. tanító-
nőt a csejthei áll. el. isk.-hoz ; Perepaties Anna 
csejthei áll. el. tanítónőt pedig a hatvani áll. 
el. isk.-hoz ; Ádám Katalin magyarpádéi áll. el. 
isk. tanítónőt a nagybecskereki áll. el. isk.-hoz ; 
Kun J anka zalatnai áll. el. isk. tanítónőt a 
medgyesi áll. el. isk.-hoz; Joó Imre hódmező-
vásárhelyi tanyai és Muzsnay Kálmán kisfülpösi 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Benedek 
Jolán liptószentmiklósi áll. óvónőt a patvarczi 
áll. óvóhoz ; Szegfű Lajos felsőmuzslyai és 
Fejér Sándor antalfalvai áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen ; Odor Gizella zavadkai áll. el. isk. 
tanítónőt a bánffihunyadi áll. el. iskolához; 
Szendéné Répászky Boriska temesbuttyini áll. 
el. isk. tanítónőt a brestyei áll. el. iskolához. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Tukulija Szvetozár szokolováczi közs. iskolai 
tanítót ; Kollárov Miklós alsókaboli közs. isk. 
tanítót ; Obradovics János idvori közs. iskolai 
tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott : Kövér Lázár 
bendekfalvi áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1440 K-t ; Szikszay Albert amaczi 
munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanítónak évi 
680 K-t ; Kádár János egrii munkaképtelen 
ev. ref. elemi iskolai tanítónak évi 800 K-t ; 
Schiveighart Jakab herczegfalvai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1840 K - t ; Páska Demeter 
szécsi munkaképtelen g. kath. el. isk. tanító-
nak évi 440 K - t ; Porumb Péter giródtótfalusi 
munkaképtelen g. kath. el. isk. tanítónak évi 
380 K - t ; Vincze József íöldesi munkaképtelen 
ev. ref. el. isk. tanítónak évi 1180 K - t ; Toldi 
Ferenc losonczi elaggott ev. ref. tanítónak évi 
1060 K - t ; Pap Ferenc debreni munkakép-
telen g. kath. el. isk. tanítónak évi 760 K- t ; 
Simon József felsőrajki róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 760 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Bányay 
Ferdinánd smugóczi g. kath. el. isk. tanítónak 
844 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Antaliez Hugó palánkai nyug. róm. kath. 
tanító özv., szül. Brucker Ágnesnek évi 545 K-t, 
három kiskorú árváinak összesen 272 K 49 f-t. 

«OI$Oe 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
M. J. és másoknak. Az állami iskolai pályá-

zatok, amennyiben egyáltalán hirdetnek pályá-
zatot, lapunkban és a Hivatalos Közlönyben 
jelennek meg. — Szíves tudomásul. Főleg 
az iskolaszéki elnök és jegyző uraknak ismé-
telten figyelmükbe ajánljuk, hogy a hirdetések 
díját és szövegít nem mihozzánk, hanem a 
kiadóhivatalhoz (I., Vár, Iskola tér 3.) kell kül-
deniök. Hozzánk küldött hirdetésekért mi semmi 
felelősséget sem vállalunk. Elmaradt lappéldá-
nyokat sem a szerkesztőségnél, hanem a kiadó-
hivatalnál kell reklamálni ; a lap expediálásával 
mi egyáltalán nem foglalkozunk Miránk,szerkesz-
tőségre, csak a lap szellemi kiállítása tartozik. — 
S. 1. Szauiszló. Több ízben közöltük már, 
hogy a különböző tanfolyamokra vonatkozó 
fölvételek módozatairól és megtartásuk idejéről 
csak akkor szerzünk tudomást, ha a pílyá-
zat közlés végett hozzánk beküldetik. Ezút-
tal újból csak azt hangsúlyozhatjuk : tessék 
figyelemmel kísérni lapunk hirdetéseit. — 
Sell. A. A tanító házassági ügyeit senki sem 
korlátozhatja s azt veheti el, akit élettársául 
választott. Elég sajnálatos dolog volna az, ha 
a tanítónak hátrányokat kellene elszenvednie 
azért, mert más vallású nőt vesz el, mint 
amiuő vallásúak a községbeli lakosok. — 
„Népnevelő" szerk. Tévedés ! Lapunknak csak 
egy belső munkatársa van. — H. R. Nagyeör. 
Ha állami iskolához pályázatot hirdetnek, az 
mindig megjelenik a mi lapunkban is; csak-
hogy ritkán hirdetnek, mert az állásokat vagy 
a kir. tanf. fölterjesztései a'apján, vagy az audien-
ciális kérvények közül válogatva töltik be. — 
F. I. A kötelezett heti óraszámon belül a közs. 
isk. tanító is tartozik hittant tanítani — ha erre 
szükség van — külön díjazás nélkül. Hacsak díj-
levelében vagy megválasztatási jegyzőkönyvében 
díjazást nem ígértek ebbeli fáradozásáért. — 
K. L. Igazságos arány az, hogy az összes adó-
zások után kivetett 5%-os iskolai adóból fö-
dözik a községi iskola költségeit és esetleg a 
segélyezésre rászorult hitközségnek is a fönn-
maradó részből adnak méltányos segítséget. Ez a 
viszonyokhoz képest nem mindenütt egyforma. — 
L. György. H i fizetését megcsonkították, for-
duljon panasszal a megyei közig, bu.-hoz. — 
K. J. Azt hisszük, hogy okkal-móddal ki 
lehetne eszközölni, hogyha csakugyan tanító-
pályán való továbbképzés végett van szüksége 
ar. állás ideiglenes elhagyására, akkor az elő-
zőleg töltött szolgálati évei ne vesszenek el 
nyugdíjazás tekintetében. Eziránt a közoktatási 
minisztériumhoz kellene folyamodni, mihelyt 
fölveszik az országos rajztanári képzőintézetbe, 
természetesen igazolva a fölvételt és kérve, 

hogy azt az időt, mint tanulmány szempontjá-
ból bekövetkezett szolgálatfolytonosság meg-
szakítását, igazoltnak tekintse a minisztérium. — 
Sz. J. Ha a növendékek száma 30-ra nem rúg, 
akkor megtagadják az államsegélyt. Mert egy 
iskola önálló fönnállásához legalább 30 isko-O 
lába járó tanuló szükséges. — K. Janka, 
Kerekhalom. Igen, el kell végezni a polgári 
iskola ^ 4 osztályát, hogy óvóképzőbe bejus-
son. Úgyis temérdek a folyamodó. Rendkívül 
sok okleveles óvónő van állás nélkül. — 
K. J. Sz. Mint református tanítónak, legjobb 
esetben csak, bár 63 év óta tanító, 1870. évtől 
számíthatják nyugdíjigényét az Országos nyug-
díj dap terhére. — S. Gy. F. Nincs kizárva 
a lehetőség, hogy tanítói oklevele alapján, 
különösen valamely magánvállalatnál, kaphas-
son képzettségének megfelelő alkalmazást. — 
Balatonban. Kántortauító félévi járandóságát 
az egész évi jövedelmet tekintetbe véve kaphatja 
meg, tehát együttesen véve terményt és kész-
pénzfizetést. Annak a felére van jogos igénye. — 
H. I. 1. A honvédelmi miniszter 1900/32.500. 
számú körrendelete szerint a tanítók kivételes 
nősülési engedély nélkül nősülhetnek ; mint 
tanítók vagy tanítójelöltek osztattak be a 
póttartalékba, föltéve, hogy a nősülés idején 
nem állanak épen tényleges szolgálatban. — 
P. S. Sz. Helytelen dolog, hogy az a nyugal-
mazott tanító mint helyettes tanító egy és 
ugyanazon iskolánál 1340 kor. nyugdíjjal és volt 
tanítói fizetése és korpótléka mellett működik. 
Je'entse be ezt az esetet a kir. tanf.-nek. — 
S. Gy. M. Az 1868 iki törvény alapján 
minien tanítói házhoz lakást és legalább 
Y* ho'.dnyi kertet kell adni, esetleg ennek 
megfelelő pénzértéket kell számítani. — 
SI. I. Cs. Ha közigazgatási bizottság útján 
hajtották be a hátralékot és az nem intéz-
kedett, akkor bizonyára nincs is joga kamatot 
követelni a hátralékban maradt és csak jóval 
később kifizetett tanítói fizetés után. Második 
kérdésére vonatkozólag máshol is tapasztaltuk 
azt, hogy az előleg hátralékát a kincstári em-
berek levonták az utóbbi fizetéséből. Máskép 
nem tudtak maguknak kielégítést szerezni. Ha 
ügye a pénzügyi igazgatóságnál van, akkor 
sürgesse me^. — P. J . Sz. Aki 10 évigr nem 

o o o 
volt tagja a nyugdíjintézetnek, annak özvegye 
államsegélyben nem részesülhet, sem a hátra-
maradt árvák nem részesülhetnek. Esetleg az 
volna lehetséges, hogyha valamelyik tanítói 
árvaházban hely van és teljesen vagyontalan 
az özvegy, akkor valamelyik tanítói árvaházba 
fölvelietné a miniszterim az illető árvát. Ezért 
oda, kell folyamodni. — U. M. N. Csak a 
rendes minőségben töltött szolgálitok után 
számíthat korpótlékra. Azért, hogy második 
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tanítónak nevezik, leket rendes tanító, ha 
állása önállóan szervezett. Rendszerint akkor 
szokták második tanítói állásnak nevezni, ha 
már egy rendszeresített állás van ott és a 
növendékek számának megszaporodása következ-
tében új tanítóra, új osztályra van szükség. — 
K. M. B. Forduljon Seherer Sándor igazgató 
úrhoz, a bajai állami tanítóképzőbe. Mi ugyan 
inkább azt tanácsoljuk, hogyha érettségi bizo-
nyítványa van, sürgősen folyamodjék a peda-
gógiumba, polgári iskolai képzőbe. Sokkal 
kedvezőbb anyagi helyzete lesz idővel. — 
P. P. A polgári iskolai kézi munka-tanítónői 
képesítésnek ma már ú j szabályzata van. El 
kell végezni az elemi képezdét, oklevelet kell 
szerezni. S emellett be kell végezni valamely 
felsőbb női ipariskolát. Hogy a kérdezett ipar-
iskola milyen rangú, nem tudjuk. Az orszá-
gos képesítő-bizottság majd elbírálja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Orsz. Közoktatási Tanács alelnö-

kévé a király dr. Fináczy Ernő egyetemi 
tanárt nevezte ki öt évi időtartamra. Ez a 
kinevezés általános megelégedéssel találkozott, 
mivel dr. Beöthy Zsolt helyét csakugyan a 
budapesti egyetem pedagógiai r. t a n á r i : dr. 
Fináczy töltheti ba legilletékesebben. Dr. Fináczy 
Ernő nemcsak nagytudományú férfiú, hanem 
a nemzeti közoktatásügynek régi, kipróbált 
harcosa. 

— A Trenesénmegyei általános tanító-
egylet gyűlése Kosztka Mihály kir. tanfelügyelő, 
Osztroluszky Géza a vármegye főispánja, Baross 
János • főszolgabíró, Szecsei főispáni t i tkár és 
más számos vendég jelenlétében Trencsén-Teplicz 
dísztermében folyt le augusztus 9-én, Bocsek 
György elnöklete alatt. Az egész gyűlés folyamán 
a legodaadóbb érdeklődés mutatkozott a tan-
ügyi kérdések iránt. Kosztka Mihály kir. tan-
felügyelő lendületes megnyitó beszéde után 
Bocsek György szólott, hatásosan üdvözölte a 
főispánt és más vendégeket, így az Országos 
Bizottság és Eötvös-alap alelnökét, dr. Göőz 
Józsefet. Aztán nagy örömmel jelentette, hogy 
a trencsénvármegyei tanulói internátus immár 
fedél alatt van, az építkezés utolsó stádiumá-
ban. Szeptember elején ünnepélyesen átadják 
rendeltetésének, „ Trencsénvármegyei tanítók 
Kosztka Mihály háza" címen. Tizenkét tanító-
gyermek 20—20 korona, tíz 24 korona, nyolc 
28 korona, tíz hivatalnokgyermek 34 korona 
havidíj mellett részesül teljes ellátásban. Re-
mélhető, hogy az állam költségvetésében ezen 
exponált helyen levő tanítói internátus érdeké-

ben a közokt. kormány segélyről fog gondos-
kodni. Akkor a díjakat le fogják szállítani. E l -
határozták végre azt is, hogy Bellus mellett, 
Szlatina-fürdőn, tanítói szanatórium létesítése 
tárgyában megteszik a szükséges lépéseket. 
A társasebéden a főispán a királyra, Mátrai igaz-
gatóra, Lukács miniszterre, Molnár államtitkárra 
és Halász miniszteri tanácsosra, Kosztka Mihály 
kir. tanfelügyelő a főispánra és alesperesre s 
másokra mások mondottak köszöntőket. Külö-
nösen nagyhatású volt a főispánnak korszerű 
eszmékben bővelkedő beszéde, melynek közép-
pontja az volt, hogy föl kell karolni a népet, 
s a nép jólétének előmozdítói és korszerű 
nevelői a buzgó, munkás nevelő-tanítók. O 7 

— A pestmegyei ág. hitv. evangélikus 
esp. tanítótestület fényes eredménnyel ta r to t ta 
meg közgyűlését Sárkány Béla elnök és czegléd i 
kartársunk, Alexy Lajos elnöklete alatt, Buda-
pesten. Zselló Lajos czinkotai tanítót 40 éves 
szolgálata betöltése alkalmával üdvözölték. Az 
elhalt kartársakról Mendelényi Ede és Halász 
Lajos emlékeztek meg előadásaikban. Bemu-
tatták a Pápán tartot t nagygyűlés memo-
randumát. Előadást tar tot t Alexy Lajos, hogy 
miként tanít ja ő első osztályos növendékeinek 
a hittant és erkölcstant. Az előadás tartására 
fölkért dr. Göőz József pedig az ő sajátos 
hangutánzó módszerét mutat ta be. S egyszer-
smind bemutatta a nem-magyarajkúak számára 
írt s beszél) képekkel gazdagon illusztrált 
ábécéjét is. Szóbakerült még. az egyházi szer-
vezeti javaslat ama pontjaira való memorandum 
megszerkesztése, melyek a tanítóknak és a 
község iskolaszéki tagjainak egymáshoz való 
viszonyát hivatvák szabályozni. Itt különösen 
Noszkó István rákoskeresztúri lelkész, aztán 
Alexy Lajos és Kimer Gusztáv szaktársak 
bocsátkoztak érdekes vitatkozásba. 

— Halálozások. Lichtner Jánosné, szül. 
Spstt Janka Teréz, Lichtner János községi 
tanító neje Kékellőn, életének 21. évében el-
hunyt. — Mosó Lajos jászberényi r. kath. 
tanító f. hó 11-én meghalt. Áldás emlékükre! 

Tartalom : A nem-magyar tannyelvű képzőintéze-
tek magyarnyelv-tanítása. — A számtan az új Tan-
tervben. Mencsey Károly. — A tanító függetlenségé-
ről. Ember János. — A tanítói állás védelme. 
Barabás Ernő. — A népiskola a közegészségügy szoU 
gálatában. Vörösváry Béla. — A magyar nyelv taní-
tása magyar tannyelvű iskolákban. XX. Klein M. 
József. - Külföldi szemle. — Sziinóra : Gyermekek 
közt. (Vers.) Tuba Károly. — Rózsák a tövisek kö-
zött. Somssich Sándor. - Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . MINISZTÉRIUM. 

Megje len ik e l ap m i n d e n h é t e n egyszer , csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i n é p o k t a t á s i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és po lgá r i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése i r á n t i fo lyamodványok az iskola l é t ezé sé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügyelő által l á t t a m o z o t t 
községi előljárósági b izonyí tvánnya l együ t t , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesz tőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pos ta világosan k i i randó. 

E lő f i ze t é s i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el . — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , minden közlés u t á n 6 fillér ^fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k iszámítható h i rde t é s i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy he tvenko t ted r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasabú so ra 1 korona . Ezek a d i j a k is 
e lőre a k i adó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . Kl. l t . , OSTIIOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . K KU., ISKOLA-TÉR i. 

I v é z i r a t o l t a t n e m a d v i n l c v i s s z a . 

A kir. tanfelügyelők ííj Utasítása. 
Dr. Lukács György vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter a magyar nép-
oktatás fejlődésére, különösen pedig 
annak egyöntetű vezetésére és irányítá-
sára nagyjelentőségű intézkedést t e t t , 
midőn a már elődei a la t t megkezdett 
munkát, a kir. tanfelügyelők új Utasítá-
sát végleg befejezte, a lehető legtöké-
letesebb formába öntötte és szeptember 
hó 1-től életbe léptette. 

Ez az új Utasí tás két szempontból fö-
lötte fontos. Először azért, mert a nép-
oktatási törvények végrehajtása tár -
gyában még az 1876. évben kibocsátott 
tanfelügyelői Utasítás nemcsak sok tekin-
tetben elavult, hanem ma már fölötte 
hiányos is, mer t a fejlődött viszonyok-
hoz és az adminisztráció megszaporodott 
követelményeihez, újabb elveihez egy-
általán nem alkalmazkodik, az 1876. év 
óta fejlődött népiskolai ügy ellenőrzé-
sének fontos föladatai a régi Utasítás 
keretéből kinőttek s a legfontosabb 
törvényes rendelkezések, amik azóta 
létesültek, hiányzanak belőle, minélfogva 
aztán az ellenőrzésben, a kir. tanfel-
ügyelők ügykezelésében országszerte az 
egyöntetű eljárás hiánya és bizonyos 
ingadozás volt tapasztalható. 

Ehhez járult még az, hogy a kir. tan-
felügyelők iskolalátogatásának még min-
dig nagy akadálya volt az irodai munka 

túltengése, holott a tanfelügyelők nagy 
föladataikat csak úgy képesek teljesíteni, 
ha az iskolalátogatásra mentől nagyobb 
gondot fordítanak. 

De a fönt elmondottakon kívül szük-
ségessé t e t t e még a tanfelügyelők szá-
mára ú j Utasítás kidolgozását az is, 
hogy magának a tanfelügyeletnek ha tá -
lyosabbá, erélyesebbé és az iskolai élet-
tel szorosabb kapcsolatban állóvá té te le 
is elengedhetlen és halaszthatlan köve-
telménnyé vált, hogy főleg nemzetiségi 
vidékeken a nemzetiségi iskolákban a 
hazafias szellemet, a magyar állameszmét 
és a magyar nyelv érdekeit hathatósab-
ban lehessen biztosítani; elengedhetlen 
követelménnyé vált, hogy a tanítóképző-
intézetek ellenőrzésében a kir. tanfel-
ügyelők határozottan körvonalozott és 
kimerítő utasításokkal láttassanak el. 

Végül szükségessé t e t t e az új Utas í -
tás kibocsátását, hogy úgy a központi 
igazgatás számos fölösleges munkával 
járó ügyének a központból való kitele-
pítésével, azonkívül magának a t an-
felügyelői ügykezelésnek, tanügyi admi-
nisztrációnak egyszerűsítésével az ügy-
menet egyszerűsíttessék, gyorsíttassék 
és hogy ezáltal is a kir. tanfelügyelők-
nek minél több idejük maradjon a ha-
tályos és éber ellenőrzésre. 

Az új Utasítás ezen föntvázolt föl-
adatot a legmesszebb menő módon és 
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a lehető legapróbb részletekig — anélkül, 
hogy túlságosan elaprózná a dolgokat — 
megoldja. Az új Utasítás rendjén a kir. 
tanfelügyelők megszabadultak minden 
olyan teendő közvetlen intézésétől ame-
lyek tulajdonképen nem is az ő föladatuk. 
Ilyenek a népiskolai tankötelezettség köz-
vetlen végrehajtása, az iskolaépületek 
rendbentartása, a tanítói fizetések kiszol-
gáltatásának közvetlen intézése, mint 
amely ügyeket az 1875. évi YI.t-.-c. 30. §-a 
értelmében a törvényhatósági közigaz-
gatási bizottságok kötelesek járási kö-
zegeikkel ellenőriztetni és községi elöl-
járókkal végeztetni s mert óriási dolgot 
adtak. Ezen teendőkben is azonban a 
felügyelet és ellenőrzés a kir. tanfelügyelő 
teendője marad továbbra is. 

Tüzetes és a vármegyei közigazga-
tási bizottságok részére a belügyminiszter 
által kibocsátott ügyviteli szabályzattal 
és az 1901. évi XX. törvénycikk alap-
elveivel megegyező hivatali ügyrendet 
állapít meg az Utasítás, mely a tanfel-
ügyelői hivatalok, irodák és irattárak 
egyöntetű vezetését, az egyszerűséget, 
gyorsaságot biztosítja; s emellett föl-
menti a kir. tanfelügyelőket azon sok 
és fölösleges nyilvántartás vezetése alól 
is, amiknek vezetése irodáikra súlyosan 
nehezedett. 

Az új Utasítás a lehetőségig keresz-
tülvitt decentralizáció mellett oly hatás-
körrel ruházza föl a kir. tanfelügyelőket, 
amely mellett csak a legfontosabb 
ügyek elintézése végett lesznek kényte-
lenek fölöttes hatóságukhoz fordulni, 
ami egyfelől tekintélyüket emelni, más-
részt felelősségüket fokozni fogja és 
ekkép a tanfelügyelők munkájának ha-
tását a népoktatás fejlesztésére elő-
mozdítani fogja. 

A kir. tanfelügyelők hatáskörének 
kiszélesbítését illetőleg elég hivatkoz-
nunk arra, hogy a szabadságolások, 
helyettesítések ügyeinek elintézése leg-
nagyobbrészt hatáskörükbe utaltatott , 
a felső nép- és polgári iskolai magán-

vizsgálatok ügyének túlnyomó részét 
az állami iskolák kisebb helyreállítási 
ügyeit, ingyen tankönyvek engedélye-
zési ügyeit, kisebb peres ügyekben a 
perbebocsátkozási engedély kiadását, 
tanítóknak bizonyos kisebb mellékfog-
lalkozásokra az engedély megadását, 
tanítói lakások élvezetének kijelölését, 
állami tanítóknak egyik iskolai körzetből 
a másikba való áthelyezését stb. hatás-
körükbe utalta, ezenkívül számos olyan 
eddig terhes irodai munkát, ami által a 
kir. tantélügyelő csak mintegy közvetítő 
munkát végzett, beszüntetett. 

Legfontosabb része a kilenc fejezetre 
fölosztott Utasításnak mindenesetre a 
VII. fejezete, amely a kir. tanfelügyelő 
iskolalátogatását részletesen szabályozza. 

Ezen fejezetnek kimagasló intézke-
dései mindenesetre azok, amelyek arra 
céloznak, hogy egyfelől behatóbbá, ébe-
rebbé és minél sűrűbbé váljék a tanfel-
ügyelő iskolalátogatása, másfelől, hogy 
az iskolalátogatás a népiskolai élettel 
szorosan összeforrjon, az valóságosan 
vezető és irányító ténykedéssé váljon. 

Az iskolalátogatások tervszerűvé téte-
lére részletes utasításokat tartalmaz 
arra nézve, hogy a tanfelügyelő micsoda 
elvek szerint ossza be a látogatást, 
hogy az ismétlő-iskolázás beható meg-
figyelésére gondot fordítsanak ; megálla-
pítja azon intézkedéseket, amiket kizá-
rólag csak az iskolalátogatások alapján 
lehet foganatosítani; de igen fontos 
emellett az, hogy az 1876. évi XXVIII. 
törvénycikk 5. §-ában kontemplált szak-
értőiskolalátogatók bevonását kimondja, 
oly módon, hogy ezek megfelelő évi 
tiszteletdíjban fognak részesülni és a 
kir. tanfelügyelőtől nyert utasítások 
szerint fognak iskolalátogatásokat telje-
síteni. Ez az intézkedés a népiskolák 
beléletének fejlődésében nagyfontosságú, 
korszakalkotó rendelkelkezést jelent. 
Ennek horderejét előre még mérlegelni 
sem lehet. 

Az iskolalátogatásokról szóló VII. 
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fejezet kiterjeszkedik az iskolai élet 
minden mozzanatára; egybefoglalása ez 
az egész tanfelügyelői hatáskörnek, amint 
az a való életben, nem papiroson, ha-
nem az iskolában a maga egész erejé-
ben, hatásában megnyilvánul; az egész 
iskolai élet lüktet ebben a fejezetben, 
melyben szervesen látjuk az iskolaláto-
gatást teljesítő kir. tanfelügyelő minden 
nagyfontosságú lépését, intézkedését, 
amelyek az iskola külső ügyeinek ellen-
őrzésétől egészen a legmesszebbmenő 
szakszerű felügyeletig elmennek. I t t ta-
láljuk azokat a becses rendelkezéseket, 
melyek a nem magyar tannyelvű iskolák 
ellenőrzésére vonatkoznak, amelyek az 
iskolákban használt tankönyvek, tan-
eszközökkel szemben szükségesek, ame-
lyek az iskolába járás ellenőrzéséről, 
a tanítási eredmény elbírálásáról, a 
hat évfolyamú népiskoláról, a népok-
tatás különböző tagozatainak kapcsolá-
sáról, ifjúsági egyesületek, ifjúsági könyv-
tárak szervezéséről, az iskolai egészségügy 
felügyeletéről, az iskolalátogatások alkal-
mával tar tandó módszeres értekezésekről 
és dr. Lukács György vallás- és közok-
tatásügyi miniszternek a magyar nyelv 
taní tása ügyében kibocsátott nagy-
fontosságú rendelete értelmében teendő 
intézkedésekről szólanak. 

Nem akarunk i t t az Utasításra rész-
letesen kiterjeszkedni, hiszen annak 
egyes részeire alkalmilag a dolog fon-
tosságánál fogva úgyis vissza kell tér-
nünk. Itt még csak azt jegyezzük meg : 
hogy dr. Lukács György miniszter ezzel 
a művel a magyar népoktatás vezetői-
nek kezébe oly munkát adott, melyből 
azok nagy, magasztos és sokoldalú föl-
adata egész valójában kitetszik és amely 
már ezzel is tiszteletet parancsol. 

Őszinte reményünk, hogy úgy a ma-
gyar népoktatásnak belterjes fejlődését, 
mint a tanügyi adminisztrációt ezen 
Utasításnak életbeléptetése hatalmasan 
elő fogja mozdítani. 

e £ X | K 3 " 

A magyar nyelv tanítása a nem 
magyar tannyelvű népiskolákban. 

(A 72.000. sz. miniszteri körrendelet.) 

A magyar nyelv kötelező tanításáról szóló 
1879 : XVIII. t.-c. immár negyedszázad óta 
van életbeléptetve, és mégis azt kell tapasz-
talnunk, hogy ezen törvény még mindig nincs 
oly mérvben érvényre emelve, mint ahogyan 
azt az állam és hazánk nem magyar ajkú 
lakosságának jól fölfogott érdeke megköveteli. 

Ugyanis az 1900. évi népszámlálás azt a 
sajnálatos valóságot állapította meg, hogy a 
magyar anyaország népességének jó 40%-a 
nem beszéli az állam nyelvét, és megállapí-
totta azon még fonákabb dolgot, hogy a nem 
magyar anyanyelvű lakosságnak 83"2%-a nem 
ért, nem beszél magyarul. 

A nem magyar tannyelvű elemi népiskolák-
ban a magyar nyelvnek, mint kötelezett tan-
tárgynak tanítását az 1879 : XVIII. t.-c. 4. §-a 
rendeli és mégis a legújabban beszerzett adatok 
szerint a hazánkban létező 3343 nem magyar 
tannyelvű népiskola közül — melyek 90 kivé-
telével felekezeti iskolák — 1340-ben a ma-
gyar nyelv nem taníttatott sikerrel. A tapasz-
talat tehát azt igazolja, hogy a nem magyar 
tannyelvű népiskolák nagy részében a magyar 
nyelv tanítása csakis a magyarul gépiesen való 
írásra és olvasásra terjed. Az ilyen népisko-
lákból magyarul beszélni tudó gyermek alig 
kerül ki. 

Ezen tarthatatlan állapoton, mely különben 
a nem magyar ajkú honpolgárokra a legkáro-
sabb, okvetetlenül segítenünk kell. 

Segítenünk kell pedig nem csak azért, hogy 
a 26 év előtt szentesített törvénynek érvényt 
szerezzünk, nem csak azért, hogy ily mó-
don az állam nyelvét a nemzet összeségének 
tulajdonává tegyük, de szükséges a törvény 
végrehajtása hazánk nem magyar ajkú lakos-
ságának érdekében is, mert őket a magyar 
nyelv bírása az élet különböző viszonyaiban a 
könnyebb megélhetésben segíti és megóvja sok 
olyan bajtól, amely a magyarul nem beszélő 
honpolgárokat lépten-nyomon érheti. 

Végre kell ós végre is kell hajtanunk a 
szóban forgó törvényt anélkül, hogy ezáltal a 
hitfelekezeteknek és községeknek azon jogát 
érintenők, hogy iskoláikban a tanítás nyelvét 
maguk állapíthatják meg, tehát anélkül, hogy 
bárkit is anyanyelvének használatában és az 
ezen nyelven való tanulásban korlátoznánk. 

Hazánknak minden polgára csak úgy boldo-
gulhat igazán, ha részese az egységes, magyar 
nemzeti életnek és művelődésnek. Ez pedig 
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csak úgy lehetséges, ha az államnyelv isme-
rete útján rendelkezik az érintkezésnek azzal 
a közös közvetítő eszközével, mely a nemzet-
nek faj, vallás, nemzetiség szerint széttagolt 
egyedeit egy nemzettestté olvasztja össze. 
Nem magyar ajkú honfitársaink érdeke tehát, 
hogy bírjanak a magyar állami nyelv ismere-
tével. Ezt kívánta lehetővé tenni az 1879. évi 
XVIII. t-cikk. 

És minthogy ennek a törvénynek rendelke 
zései még most sem hatották át a hazai társa-
dalom összes rétegeit, addig is, amíg a népok-
tatási törvényeknek égetően szükséges revíziója 
megtörténhetik, állásomból kifolyó kötelessé-
gemnek tartom, tisztán a létező törvények 
alapján, mindazon rendelkezéseket és intéz-
kedéseket megtenni, amelyeknek szigorú és 
lelkiismeretes végrehajtásától remélhetem, hogy 
a magyar nyelv az összes nem magyar tan-
nyelvű elemi népiskolákban olyan sikerrel fog 
taníttatni, hogy az elemi népiskolából kikerült 
növendékek a magyar nyelvet annyira elsajá-
títsák, hogy életviszonyaiknak megfelelően 
gondolataikat magyarul helyesen ki tudják 
fejezni, továbbá tudjanak magyarul folyékonyan 
olvasni. írni és számolni. 

Ezen rendeletemmel tehát nincs egyéb 
célom, mint az, amelyet már az 1879. évi 
XVIII. t.-c. kifejez, t. i. az, hogy a népoktatási 
tanintézetek minden állampolgárnak kellő mó-
dot nyújtsanak arra, hogy a magyar nyelvet, 
mint az állam nyelvét elsajátítsák. Ennélfogva 
az elemi népiskolai magyar nyelvtanítás sikere 
érdekében elrendelendőnek találom a követ-
kezőket : 

1. A magyar nyelv tanításának elő föltételei. 

A kellő tanítási eredmény első föltétele, 
hogy a tanköteles gyermekek az egész szor-
galmi időn át rendesen járjanak iskolába és 
hogy a legszükségesebb tankönyvekkel és író-
eszközökkel el legyenek látva. Éziránt az 1876. 
VI. t.-c. 30 §-a alapján a közigazgatási bizott-
ságokhoz egyidejűleg rendeletet intéztem. 
Tanfelügyelő úrnak e tekintetben az a föladata, 
hogy még a tanév megnyílta előtt úgy a tan-
kötelezettségnek kellő érvényre emelése, mint 
a szükséges magyar tankönyvek és írószerek 
beszerzése iránt a közigazgatási bizottság elé o o o 
megfelelő határozati javaslatot terjesszen. 

2. Tan- és óraterv. 

Az 1879. évi XVIII. t.-c. 4. §-a szerint a 
magyar nyelv tanítását a községi népiskolák-
ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter külön 
rendeletben szabályozza. Ezen szabályrendeletet 
az óraszámra nézve, népiskolai tantervük meg-

állapításánál a felekezeti hatóságok is kötelesek 
szem előtt tartani. 

Ez alapon az 1879. évi XVIII. t.-c. végre-
hajtása tárgyában 1879. évi 17.284. sz. a. 
kiadott Utasítás megállapította a nem magyar 
ajkú népiskolák tantervét, hivatali elődöm 
pedig 1902. évi 30.33-2. számú körrendeletében 
olykép szabályozta az óraszámot, hogy az egy 
tanítóval bíró (osztatlan) népiskolában a ma-
gyar beszéd tanítására heti 9 óra, az anya- és 
magyar nyelven való írás és olvasás tanítá-
sára heti 8 óra fordítandó. Ugyanezen tan-
tárgyakra a két tanítóval bíró iskolában heti 
15, illetve 13; — a három tanítóval bíró 
iskolában 17, illetve 19; — a négy tanítóval 
bíró iskolában 20, illetve 25 ; — az öt tanító-
val bíró iskolában 18, illetve 24; — végre a 
hat tanítóval bíró iskolában 18, illetve 24 óra 
fordítandó hetenként. Az anya- és magyar 
nyelven való írás és olvasás tanítására kitűzött 
heti óraszámok fele múlhatatlanul a magyar 
írás és olvavás tanítására fordítandó, mert 
csak így biztosítható azon tanítási cél, melyet 
a törvény megjelöl. 

Tanfelügyelő úr tehát ezen törvényes rendel-
kezések alapján a nem magyar tannyelvű köz-
ségi elemi népiskoláktól szigorúan követelje 
meg, hogy ezekben az 1879. évi 17.284. szám 
alatt kiadott tanterv a maga egész teljességé-
ben megvalósíttassék. 

Továbbá az 1876 : XXVUI. t.-c. 5. § 3. 
pontja a) betűje alatt foglaltak értelmében 
még a tanév megnyilta előtt intézzen meg-
keresést tanfelügyelő úr a nem magyar tan-
nyelvű felekezeti elemi népiskolák egyházi fő-
hatóságaihoz aziránt, hogy a felekezeti elemi 
népiskoláknak általuk jóváhagyott tan- és óra-
tervét tanfelügyelő úrnak küldjék meg. Ezeket 
gondosan vizsgálja fölül és hogyha, bennük a 
magyar nyelv tanítására vonatkozólag a fönnebbi 
törvényes rendelkezésekkel ellenkező fogyat-
kozásokat talál, az illető egyházi főhatóságot 
azonnal keresse meg a hiány pótlása iránt és 
szükség esetén ide is tegyen jelentést. 

Követelje meg, hogy az egyházi főhatóság 
által jóváhagyott tanítási óraterv minden isko-
lában ki legyen függesztve. 

Különben itt megemlítem, hogy hivatali 
elődöm az országos közoktatási tanácsot már 
fölhívta, hogy a nem magyar tannyelvű nép-
iskolák számára a modern pedagógia és didak-
tika elveinek megfelelő új tanítási tervet és 
ahhoz a tanítók számára kimerítő módszeres 
utasítást készítsen. S gondoskodni kívánok 
arról is, hogy a magyar nyelv tanításának 
könnyítésére és tervszerűvé tételére hazai 
viszonyainknak megfelelő művészi kivitelű szem-
léltető-képek készíttessenek. 
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3. Tanfelügyelők iskolalátogatása. Állami 
ellenőrzés. 

A fönnebbi módon előkészítve a magyar 
nyelv tanításának elöföltételeit, előáll tanfel-
ügyelő úr legfontosabb kötelessége, t. i. a nem 
magyar tannyelvű elemi népiskolák látogatása 
és azokban a magyar nyelv tanításának ala-
pos, lelkiismeretes ellenőrzése és szakszerű 
irányítása. 

Ismerve a tanfelügyelői kar hazafias buz-
galmát és hi atali megbízhatóságát : nem kétel-
kedem. hogy ezen egyik legfontosabb teendőjét 
kifogástalanul fogja ellátni. Nekem az a föl-
adatom, hogy a tanfelügyelői kai t az iskola-
látogatások intenzív teljesítésére képessé tegyem. 

Elengedhetetlen kötelességévé teszem tan-
felügyelő úrnak, hogy a tankerületében levő 
összes nem magyar tannyelvű elemi népisko-
lákat minden tanévben legalább egyszer meg-
látogassa, még pedig olyan időben, amidőn a 
magyar nyelvtanítás eredménye fölismerhető. 
Az iskolalátogatás alkalmával vizsgálja meg, 
mennyiben érte el az iskola az 1879. évi XVIIÍ. 
t.-cikkben és az 1879. évi 17.984. sz. a. 
kiadott tantervben kitűzött azt a célt, hogy 
minden állampolgárnak kellő mód nyújtassák 
az állam nyelvének elsajátítására. Állapítsa 
meg, hogy a magyar nyelv tanítására meg-
szabott heti tanítási órák esonkítatlanul meg-
tartatnak-e? Követelje, hogy a népiskola má-
sodik osztályától kezdve a számtanítás segít-
ségével is gyakoroltassák a magyar nyelv. A 
hazai történelem és alkotmánytan tanításánál 
a magyar beszéd igénybevétele, az éneknél a 
hazafias magyar szöveg szintén módot nyújt a 
tanítónak a gyermek szívében a hazafias érzület 
fölkeltésére és ápolására, amit különben az 
egész népiskolai oktatás és nevelésnél kima-
gasló célként kell a tanítónak munkálnia. Az 
ismétlő-iskola három évfolyamában különös 
gond fordítandó az elemi népiskola hat évfo-
lyama alatt elért magyar nyelvtanítási ered-
mény megrögzítésére, mert csak ily módon 
lehet az iskola hatását az életre biztosítani. 
Ez okból az ismétlő-iskola megfigyelésére kellő 
alkalmat kell találni. Megfigyelendő, vájjon a 
tanító kellő módszerrel tanítja-e a magyar 
nyelvet ? Az ú. n. gramatizálás szigorúan 
kerülendő, mert az ilyen iskolákban a magyar 
nyelvtan tanítását a magyar írás alapjául 
szolgáló legszükségesebb tudnivalókra kell 
szorítani. Ahol szükséges, tanfelügyelő úr vezesse 
be a tanítót a magyar nyelvtanítás természetes 
és egyed'il helyes módszerébe (az ú. n. direkt 
módszer). 

Amely tankerületben segédtanfelügyelő van, 
tanfelügyelő úr ezzel megosztva végezze az 
iskolalátogatást. Az ügy érdekében kívánatos, 

hogy az iskolaszék elnöke is legyen jelen az 
iskolalátogatásnál. 

Az iskolalátogatásról minden egyes esetben 
az 1901. évi 12.955. sz. a. kelt körrendelet 
értelmében jegyzőkönyv veendő föl, amelybe a 
tapasztaltak pontosan bejegyzendők. 

Amennyiben a kir. tanfelügyelői hivatal 
rendelkezésére bocsátott utazási átalány a tanév 
folyamán az 1901. évi 12.955. számú kör-
rendelettel megállapított szabályzat szerint tel-
jesen igénybevétetett volna, tegyen azonnal 
indokolt fölterjesztést a még szükséges úti-
költség engedélyezése iránt. 

4. Szakértők iskolalátogatása. 
Ahol a tankerület nagy kiterjedtsége vagy 

a nem magyar tannyelvű iskolák túlnagy 
száma miatt a tanfelügyelői hivatalnak iskola-
látogatásra jogosított személyzete nem képes 
ezekben az iskolákban a látogatásokat a most 
megkövetelt módon teljesíteni, az állami fel-
ügyeletnek teljes érvényre emelése céljából az 
1876 : XXVIII. t.-c. 3. §-a alapján, szakértő 
ideiglenes iskolalátogatókat fogok kirendelni. 
Ilyen iskolalátogatókul első sorban a nagyobb 
állami elemi népiskolák kitűnő igazgató-tanítóit, 
továbbá az állami tanítóképző-intézetek igaz-
gatóit, végre a szükséghez képest más, közép-
fokú tanintézetek igazgatóit kívánom alkal-
mazni, akik működésük tartamára mérsékelt 
napidíjban és útiköltségben részesülnek. 

Fölhívom tehát tanfelügyelő urat, hogy 
amennyiben tankerületében ilyen ideiglenes 
iskolalátogatóknak kirendelése valóban szük-
séges volna, ez iránt a törvényhatóság főispán-
jával egyetértőleg tegyen f. évi szeptember hó 
végéig kimerítő, indokolt javaslatot. 

Megjegyzem, hogy amidőn valamelyik állami 
elemi népiskola igazgatója bízatik meg az 
iskolalátogatói tiszt ellátásával, az ilyen igaz-
gató tanító az osztály vezetés alól föl lesz 
mentve ; azonban köteles a számára kijelölt 
iskolalátogatási körzeten kívül saját iskolájá-
ban összes előforduló helyettesítéseket külön 
díjazás nélkül teljesíteni és ugyancsak saját 
iskolája minden osztályában a szorgalomidő 
minden hónapjában az igazgatói látogatást 
végezni. Az ilyen igazgató tanító osztályának 
vezetésére évi 1000 korona díjjal állandó he-
lyettes tanerő kirendeléséről fogok gondoskodni. 

Az ideiglenes iskolalátogató utasításait a kir. 
tanfelügyelőtől nyeri. A számára kijelölt isko-
lákat évenként legalább egyszer, de lehetőleg 
kétszer (a tanév közepén és végén) megláto-
gatja. Látogatásai felől, amiként a tanfel-
ügyelő, szabályszerű jegyzőkönyvet vesz föl és 
ezt további eljárás végett jelentése kíséretében 
a kir. tanfelügyelőhöz terjeszti be. 
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5. Tanítók és tanulók jutalmazása. 
A magyar nyelv tanítási eredményének 

vizsgálásánál állapítsa meg tanfelügyelő úr 
vagy helyettese, vájjon megfelel-e az általában 
az ezen rendeletben körülírt törvényes fölté-
teleknek ? 

Ha az eredményt tanfelügyelő úr kitűnőnek 
találja, a tanítónak megjutalmazása iránt min-
den év december havában tegyen ide indokolt 
fölterjesztést. Már most kijelentem, hogy a 
jövő tanévtől kezdve a közoktatásügyi kor-
mány kétszerannyi tanítónak fog adni a ma-
gyar nyelv kitűnő tanításáért jutalmat, mint 
amennyinek eddig adott. 

A közigazgatási bizottságokat egyidejűleg 
fölkértem, hogy részint a törvényhatóságok 
rendelkezése alatt álló közművelődési alapok-
ból, részint a társadalom érdeklődésének ily 
irányú fölkeltése útján a maguk részéről is 
részesítsék a kiválóan érdemes tanítókat juta-
lomban. Sőt, amennyiben kivihető, a magyar 
beszédben kitűnő előmenetelt tanúsított tanuló-
kat is részesítsék jutalomban, részint könyvek, 
részint ruhanemüek, vagy más alkalmas díjak 
ünnepélyes szétosztása által. 

6. Eljárás a magyar nyelv sikertélen 
tanítása esetén. 

Ha tanfelügyelő úr vagy helyettese a taní-
tási eredményt nem találja kielégítőnek, álla-
pítsa meg mindjárt ott a helyszínén ennek 
okát. Ha az ok az iskola külső hiányában (pl. 
rendetlen iskolázás, túlnépesség, tankönyvhiány 
stb.) található, ezek megszüntetése iránt a 
közigazgatási bizottság legerélyesebb intézke-
dését kérje ki, a szükséghez képest ide is 
jelentést tegyen. 

Ha pedig az eredménytelenség oka a tanító-
ban keresendő, ez esetben a következő eljárást 
kell követni: 

a) Azért nincs eredmény, mert a tanító nem 
búja a magyar nyelvet oktatóképességgel. Ez 
esetben, tekintettel az 1879. évi XVIII. t.-cikk 
2. és 3. §-ainak ama rendelkezéseire, melyek 
szerint 1882-től kezdve tanító vagy segédtanító 
senki sem lehet, aki a magyar nyelvet annyira el 
nem sajátította, hogy azt a népiskolában tanítani 
képes legyen, az 1875. évi XXXII. t.-c. alapján 
nyomban indítsa meg az illető tanító végellá-
tása iránt a szabályszerű eljárást azon a címen, 
hogy a tanító a tanítás törvényes ellátására 
szellemi fogyatkozása miatt nem képes. Ha az 
ilyen tanító az országos tanítói nyugdíjinté-
zetnek nem volna tagja, keresse meg az illető 
egyházi főhatóságot, hogy a tanítót a tanítás 
alól azonnal mentse föl, s helyére magyarul 
jól beszélő, legalább is képezdét végzett segéd-
tanítót rendeljen ki. Ha ezen megkeresése hat 

hét alatt érdemi elintézést nem nyerne, tegyen 
hozzám jelentést. 

b) Azért nincs eredmény, mivel a tanító a ma-
gyar nyelvtanítás törvényes kötelességét elhanya-
golja. Az ilyen tanítóval szemben következő-
képen járjon el : Ha az illető felekezeti tanító 
akár fizetéskiegészítés, akár pedig korpótlék cí-
mén az 1893 : XXVI. t.-c. alapján államsegélyt 
élvez, az államsegélyről szóló nyugtatvány látta-
mozását függessze föl; s minthogy az ilyen 
tanító „az állam nyelvének törvényben meg-
határozott alkalmazása ellen vétett", tehát az 
1893 : XXVI. t.-c. 13. §-a utolsó pontjában 
körülírt fegyelmi vétséget követte el, az iskola-
látogatási jegyzőkönyv bemutatása mellett a 
fegyelmi eljárás elrendelése végett hozzám 
kimerítő jelentést tegyen. A fegyelmi eljárás 
foganatosítására a mo>t idézett törvényszakasz 
negyedik bekezdése szerint a közigazgatási 
bizottság illetékes. 

A községi tanító természetesen ugyanilyen 
felelősséggel tartozik. 

Megjegyzem, hogy, ha valamely községi vagy 
felekezeti iskolának egymásután két tanítója 
mozdíttatott el a magyar nyelv tanításának 
vétkes elhanyagolása miatt, az ilyen községi 
vagy felekezeti iskola az 1893 : XXVI. t.-c. 
15. §-a alapján meg fog szüntettetni és helyébe 
állami iskola állíttatni. 

Ha az illető felekezeti tanító államsegélyt 
egyáltalán nem élvez, ennek mulasztása felől 
szintén ide tegyen tanfelügyelő úr kimerítő 
jelentést. Ennek alapján az egyházi főhatóság 
innen fog megkerestetni, hogy a tanító ellen 
a fegyelmi eljárást haladéktalanul foganatosítsa. 

Ha a hitfelekezet főhatósága megkeresésem-
nek eleget nem tenne, az illető hitfelekezeti 
iskola ellen az 1868 : XXXVIII. t.-c. 15. g-ában 
megszabott megintési eljárást fogom megindítani. 

7. Állami tanító kirendelése nem magyar tan-
nyelvű iskolához. 

Ha valamely nagyobb népességű felekezeti 
népiskola fönntartója anyagi viszonyai miatt 
nem képes arra, hogy iskolájában a magyar 
nyelv tanítását kellő számú tanerő alkalmazá-
sával biztosítsa, nem zárkózom el az elől, hogy 
az illető hitfelekezet kérelmére és az illetékes 
egyházi főhatóság beleegyezésével tisztán a 
magyar nyelv ta-iítására az illető felekezeti 
népiskolához ideiglenesen állami tanítót (tanító-
nőt) rendeljek ki szolgálattételre. Az így ki-
rendelt állami tanító azon vallásfelekezetből 
való lesz, amelynek jellegét az iskola viseli; 
összes javadalmát az államtól nyeri és rendes 
tagja az illető népiskola tanítótestületének. 

Végül tanfelügyelő úr kötelességévé teszem, 
hogy a közigazgatási bizottságnak havi jelen-



3 1 . SZÁÍI. N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 7 

téseiben az előző hónapban meglátogatott nem 
magyar tannyelvű iskolákról és azokban a 
magyar nyelv tanítása körül szerzett tapaszta-
latok felől mindig számoljon be és kérje ki a 
közigazgatási bizottság részéről szükséges intéz-
kedéseket. Ide pedig minden tanév végén tegyen 
áttekintő jelentést a magyar nyelv tanítása felől. 

Rendeletemet abban a biztos reményben 
zárom, hogy nem magyar ajkú testvéreink 
helyesen fogják mérlegelni azt a célzatot, mely 
jelen intézkedéseimben vezérel. Lehetetlen be 
nem látniok azt, hogy első sorban az ő érde-
kök, hogy az államnyelv ismeretét megsze-
rezzék. 

Számítok tehát arra, hogy a hazának min-
den nem magyar ajkú polgára buzgó munka-
társamul szegődik rendeletem végrehajtásánál 
és hogy nem lesz szükség arra, hogy a jelen 
rendeletben foglalt szigorúbb rendszabályok 
gyakorlatilag alkalmazásba vétessenek. 

De ha várakozásom ellenére mégis akadna 
az oktatásügyi tényezők között olyan, amely 

, minden támadó célzattól mentes intézkedé-
seimmel szembehelyezkednék, azzal a rendel-
kezésemre álló törvényes eszközök egész szi-
gorát fogom alkalmazni s nem fogom eltűrni 
azt, hogy a nemzeti egység, az állami tekintély 
csorbulást szenvedjen. 

Lukács György, s. k. 
* 

Ezt a körrendeletet a miniszter vala-
mennyi közigazg. bizottságnak következő kísérő-
irattal küldötte meg: 

„A magyar nyelv kötelező tanításáról szóló 
1879 : XVIII. t.-c. szigorú végrehajtása tárgyá-
ban a kir. tanfelügyelőkhöz egyidejűleg inté-
zett körrendeletemet van szerencsém a köz-
igazgatási bizottságnak oly fölhívással meg-
küldeni, hogy ezen úgy az állam, mint hazánk 
nem magyar ajkú lakosságának fontos érdekét 
képező törvényes rendelkezés minél sikeresebb 
végrehajtásában a kir. tanfelügyelőt hathatósan 
támogatni szíveskedjék. 

A körrendelet 1. pontjából kifolyólag föl-
kérem a közigazgatási bizottságot, hogy az 
1876 : VI. t.-c. 30. §-ában megszabott teendő-
jéhez képest a legerélyesebb intézkedést meg-
tenni szíveskedjék a tekintetben, hogy úgy a 
mindennapi (6 —12 éves), mint az ismétlő 
(13 —15 éves) mindkét nemű tankötelesek 
mindjárt a tanév megnyíltával az iskolákba 
lehetőleg teljes számban beírattassanak és leg-
alább is nyole hónapon át rendesen és minden 
fölösleges szünetelés szigorú elhagyásával isko-
lába járjanak, az igazolatlanul iskolát mulasz-
tók szülei elengedhetetlenül megbírságoltas-
sanak és hogy a kötelességüket mulasztó 

községi elöljáróságokkal szemben szigorú meg-
torlás alkalmaztassék. 

A rendes iskolázás biztosítása mellett ugyan-
csak a fönnebb idézett törvényszakasz alapján 
a tekintetben is erélyesen intézkedjék a köz-
igazgatási bizottság, hogy különösen a nem 
magyar tannyelvű községi és felekezeti nép-
iskolákba járó gyermekek a szükséges tan-
könyvekkel és íróeszközökkel mindjárt a tanév 
kezdetén egyszerre elláttassanak. E tekintetben 
leghelyesebb a népoktatási 1868 : XXXVIII. 
t.-c. 32. § ában foglalt rendelkezésének érvényt 
szerezni, amely szerint „köteles a község a 
szükséges iskolai könyveket és tanszereket 
évenként előre beszerezni és a tanulók között 
a tanítók által számadás mellett a szükséghez 
képest kiosztani. E könyvek és tanszerek vétel-
ára a tandíjjal együtt szedendő be." 

Ugyanazon törvény 31. §-a szerint „a sze-
génységüket kimutató gyermekek könyveket 
ingyen kapnak az iskolától", minthogy a 
magyar nyelv tanulásához csupán ABC és 
olvasókönyvre, továbbá íróeszközökre van a 
tanulónak szüksége, ezek oly csekély összegbe 
kerülnek, hogy azok beszerzése a községek 
igénybevételével alig ütközik nehézségbe. Föl-
kérem tehát a közigazgatási bizottságot, hogy 
a szükséges magyar könyvek- és íróeszközöknek 
legcélszerűbben szolgabírói járásokként való 
tömeges beszerzése és szétosztása iránt alkal-
mas módon rendelkezni szíveskedjék. 

Megjegyzem, hogy amennyiben a m. kir. 
tud.-egyetemi nyomdánál történnék a tankönyv-
megrendelés, a nyomda-igazgatóságot arra uta-
sítom, hogy a tankönyveket az illető községek-
nek vagy az egész járásnak fél évi hitelre 
nettó árban szolgáltassa ki. 

Különösen fölhívom a közigazgatási bizott-
ság figyelmét a körrendelet 5. pontjában foglal-
takra és arra kérem a közig, bizottságot, hogy 
a magyar nyelv tanításában kitűnt tanítók 
jutalmazását részint a vármegyék rendelkezése 
alatt álló közművelődési alapokból, részint a 
társadalom érdeklődésének ily irányú fölkel-
tése és a közművelődési egyesületeknek bevo 
nása útján minél kiterjedtebb módon lehetővé 
tenni és ugyanezen források igénybevételével 
a magyar beszédben kitűnő előmenetelt tanú-
sított tanulóknak jutalmazása iránt részint 
könyvek, részint ruhanemüek vagy más alkalmas 
díjak ünnepélyes szétosztásával gondoskodni 
szíveskedjék. 

Végül arra is fölhívom a közigazgatási 
bizottságot, hogy a kormányhoz intézendő fél-
éves jelentéseiben a magyar nyelvtanítás ügyét 
áttekinthetően tárgyalja. Budapest, 1905. évi 
augusztus hó 15. Lukács." 
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A magyar nyelv tanítása a nem-
magyar tannyelvű képzőintéze-

tekben. 
(A 72.001. sz. miniszteri körrendelet.) 

Harmadfél évtized telt el az 1879. évi XVIII. 
t.-c. életbeléptetése óta. Jóllehet, hogy a tör-
vény szövege, valamint a törvény végrehajtása 
tárgyában kiadott Utasítás (17.984/1879.) a 
tanító(tanítónő)képző-intézetekre nézve félre-
érthetetlenül határozott rendelkezéseket tartal-
maz : mégis, dacára a törvény foganatosítása 
érdekében hivatali elődeim által ismételt ízben 
kibocsátott rendeleteknek, a törvénynek a 
tanító(tanítónő)képző- intézetekre vonatkozó ré-
sze még ma sincs hatékonyan végrehajtva, a 
gyakorlati kivitel módozatai pedig annyira 
elütök egymástól és a törvény szellemét any-
nyira ki nem elégítik, hogy a hatékonyabb 
foganatosítás iránt való sürgős intézkedés immár 
elodázhatatlan szükségességgé érlelődött. 

Az előző éveknek és az imént lezárult iskola-
évnek a tanító(tanítónő)képző-intézetekre vonat-
kozó tanulmányi eredményéből az a sajnálatos 
tény nyomul homloktérbe, hogy a törvény laza 
magyarázatának és lanyha végrehajtásának árát 
legdrágábban épen azok adják meg, akiket 
legkevésbé terhel mulasztás és akik ebben a 
dologban a legártatlanabbak : a képzőintézetek 
tanulóifjúsága. 

Évről évre ismétlődik, hogy a jelöltek a 
magyar nyelvben való készültségük elégtelen-
sége miatt nagy számban vettetnek vissza a 
tanképesítő-vizsgálatokon. A felelősség ezen 
tönkretett exisztenciáke'rt azokat az intézeteket 
terheli, melyek akár megbocsáthatatlan nem-
bánomságból, akár más okok miatt kockára 
vetik a gondjaikra bízott nagyszámú törekvő 
ifjúnak jövőjét. 

De amint a tapasztalat igazolja, a jelöltek 
közül még azok is, akik a kényszerhelyzet által 
parancsolt elnézés mellett, a tanképesítő-vizs-
gálaton elégséges osztályzattal átbocsáttatnak, 
az életbe kilépve, nem képesek kellően meg-
felelni a reá juk váró kötelességnek. Ugyanis : 
nemcsak hogy maguk nem sajátították el a 
magyar nyelvet a készültségnek olyan mértékéig, 
amint az 1879. évi XVIII. t -e . azt megköve-
teli, de még kevésbé történt gondoskodás arról, 
ami pedig a képzőintézetnek szintén egyik 
sarkalatos kötelessége, hogy a jelöltek a ma-
gyar nyelvnek az elemi népiskolában való 
tanítási eljárását és módszerét megismerhessék, 
így azután a képzőintézet hibájából és annak 
mulasztása következtében a képesített jelölt, 
még mint tanító is újabb és újabb kellemetlen 
helyzetbe jut, amivel még a legbuzgóbb is, 

hosszú évek fáradalmas önképzése útján és a 
vezetésére bízott iskolai ifjúság érdekeinek 
súlyos sérelme árán is alig képes megküzdeni. 

Nyilvánvalóak azok a káros következmények, 
melyek a törvény laza végrehajtásából úgy a 
közügyre, mint az egyesre háramlanak. Ennél-
fogva, egyrészt a törvény rendelkezéseinek 
hatékony érvényesítése végett, másrészt pedig 
a tanulóifjúság jól fölfogott érdekeinek meg-
védelmezése szempontjából, az 1868 : XXXVIÎI. 
törvénycikk 14. §-ában gyökerező főfelügyeleti 
jogomból eredőleg rendelem, amint következik : 

1. Tanmenet. Órarend. Tankönyvek. 
Az 1876. évi XXVIII. t.-c. 5. §-a 3. a) 

pontjában, valamint az 1879. évi XVIII. t.-c. 
6. §-ának első bekezdésében és ezen utóbbi 
törvény végrehajtása tárgyában az egyházi fő-
hatóságokhoz intézett leirat (20.301/1885.) 7., 
8. és 9. pontjaiban, nemkülönben a végrehaj-
tási Utasítás 17. §-ában biztosított jogánál 
fogva kérje be tanfelügyelő úr minden iskolaév 
elején a tankerületében levő nem-magyar tan-
nyelvű tanító (tanítónő) képző-intézetek tan-
menetét, órarendjét és a használandó tanköny 
vek egy-egy példányát és terjessze ide azokat. 
A tantervet az 1905/6. iskolaév elején szintén 
terjessze ide, de ez újból csak akkor lesz 
megint fölterjesztendő, lia azon az illetékes 
egyházi főhatóság változtatást tesz. 

2. Fölvétel a képzőintézetbe. 
A nem-magyar tannyelvű tanítóítanítónő)-

képző-intézetek növendékeire a magyar nyelv-
nek a törvényszabta mértékben való elsajátítását 
gátló egyik akadály az, hogy a tanulók ezen 
intézetek legnagyobb részébe nem valamely 
középfokú iskola négy osztályának szabályszerű 
elvégzése után, hanem az 1868. évi XXXVIII. 
törvénycikkben engedélyezett fölvételi vizsgálat 
alapján vétetnek föl. 

Tanfelügyelő úr az illető egyházi főhatóság-
nál hasson oda, hogy a képzőintézetbe rend-
szerint csakis a középiskola vagy polgári iskola 
négy osztályát végzett növendékek vétessenek 
föl, amiként ez az 1868 : XXXVIII. t.-c. 86. 
és 108. §§ célzatának is megfelel és hogy föl-
vételi vizsgálat útján csak kivételesen jussanak 
be jelöltek a tanítóképzőbe. 

Arra pedig iskolalátogatásai alkalmával külö-
nösen ügyeljen tanfelügyelő úr, vájjon a föl-
vételi vizsgálat útján bejutott növendékek 
valóban bírnak-e a magyar nyelvben, az anya-
nyelvben, a számvetés és földrajz ismeretében 
és a történelemben legalább is annyi jártas-
sággal, mint amennyit a közép- vagy polgári 
iskola négy alsó osztályában tanítanak, illetőleg 
mint amennyi magyarnyelvi ismeretet az 
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1879 : XVIII. t.-c. értelmében már az elemi 
népiskolát végzett tanulótól is követelni lehet. 
Ha e tekintetben tanfelügyelő úr kifogásolni 
valót talál, főfelügyeleti jogom érvényesíthetése 
végett tegyen ide kimerítő jelentést. 

3. Tanfelügyelői látogatások. Gyakorló-iskola. 
Az 1879. évi XVIII. t.-c. 6. §-a 1. pontja, 

valamint a végrehajtási Utasítás 18. §-a, úgy-
szintén az 1902. évi 29.822. sz. alatt kelt itteni 
rendelet alapján tanfelügyelő úr a tankerü-
letébe eső nem-magyar tannyelvű képzőinté-
zeteket évenként többször, de legalább két 
ízben látogassa meg, az I., II. és III. osztály 
évzáró vizsgálatain mindenesetre jelen legyen 
és terjesszen ide eljárásáról és szerzett tapasz-
talatairól minden tanév végén részletes és ki-
merítő jelentéit. 

Évközben való iskolalátogatása alkalmával 
terjessze ki figyelmét arra is, hogy az 1879. 
évi XVIII. t.-c. rendelkezéseinek foganatosítása 
keretében kellő mérvben történik-e gondos-
kodás arról, hogy a.jelöltek a magyar nyelv-
nek nem magyar tannyelvű népiskolákban való 
tanítási módszerét nemcsak elméletben, de 
legfőképen gyakorlatilag a legbehatóbb módon 
megismerjék és megtanulják? Evégből, tekin-
tettel arra, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
13. és 102. §-ai a gyakorló-iskolához és a 
gyakorlati kiképze'shez, mint föltételhez kötik 
a felekezeti tanítóképző-intézetek fölállításának 
jogát, minden rendelkezésére álló módon hasson 
oda tanfelügyelő úr, hogy ott, ahol még nincs, 
gyakorló iskola létesíttessék, a képzőintézettel 
szerves kapcsolatban. Ha eljárásának fél év 
alatt eredménye nem volna, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 15. §-ában megszabott meg-
intés és az azt követő eljárás foganatosítása 
végett tegyen ide előterjesztést. 

4. Képesítő-vizsgálatok. 
Minthogy a nem-magyar tannyelvű felekezeti 

tanító(tanítónő)képző-intézetek egy része még 
mindig nem bír tanképesítő-vizsgálati szabály-
zattal, más része pedig vizsgálati szabályzatát 
nem hozta összhangba az újabb törvények 
követelményeivel, ennélfogva fölhívom tanfel-
ügyelő urat, hogy keresse meg azonnal az ille-
tékes egyházi főhatóságot, hogy a tanképesítő-
vizsgálati szabályzatot mielőbb készítse el, 
illetőleg ha már van ilyen szabályzata, azt a 
törvényes követelményekkel hozza összhangba 
s a szabályzat egy példányát tanfelügyelő úr-
nak is küldje el. 

Tanfelügyelő úr pedig a tanképesítő-vizsgá-
latok alkalmával, a vizsgálatok lényegbeli részét 
illetőleg, a legszigorúbban alkalmazkodjék az 
alábbi törvényes rendelkezésekhez: 

/ • w 

A vizsgálat megkezdése előtt győződjék meg 
arról, hogy a tanképesítő vizsgálatra bocsá-
tandó jelöltek bírnak-e valamennyien a korra, 
testi épségre és szabályszerű fölvételre nézve a 
törvénykövetelte előföltételekkel ? 

Az 1879. évi XVIII. t.-c. 1. és 2. § ai azt 
a követelményt tartalmazzák, hogy minden 
tanító(tanítónő)jelölt a tanfolyam alatt a ma-
gyar nyelvet beszédben és írásban annyira 
elsajátítsa, hogy azt a népiskolákban taníthassa. 
Ebből következik, hogy a jelölteknek a magyar 
nyelvből való készültsége a beszéd, az írás és 
tanítás szempontjából bírálandó meg. 

Evégből tanfelügyelő úr a vizsgálat előtt 
legalább két nappal vizsgálja át a magyar 
nyelvbeli összes írásbeli dolgozatokat a tekin-
tetben, hogy a jelölteknek a magyar nyelvben 
való készültsége tartalom és fogalmazás tekin-
tetében mennyiben és milyen mértékben felel 
meg a követelményeknek. A magyar nyelvből 
való dolgozat semmi esetre sem lehet fordítás, 
hanem csakis valamely tételről szabadon ki-
dolgozandó fogalmazvány. Ezen dolgozat tárgya 
a hazai történelemből, a magyar irodalom-
történetből vagy a pedagógia köréből veendő. 
Ezen három tárgykörből vett tételek közül a 
jelölt szabadon választhat. Kívánatos, hogy 
ezen tételeket az ill etékes főhatóság tanfel-
ügyelő úrral egyetért őleg állapítsa meg. 

A jelöltek magyar beszédben való készült-
ségének megállapítására főképen a magyar 
nyelvtani és a magyar irodalomtörténeti fele-
letek szolgálnak. Amennyiben tanfelügyelő úr 
egyik vagy másik jelöltnél a magyar nyelvtani 
és irodalomtörténeti feleletből bármi oknál fogva 
nem tudna az illetőnek a magyar beszédben 
való készültségére nézve kellő ítéletet formálni 
(pl. mert a jelölt szószerinti betanulás alapján 
felel stb.), jogában áll a jelölttől más tan-
tárgyakból is magyar nyelven adandó felelete-
ket követelni. 

A magyar nyelvben, szóban és írásban való 
jártasság elbírálásánál szigorúan tartsa szem 
előtt tanfelügyelő úr az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 13. §-ában körvonalozott azt a követel-
ményt, hogy a felekezeti tanító(tanítónő)képző-
intézetekben a tantárgyakat legalább azon ter-
jedelemben kell tanítani, aminő terjedelemben 
azok tanítása az állami képzőintézetekben el 
van rendelve. 

Az 1879. évi XVIII. törvénycikk 2. §-a és 
a végrehajtási Utasítás 14. és 18. § ai meg-
követelik a jelölttől annak igazolását, hogy a 
magyar nyelvet tanítani is tudja. Minthogy 
erről csakis gyakorlati tanítás meghallgatása 
után formálhatni ítéletet, ennélfogva köteles 
minden jelölt a magyar nyelvből, mint elemi 
népiskolai kötelezett tantárgyból egy — tan-
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felügyelő úr által 24 órával előbb kitűzendő 
és neki írásban kiadandó — magyar nyelvbeli 
tételről a vizsgáló-bizottság előtt gyakorlati 
tanítást adni. 

A (anképesítő-oklevelek mindenkor párhuza-
mos szöveggel, tehát az állam nyelvén és a 
képzőintézet tanítási nyelvén állítai.dók ki. 

Minden egyebekben a tanképesítő-vizsgálat 
lefolyására nézve az 1879. évi XVIII. t.-cikk-
nek rendelkezései és az illető egyházi főható-
ság által megállapított vagy megállapítandó 
vizsgálati szabályzat a mérték- és irányadó. 

Amely esetben a tanképesítő-vizsgálati el-
járás nem felel meg a föntebbi pontokban 
körvonalozott törvényes követelményeknek: a 
kir. tanfelügyelő az oklevelek aláírását ta-
gadja meg. 

5. Magyar nyelvtanár kirendelése államkölt-
ségen. Fizetéskiegészítés. 

Amennyiben valamely egyházi főhatóság, 
anyagi eszközök elégtelensége miatt, nincs abban 
a helyzetben, hogy az általa fönntartott képző-
intézetnél a magyar nyelv tanítására megfelelő 
képesítéssel bíró tanárt alkalmazzon, az illeté-
kes egyházi főhatóság kívánságára teljes kész-
séggel intézkedem aziránt, hogy az állam költ-
ségén ideiglenes minőségben az illető felekezet-
hez tartozó magyarnyelv-tanár és gyakorlóiskolai 
tanító osz'assék be az illető képzőintézethez, 
aki beosztásának ideje alatt mint a tanári tes-
tület rendes tagja működik. Hasonlóképen 
készségesen nyújtanék módot ahhoz, hogy az 
egyházi főhatósággal való megállapodás alapján 
a nem- magyar tannyelvű tanítóképző-intézeti 
tanárok fizetésének kiegészítésére államsegély 
engedélyeztessék. 

Fölhívom tanfelügyelő urat, hogy az illetékes 
egyházi főhatósággal ezirányban folytatandó 
tárgyalásainak eredményét jelentse ide. 

A tanítóképző-intézetek tanulmányi rendjé-
nek szakfelügyeletére az 1876. évi XXVIII. 
t.-c. 3. és 4. § ai alapján szervezett intézményt 
az 1879. évi XVIII. t.-c. végrehajtása szem-
pontjából is szándékozom értékesíteni. Mind-
azonáltal tanfelügyelő urat terheli első sorban 
a felelősség, hogy a felügyeletére bízott nem-
magyar tannyelvű képző-intézetben jelen ren-
deletem intézkedései teljes mértékben megvaló-
suljanak. Nem kétlem, hogy tanfelügyelő úr 
ezen föladatát nemcsak törvényes kötelességből, 
de hazafias buzgalomból is sikeresen fogja 
megoldani. 

Lukács (iyörgy, s. k. 
* 

Ennek a körrendeletnek a másolatát a mi-
niszter a következő kísérőirattal küldötte meg 

valamennyi egyházi főhatóságnak, melynek fönn-
hatósága alatt nem-magyar tannyelvű tanító-
(tanítónő)képző-intézet van : 

„A kir. tanfelügyelőkhöz az 1879. évi XVIII. 
t.- c. végrehajtása tárgyában intézett rendeletem 
másolatát van szerencsém a főtiszt, egyházi 
Főhatóságnak szíves tudomás és megfelelő 
további szíves intézkedés végett tisztelettel 
megküldeni. 

Nem kétlem, hogy azon nemes áldozatkész-
ségben, mellyel a főtiszt, egyházi Főhatóságnak 
a bölcs fönnhatósága alatt álló képzőintézetet 
fönntartani méltóztatik, a főtiszt, egyházi Fő-
hatóságot azon gondolat és azon óhaj vezeti, 
hogy ez az intézet minden tekintetben és egé-
szen feleljen meg nagyrarendelt hivatásának. 
Tiszteletteljesen fölkérem tehát a főtiszt, egy-
házi Főhatóságot, hogy illetékes közegeimet 
ezen rendelet foganatosítása körüli eljárásukban 
erkölcsi befolyásának hathatós súlyával az 
ügynek érdekében támogatni méltóztassék. Buda-
pest, 1905. évi augusztus hó 15-én. Lukács 

Eötvös-alap. 
Az Eötvös-alap (orsz. tanítói segélyegyesület) 

augusztus 22-én tartotta orsz. osztóbizottsági 
ülését, 23-án pedig közgyűlését, még pedig 
mindkettőt különösen a vidéki tagok élénk 
részvételével. A nagyobb vidéki egyesületek 
elnökei és küldöttei majdnem kivétel nélkül 
megjelentek s teljesen megtöltötték a Tanítók 
Háza nagytermét. 

Az osztóbizottság Trajtler Károly alelnök 
vezetése alatt 2 72 órai ülésben tárgyalta a 
választmány javaslatait, melyeket másnap a 
közgyűlés elé terjesztett. A javaslatokon, úgy 
az ösztöndíjakra és segélyezésekre, valamint a 
főiskolai internátusi fölvételekre vonatkozókon, 
az osztóbizottság kevés módosítást tett és sajná-
lattal konstatálta, hogy az ösztöndíjak- és segé-
lyekért folyamodóknak födözet hiánya miatt 
több mint felét vissza kell utasítania. Az elnök 
föl is kérte a vidéki tanítóegyesületek jelen-
volt elnökeit, hogy vegyék rá a vidéki kartár-
sakat a tömegesebb belépésre. Ha az alapnak 
csak még 5000 tagja volna, egy folyamodót 
sem kellene üres kézzel elbocsátani, 

A közgyűlésen, mely nagyon látogatott volt 
s mindvégig emelkedett hangulatban folyt let 

Ujváry Béla elnökölt. 
Az idei közgyűlés jubiláris volt, amennyiben 
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most van 30 éve, hogy Péterfy Sándor az Eöt-
vös-alapot létesítette. A nevezetes évfordulót az 
elnök megnyitó beszédében méltatta s a köz-
gyűlés mindvégig megmaradt az ünnepi han-
gulat benyomása alatt. Komoly férfiak komoly 
tanácskozása volt ez s bárcsak minden tanítói 
gyűlés oly összhangzatos lefolyású volna, mint 
Eötvös-alapunk augusztus 23 iki közgyűlése. 

Ujváry Béla elnök megnyitó beszédében 
örömmel üdvözölvén az Eötvös-alap nagy szám-
ban egybesereglett oszlopos tagjait, visszapil-
lantást vetett az alap 30 év előtti megalapítá-
sára s fölolvasta az alakuló ülés jegyzőkönyvét, 
melyet Péterfy Sándor vezetett. Megható sza-
vakban emlékezett meg az alapító és örökös 
elnökünk érdemeiről, mire a gyűlés tagjai, föl-
emelkedve helyükről, hosszas éljenzésben és 
tapsban tüntettek Péterfy Sándor mellett s 
elhatározta a közgyűlés, hogy Péterfyt táv-
iratilag üdvözli. Megemlékezett ezután az elnök 
azokról az érdemes férfiakról, akik a meg-
alapítás munkájában résztvéve, harminc éven 
keresztül rendes fizető tagjai voltak az alapnak. 
Negyvenegy ilyen érdemes kartársunk van még 
életben s közülök többen a közgyűlésen is jelen 
voltak. A díszes névsor fölolvasása után a köz-
gyűlés tagjai, tiszteletük jeléül, fölemelkedtek 
helyükről és a közgyűlés elrendelte, hogy az 
Eötvös-alap ez érdemes tagjainak névsorát 
jegyzőkönyvije iktassák. (Lapunk jövő számában 
közöljük a névsort.) 

Vázolta ezekután az elnök az alap 30 éves 
történetét s megelégedéssel mutatott rá a mai 
állapotokra, hangsúlyozván azonban, hogy a meg-
növekedett igényeket, kivált a két főiskolai 
internátus fönntartását tekintve, az alap erői 
még mindig elégtelenek ahhoz, hogy orsz. segély-
egyesületünk az alapszabályok követelte fölada-
toknak megfelélhessen. Kérte ennélfogva a 
jelenlevőket, hogy folytassák apostoli munká-
jukat s hassanak oda, hogy a kai-társak, a 
maguk és családjuk jól fölfogott érdekében, 
mennél tömegesebben lépjenek be az alap köte-
lékébe. Ez volna az eszme legszebb diadala s 
a 30 ik évforduló legméltóbb megünneplése. 

A zajos tetszéssel fogadott megnyitó beszéd 
után Kovács Vince, az „Aradvidéki Tanító-
egyesület" elnöke, magasztaló szavakban emlé-

kezett meg az alapító: Péterfy Sándor és a 
jelenlegi elnökség érdemeiről; Járossy Endre, 
a „Gömörmegyei Tanítóegyesület" elnöke pedig 
biztosította a vezetőséget a vidék törhetetlen 
bizalmáról s kérte, hogy azoktól a személyes-
kedő támadásoktól, amelyek régebben érték 
s amelyeknek alaptalanságáról az egész tanító-
ság meg van győződve, ne kedvetleníttesse el 
magát, mert az egész ország minden egyes 
tanítója jól tudja, hogy a jelenlegi elnökség 
páratlanul sikeres munkálkodást fejtett ki áz 
alap örvendetes föllendítése érdekében. A köz-
gyűlés tagjai ezek után nagy ovációban része-
sítették az elnökséget. 

A hosszas éljenzés és taps csillapultával 
Ujváry Béla elnöki bejelentéseit tette meg. 
Jelentette, hogy a választmány Molnár Viktor 
államtitkárnak, a tanítóság igaz barátjának, az 
Eötvös-alap nagy jóakarójának tiszteletbeli el-
nökké való megválasztását ajánlja. A közgyűlés 
ehhez az indítványhoz nagy lelkesedéssel, egy-
hangúlag hozzájáridt. Molnár Viktor állam-
titkárhoz az elnökség Gasteinba üdvözlő táv-
iratot küldött. 

Jelentette továbbá az elnök a következőket : 
a 8000 K államsegélyből a miniszter eddig 
6000 K-t utalványozott ki; az alap jelenlegi 
vagyona 560.482 IC 84 f ; b. Eötvös József 
munkái 1904-ben 2129 K 60 f-t, összesen 
eddig 35.953 K95 f-t jövedelmeztek ; a Tanítók 
Háza füzetei és írószerei címén — mivel az 
utóbbi évben a buzgóság ezirányban sajnálatos 
módon megcsappant — 1904-ben 1532 K 
15 f-t, eddig összesen 8235 K 38 f-t kapott 
az alap; a Tanítók Háza gyufája, bár a tanító-
ság már alig támogatja, a mult évben mégis 
947 K 61 f-t, eddig összesen 6686 K 16 f-t 
jövedelmezett; a Gazdák biztosító szövetkezete 
jutalék fejében a mult évben 237 K 7 f-t, két 
év alatt összesen 573 K 46 f-t fizetett be. 
Örvendetes tudomásul szolgált. 

Az elnök javaslatára a közgyűlés a Ferenc 
József Tanítók Házában a következő szoba-
elnevezéseket határozta el : 1. Baranya vár-
megye szobája, az alapítványt a vármegye kö-
zönsége tette ; 2. Torontál vármegye szobája, 
az alapítványt a vármegye közönsége fizette be ; 
3. Kiskunhalasi szoba, az alapítványt Kiskún-
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halas község tanítói tették; 4. Arányi Antal 
szobáji, az alapítványt Arányi Antal iglói 
tanítóképző-int. igazgató gyűjtötte; 5. Szatmár-
németi tanítók szobája, az alapítványt a szat-
márnémeti tanítók tették; 6. Somogymegyei 
ált. tanítóegyesület szobája. A 3000 koronás 
alapítvány után szobaelnevezés nem jár; ilyen 
is érkezett egy: a Sopronmegyei ált. tanító-
egyesület alapítványa. 

Bejelentette az elnök, hogy a választmány 
elhatározta, hogy az orsz. állatvédő-egyesület 
által kiadandó gyermeknaptárt, ha pedagógiai 
szempontból megfelel, erkölcsi támogatásban 
fogja részesíteni s ezért a naptár 10 filléres 
árából példányonként 2 fillért kap az alap. 

Jelentette az elnök, hogy a „ Trencsénmegyei 
ált. tanítóegyesület" középiskolai internátusát 
f. évi szept. 4-én nyitják meg s a házavató 
ünnepre az egyesület elnöksége az Eötvös-alap 
közgyűlésének tagjait is meghívta. Elhatároz-
ták, hogy néhány tagból álló küldöttség kép-
viselje az Eötvös-alapot a trencséni házavatón. 
Jelentette végül az elnök, hogy Varga István 
érdemes kartársunk, mint minden évben, ez-
úttal is 143 K 50 f-t gyűjtött az Eötvös-alap 
javára. (Éljenzés.) 

Ezek után az osztóbizottság határozatait 
mutatták be. 

100—100 korona ösztöndíjban részesültek: 
Fejes Kálmán, Jéhn Kálmán, Kuthi Sándor, 
Pápay Géza, A chátz Béla, Bánfi Dénes, Halvax 
Gusztáv, Lenkey Gyula, Zoltán Ethil, Horváth 
Endre. Nagy Albert, Musnay László, Nagy 
Béla, Pataki Gyula, Salga Zoltán, Stangl Viktor, 
Tőrös Béla, Weisz József, Ács Ilona, Balogh 
Verona, Barabás Pál, Benke Julia, Bölöni Jolán, 
Egyed M. Lajos, Elek Anna, Eördögh Mária, 
Erdős Erzsébet, Hrdina Irén, Jászai Ferenc, 
Józsa Zsuzsanna, Kadarász Etelka, Kardos 
István, Kertscher Irén, Kiss Mária, Kovács Béla, 
László Zoltán, Lengyel Mária, Lukács Gabriella, 
Mészáros Ilona, Mészáros Jolán, Mohar Endre, 
Molnár Béla Móra József, Nagy Anna, Németh 
Olga, Pataki Engénia, Pápay Dezső, Pintér 
Irén, Somogyi Irma, Schlichter Anna, Szentjóbi 
Lenke, Sztodola Paula, Tompa Ilona, Tóth 
Miklós, Vedres Bendegúz, Bugala Jenő, Magyar 
Emánuel, Rosinger Jenő. 60 korona ösztöndíjat 
kapott: Hollós Mariska. 

100 -100 korona segélyben részesültek : Ba-
lassa Sándor, Baló Jánosné, Bauer Károly, 
Beke Sándor, Bodnár Istvánné, Csákány Ká-
rolyné, Forrav Mihályné, Gáspár Gyula, Grosch 

Dénes, Gyurtsik Irén, Hajba Kálmánné, Horák 
Jánosné, Horváth Vitalisné, Jungvirth Simonné, 
Kalapos István, Kálmán (Kohlmann) Györgyné, 
Keller Károlyné, Kemény Gizella, Kicker Iliésné, 
Király Berta, Kohn Edéné, Laky Károlyné, 
Lengyel Ottó, Magyar Györgyné, Paál Domo-
kos, Rheinländer Gusztávné, Richter József, 
Rosenfeld Bódog, Sándor Gáspár, Szabó Mihály, 
Szánthó Mihály, Vadnai Dezsőné, Valló Sán-
dorné. 40 korona segélyben részesült: Wimmer 
Jánosné. 

Az E. 31. K. E. előterjesztésére 100 korona 
jutalomdíjban részesült: Biró Béla. 

Mivel ez a költségvetést meghaladja, a köz-
gyűlés 800 K túllépésre hatalmazta föl az 
elnökséget, abban a reményben, hogy kartár-
saink buzgalmából ez az összeg új tagszaporu-
lattal és adományokicai megtérül. 

A Tanítók Ferenc József Házába fölvétettek 
a következők: 

A) Ingyenes helyekre: Bartsch Aurél, Dezső 
Dénes, Hárav István, Petrigalla Péter, Szmodics 
Hildegárd. 

B) Alapítványi (havi 20 koronás) helyekre: 
Bruckner Róbert, Csizmadia Imre Gábor, Decsy 
Sándor, Fischer Gyula, Frank Richárd, Gattin-
ger László, Gerlits Elek, Greschik Jenő, Hada-
nich Béla, Jaulusz Lajos, Kablay Dezső, Klesitz 
Tódor, Makoldy Gedeon József, Mayer Márton, 
Moser Jenő, Seress Ervin, Steinhübel Géza, 
Somló Károly, ifj. Scherer Sándor, Szabó Béla, 
Tar Zoltán, Várady Kálmán, Wolf Mihály. 

C) Féldíjas (havi 20 koronás) helyekre. 
(Ezek megtartják eddig élvezett kedvezményei-
ket.) Bánhidy Ödön, Benedek Árpád, Bertalan 
Ernő, Biró István, Biró (Böhm) Imre, Blanár 
János, Csulak Samu, Dánér Béla, Dávid Mihály, 
Dávid Zoltán, Erdélyi Géza, Erdész Ernő, 
Folkmann Ervin, Forgács Ferenc, Groó Géza 
Lajos, Hajnóczy Sándor, Keppich Sándor, 
Kovács Zoltán, Lieszer Emil, Mánczos Zoltán, 
Nagy Zoltán, Nyiri Ede, Pintér Ödön, Ritókh 
István, Ruhmann Jenő, Stollmann Sándor, 
Szabó Rezső, Szalay Károly, Szalay Zoltán, 
Varga Kálmán, Wurmfeld Zoltán. 

D) Kedvezményes (havi 30 koronás) helyekre : 
(Ezeknek szülei az Eötvös alapnak régi tagjai 
vagy az ügy buzgó apostolai, a *-oknál 
más okok indokolják a díjak fölemelését.) 
Arányi Árpád, Böhm Károly, Darvas Oszkár, 
Fábián Vilmos, ifj. Franz János, Freund Valér, 
Gruy László, Halász Béla, *Klein Gyula, Korn-
hauser Géza, Kulcsár Béla, *Kulcsár Endre, 
Littomericky János István, *Lovass Miklós, 
*Parák József, Perényi (Popp) Oszkár, Roth 
Jenő, *Sárkány József, Szathmáry László, 
Székely (Singer) Imre. 

E) Egészdíjas (havi 40 koronás) helyekre. 
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(Ezeknek szülői 5-nél több, de 10-nél kevesebb 
év óta tagjai az Eötvös-alapnak ; a *-oknál 
más okok indokolják a díjak fölemelését.) 
Alszeghy Zsolt, Balassa István, Biedermann 
Imre, Biró Béla, Danninger József, Dánéi-
István, *Izsépi Béla, Kárpáthy Ágost, Nagy 
Elek, Pásztor Kálmán, Tomor László, Ugrik 
Kálmán, Zagróczky Jenő, Zsettvay Béla. 

F) Emeltdíjas (havi 50 koronás) helyekre. 
(Ezeknek szülei az Eötvös-alapnak 1—5 éves 
tagjai vagy még nem is tagjai ; a *-oknál más 
okok indokolják a díjak fölemelését.) Császár 
Bertalan, Dobránszky József, Dzubay István, 
Horváth Kálmán, Ivánffy István Ferenc, Jaksies 
Imre, Jüngling Kálmán, *Konsch Jenő, Magyar 
Győző, Morres Hermann, Novoszel Andor, 
Pichler Pál, Pivovár József, Polgár Dezső, 
Roszinszky József, Rosenfeld Miksa, Sándor 
Oszkár, Szabó Sándor, Szentes Béla, Uram 
József, Visy Károly, Weywara Vilmos. 

G) Havi 60 koronás helyekre. (Ezeknek szülei 
középiskolai tanárok; a *-oknál egyéb ok in-
dokolja a díjfölemelést.) Bodnár Lajos, Sz. De-
meter Tibor, Dázs Sámuel, Gyöngyössy Géza, 
Kopesay Ernő, Makay (Miskovits) Gyula, Mar-
ton István, H. Nagy Ervin, *Pillepich József, 
Thirring Gyula. 

A Tanítók Hunyadi Házába fölvétettek : 
A) Ingyenes helyekre: Bocz István, Kabáezy 

Rezső, Kerezsy Jenő, Mariányi Antal Pál, Nagy 
Ferenc. 

B) Alapítványi (havi 20 koronás) helyekre: 
Bárkányi Béla, Csathó Ernő, Hack Jenő, 
Koppányi Béla, Marczy Béla, Putnoky Miklós, 
Rácz József, Szitás Jenő, Vajda Jenő. 

C) Féldíjas (havi 20 koronás) helyekre: 
Adorján Jenő, Balog János, Berenkei (Brüner) 
Árpád, Bodola Gyula, Bottka József, Boráncs 
György, Buday László, Braesok István, Bras-
csajkó Mihály, Dániel Viktor, Harkay István, 
Király István, Király Zoltán, Kiss Béla, Kiss 
Ernő, Kiss Gyula, Kiss Jenő. Koleszár Jenő, 
Kolos Sándor, Lipeczky Ágoston, Marcsa 
Dénes, Murgás Kálmán, Nécsey Imre, Orosz 
István, Papp Béla, Papp Endre, Polszter Béla, 
Simkó Gyula, Szabó Zoltán, Szakái Zsigmond, 
Telegdy István. 

D) Kedvezményes (havi 30 koronás) helyekre : 
Alexy Lajos, Beniács Brúnó, Boczkó Lajos, 
Boda Béla, Cseh Mihály, Farkas Béla, Fülöp 
Kálmán, Gebe Zoltán, Glück Sándor, Hermann 
Károly, Horváth Aladár, Kárpáti Ernő, Kis 
Elemér, Kovacsics Géza, Nagy Jenő, Polgár 
Benő, Ruhmann Emil, Simkó Endre, Somogyi 
István, Tiszovszky Gyula, Tókos Károly, 
Trompler Ernő, Urögdy Győző, Urögdy Elemér. 

E) Egészdíjas (havi 40 koronás) helyekre: 
Bojoru János, Deák István, Halász Sándor, 

Kh-ály Ferenc, Klein Alfréd, Korreck Aurél, 
Leffler Béla, Malisza Géza, Nécsey Rezső, 
Schummer Szilárd, Szabó Gyula, Varga Béla, 
Vas Béla, Vásárhelyi László, 

F) Emeltdíjas (havi 50 koronás) helyekre: 
Benedek Árpád, Bertleff Hugó, Buncsek Mihály 
Gyula, Dányi József, Falábú Dezső, Mocskónyi 
Béla, Papp Simon, Rombauer Tivadar, Valen-
tényi Gáspár. 

Á főiskolai internátusi fölvételekkel kapcso-
latban kimondotta a közgyűlés, hogy 43 ifjú-
nak a fölvétele csak az esetben válik jogerőssé, 
ha szüleik a tagdíjak befizetése körül fölmerült 
hiányokat pótolják. 

Ezek után az elnök az új alapszabályokat 
mutatta be, majd fölszólította a jelölő-bizott-
ság elnökét; Kozma Lászlót, hogy — mivel 
a tisztikar megbízása lejárt — terjessze elő a 
bizottság javaslatát. 

A jelölő-bizottság javaslatára a közgyűlés 
egyhangú fölkiáltással, tüntető tapsok és éljen-
zések közt következőleg alakította meg 3 évre 
a tisztikart : 

Elnök: Ujváry Béla. Alelnökök: dr. Göőz 
József, Trájtler Károly. Titkár: Kapy Rezső. 
Másodtitkár: Székely Károly. Jegyzők: Csáky 
Elek, Józsa Dániel. Számtartó : Sebő Béla. 
Ellenőr : Eozmanith Vilmos. Számvizsgáló-
bizottság: Bogyó Samu, Magdics Károly, 
Volenszky Gyula. 

Az újonnan megválasztott tisztikar nevében 
Ujváry Béla elnök mondott köszönetet s jövő 
működésük programját ismét csak e két 
szóba foglalta össze : igazság és becsületesség. 

A közgyűlés úgy az elnököt, valamint a 
tisztikart hosszasan éljenezte. 

A választmányt, az osztóbizottságot és a 
Tanítók Házai igazgató-tanácsát szintén fölkiál-
tássál választották meg. 

Választmány. A rendes tagok sorából: Alex 
Albert, Almási János, Ágotái Béla, Bardócz 
Pál, Barton Imre, Böngérfi János, Bárány 
Zsigmond, Bursics Ernő, Cserhalmi Ferenc, 
Csukássy Fülöp, Diószeghy Béla, Dobos János, 
Ehmann Ferenc, Farkas Elek, Fodor József, 
Gergelyi Jakab, Gerley Szevér, Hajós Mihály, 
Halász Sarolta, Hoffmann Mór, Józsa Mihály, 
Kis Béla, Koncsek Lajos, Kornfeld Gyula, 
Kovács Béla, Kozma Ferenc, Ladányi Miksa, 
Lád Károly, Lindner Károly, Magyar József, 
Minké Béla, Moussong Géza, Móra István, 
Müller Antal, Nagy László, dr. Pásti nszky 
István, Peres Sándor, Rácz József, Romhányi 
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Sándor, Sántha Lajos, Schön József, Somlyay 
József, Sretvizer Lajos, Sturcz György, Szellő 
Sándor, Székely János, Szőke István, Tanos 
Sár.dor, Tomcsányi János, Walter Károly. 
A rendkívüli és alapító-tagok sorából: Dökker 
Ferenc, Förster Konrád, Krist Ferenc, dr. Pap 
Ferenc, Stettner Alajos, Schneller Alajos, dr. 
Szűcs István, Tillmann Lajos, Wodianer Arthur, 
Wolfner József. 

Országos osztóbizottsíg. A rendes tagok so-
rából: Alexy Lajos Czegléd, Alszeghy János 
Nagyszombat, Bányai Jakab Nagybecskerek, 
Beclő Dénes Naszód, Belle László Kolozsvár, 
Benedek Vince Győr, Benedek Mihály Segesvár, 
Biró József Keszthely, Bocsek György Tren-
csén, Bűd Péter Nagyszeben, Bóry Imre Keszt-
hely, Dávid Mihály Brassó, Dobó Adolf Igló, 
Groó Lajos Beszterczebánya, Irányi Jenő So-
morja, Járossy Endre Rozsnyó, Kecskeméthy 
László Mezőtúr, Kemény Gábor Balassa-Gyarmat, 
Kertscher Ede Iyrló, Kótay Lajos Szatmár-
németi, Kovács Vince Arad, Kozma László 
Debreczen, Kropácsi István Szakolcza, Láng 
Mihály Pápa, Mát hé József Marosvásárhely, 
Molnár Fei'enc Bezdán, Molnár János Szarvas, 
Nagy Lajos Orosháza, Németh Lajos Békés-
csaba, Nemecskay István Szeged, Pallos Albert 
Kolozsvár, Pásthy Károly Kecskemét, Polacsek 
Rezső Nagyszombat, Polc József Jolsva, Sár-
kány Gábor Munkács, Simkó Endre Sopron, 
Sófalvi György Arad, Sudy K. János Kassa, 
Schmidt Boldizsár Pécs Bányatelep, Schneider 
István Pécs, Szalay Sándor Nagykanizsa, Szalay 
Zsigmond Halas, Szalóky Dániel Csokonya, 
Szirbek József Székesfehérvár, Szutter Dániel 
Pápa, Takács László Ungvár, Törös Sándor 
Beregszász, Ujlaky Géza Győr, Vajna Károly 
Kézdivásárhely, Végh István Vámosladány. 
A rendkívüli tagok sorából: Bodnár György 
Fehértemplom, Hettlinger József Pancsova, 
Hollós Gyula Győr, Józsa Menyhért Sopron, 
dr. Máté Lajos Erzsébetváros, dr. Schmidt 
Márton Pozsony, Turcsányi Gyula Kolozsvár, 
R. Vozáry Gyula Munkács, Zalai Márk Deb-
reczen. 

A Tanítók Házai Igazgató-tanácsa. Buda-
pestről: dr. Göőz József, György Aladár, 
Komáromy Lajos, Sretvizer Lajos, Schön József. 
Kolozsvárról: Elek Gyula, Kiss Sándor, dr. 
Márky Sándor, Pallós Albert, Sólyom János. 

Tárgyalta és többek hozzászólása után el-
fogadta a közgyűlés Kozma Lászlónak lapunk 
33. számának 13. oldalán közölt s a tüdővészes 
tanítók szanatóriumára és a leányinternátusra 
vonatkozó indítványát s utasította az elnök-
séget és a választmányt, hogy ez eszmék meg-
valósítását vegye föl teendői közé. 

Beható vita után elhatározták, hogy az ala-
pítványt tett egyesületeket fölszólítják : nyilat-
kozzanak, a két főiskolai internátus közül 
melyikben kívánják kijelölési jogukat érvénye-
síteni, hogy így a budapesti Házba való torló-
dás megszüntethető legyen. 

Ezek után az elnök a közgyűlést, melyről 
mindenki lélekemelő érzéssel távozott, be-
rekesztette. 

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

Köszönetét nyilvánította: Németh Sándor 
battonyai r. kath. plébános, tb. kanonok szent-
széki ülnöknek, aki a battonyai „Katholikus 
Ifjúsági Könyvtár" részére 1725 koronát ado-
mányozott. 

Kinevezte: Kacskovics Márta balassagyar-
mati áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt ugyan-
ezen isk.-hoz r.tanítónővé; Südenhorst Zwidinek 
Laura szászkabányai áll. el. állandó h.-tanítónőt 
ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Puska István oki. tanítót a szőllőskislaki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Rostás Jenő oki. 
tanítót a hocsai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Ingruber 
Margit borsai és Hlaváthy Teréz bodrogkeresztúri 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; özv. Vinczer 
Dánielné szatmárnémetii áll. óvónőt a kolozs-
vári Petőfi-utcai állami óvóhoz ; Bodor Jenő 
magyarremetei áll. el. isk. tanítót az udvari 
áll. el. isk.-hoz ; Károlyi Sándor udvari és 
Vámosi Nagy Lajos hadadnádasdi áll. elemi 
isk. tanítókat a szatmári kültelki állami elemi 
iskolához. 

Megerősítette: Láng János pásztói állami 
polg. isk. igazgató-tanítót igazgatói minőségében. 

Végkielégítést engedélyezett: Smerál Fáni 
mosoni áll. el. isk. tanítónőnek 1300 K t. 

Nyugdíjat utalványozott: Páka Károly 
zajkányi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak 
évi 1080 K- t ; Morariu János földvári munka-
képtelen g. kel. tanítónak évi 660 K-t; Fork 
Jakab kárai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
760 K-t; Csigó Mária sümegi róm. kath. el. 
isk. elaggott tanítónőnek évi 1020 K- t ; Torkos 
Etel miskolczi ev. ref. felsőbb leányiskolái 
munkaképtelen tanítónőnek évi 1140 K - t ; 
Wertsch Gusztáv fehérpataki ág. hitv. ev. el. 
isk. elaggott tanítónak évi 900 K t ; Krausz 
Armin csornai munkaképtelen izr. tanítónak 
évi 860 K- t ; Bodenlósz Teréz beregszászi 
munkaképtelen áll. tanítónőnek évi 1320 K- t ; 
Kiss Kálmán turkevei munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 1320 K-t ; Dienstenberger Kon-
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stantin lábodi róm. katli. el. iskolai elaggott 
tanítónak évi 960 K- t ; Oppenheim Katalin 
keszthelyi közs. el. isk. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 1300 K-t ; Nyárádi Gergely, a 
háromszékmegyei kir. tanf.-hez szolgálattételre 
berendelt munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak 
évi 920 K-t ; Mitrovics János kisabránkai 
munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 720 K- t ; 
Molnár Lajosné szül. Dávid Sarolta brádi 
munkaképtelen áll. el. iskolai tanítónőnek évi 
1360 K- t ; Tóth Sándor lábodi ev. ref. el. isk. 
elaggott tanítónak évi 860 K-s; Tegze Mihály 
bodrogolaszi g kath. el. isk. tanítónak évi 
720 K-t ; Dobrantzky Imre oroszlánosi munka-
képtelen közs. el. isk. tanítónak évi 983 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
0. I. A Tanítók Háza javára tartott bál jöve-

delmét az Eötvös alap pénztárába kell posta-
utalványon beküldeni. — P. S. Sz. Fölebbezze 
meg azt a határozatot. Teljes képtelenség, hogy 
a tanítótól, mert törvényes kötelességének tesz 
eleget, midőn szünidőben a katonai gyakorlatra 
bevonul, fizetésének egy részét elvonják. A 
tanító esetleg miből tartsa odahaza családját 
és miből éljen önmaga a katonaságnál ? Föleb-
bezze meg ezt a veszedelmes precedenst. Némely 
isk.-lönnt. ínég anyagi kedvezményt is ad, midőn 
alkalmazottja katonai szolgálatra bevonul. — 
I). Ii. II. A nem-magyarajkúak tanítására vonat-
kozó Tanterv és Utasítás még nem jelent meg.— 
S. Gy. U. Az iskolafönntartó egyház nem 
köteles a szegény tanuló helyett a tandíjat 
megfizetni. Ha nem is kötötte ki a pályázat-
ban, hogy ezek ingyen tanítandók. Erre nincs 
külön törvény. — Sz. V. K. Ha az a tanítói 
állás azok közé tartozik, mely az országos 
nyugdíjintézet keretében van, akkor föltétlenül 
szedni kell a 30 fill, járulékot, ha épen most nem 
is volna ott a nyugdíjalaphoz tartozó tanító. — 
Y. A. I . Nősülés miatt senkinek sincs joga 
a tanítót állásától megfosztani. Egy eset lehet-
séges, ha netalán felsőbb hatóságtól jóvá-
hagyott szabályzat van, amelyben a nősülő 
tanítót állásáról lemondottnak tekintik. — 
B. Gy. Sz. Ha oly súlyos beteg, vizsgáltassa 
meg magát tisztiorvossal és kérjen három 
havi szünidőt gyógyulás végett. Erre az időre 
nem vonhatnak le fizetéséből. Önnek nincs joga 
önmagának segédtanítót tartani és őt fizetni. Az 
isk.-fönnt. dolga segédtanítóról gondoskodni. 

KÜLÖNFÉLEK, 
— Kitüntetés. A király Sudy K. Jánosnak, 

Kassa szab. kir. város községi elemi iskolái 

igazgatójának, a tanügy és a közügyek terén 
szerzett érdemei elismeréseül a Ferenc József-
rend lovagkeresztjét adományozta. A királyi 
kitüntetés Sudy János kartársunkban népoktatás-
ügyünk régi kiváló munkását érte. Kartársaink 
ezrei nevében őszinte szerencsekívánatainkat 
küldjük a kitüntetettnek! 

— AM. Tanítók Orsz. Bizottsága aug. 
22-én tartotta látogatott közgyűlését, melyen 
a beteg Somlyay József elnök helyett Schneider 
István alelnök vezette a tanácskozást. Első 
sorban Lakits Vendelről, a volt elnökről em-
lékeztek meg kegyeletesen. Az emlékbeszédet 
Száva János mondotta. Másnap délben az Ectiös-
alap tagjaival együtt megkoszorúzták feledhe-
tetlen Lakitsunk sírját, mely alkalommal dr. 
Göőz alelnök tartotta az alkalmi beszédet. 
A közgyűlés második tárgya Földes Géza nép-
iskolai törvényjavaslata volt, mely 8 szakaszra 
oszlik. Foglalkozik a népiskola föladatával, az 
iskolafönntartás jogával, az iskolábajírás köte-
lezettségével, a tanítóképzéssel, a tanítók alkal-
mazási módjával és fizetésével, továbbá a fel-
ügyelet és a fegyelmi jog kérdésével. A tervezet 
nevezetesebb kívánalmai : A népiskola esak az 
elemi és ismétlő-iskolát foglalja magában. 
A tanítás, amennyiben lehetséges, valamennyi 
osztályban legyen magyar, de a III. osztálytól 
kezdve mindenesetre magyarul kell tanítani. 
Egy-egy osztály tanulói létszáma a hatvanig 
emelkedhetik. Az iskdafönntartói jogot meg-
hagyja az eddigi iskola fönntartóknak, kívánja 
azonban, hogy a tanító fizetése biztosítva legyen. 
Az iskolábajárás kötelezettségét nyilvántartás 
útján akarja biztosítani. A tanítóképzést úgy 
akarja megváltoztatni, hogy a tanítóképzőket 
szüntessék meg s a tanítójelölt is a közép-
iskolában nyerje általános műveltségét s érett-
ségi alapján egy évi tanfolyamon szerezze meg 
a pedagógiai szakvizsgálatot. A tanítók fizeté-
sére nézve kívánja, hogy bármily jellegű nép-
iskola tanítója egyenlő fizetést élvezzen és 
nyugdíját is egyenlő alapon, teljesen egyenlő 
értékkel szabják meg. A fizetés 1400 koronán 
kezdve, 2800 koronáig emelkedjék. Az iskola-
fönntartók a tanítók fizetését a közpénztárba 
szolgáltatják be, ahonnét a tanító fizetését és 
nyugdíját egyaránt megkaphatja. A tanító 
alkalmazására nézve kívánja, hogy az minden 
esetben bizonyos helyre való kinevezéssel, vagy 
megválasztással történjék, ahonnét fegyelmi 
vizsgálat nélkül a tanítót áttenni ue lehessen. 
A hozzászólók azt kívánták, hogy az általános 
iskolaállamosítást is mondja ki a tervezet és 
nemzeti szempontból is erősödjék azzal, hogy 
már a népiskola I. osztályában is föltétlenül 
mindenütt az országban magyarul tanítsanak, 
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sőt már az óvóiskolában kezdjék meg a ma-
gyarosítást. A közgyűlés ebben az értelemben 
fogadta el az előadói tervezetet. Ezután Láng 
Mihály tanítóképző-intézeti igazgató tar tot t 
előadást arról, hogy a gyermek ösztönszerű 
utánzó és alkotó munkásságát tanulmányozzák 
a tanítók s az elért tanulságok alapján vigyék 
be a tanítás keretébe. Megtoldották az előadó 
indítványát azzal, hogy a kultuszminisztériumot 
fölkérik gyermek-tanulmányozási kurzusok ren-
dezésére és a gyermektanulmányozási bizottsá-
got fölszólítják, hogy erre nézve a tanítóknak 
népszerű útmutatást adjon ki. Végül Erdélyi 
Lajos fővárosi' tanár buzdította a tanítóságot a 
népnyelv kincsének ö-szegyüjtésére. A közgyűlés 
köszönettel fogadta a fölhívást és nyelvkines 
összegyűjtése iránt megindult munka alkalmá-
ból Súly Kálmánt átiratban fogja üdvözölni. 

— Az Eötvös-alap közgyűlése a következő 
táviratban üdvözölte az alap örökös elnökét, 
Péterfy Sándort : „Az eszme 30-ik évfordulója 
alkalmából szeretettel üdvözlünk Téged. Sze-
gények vagyunk, örök hálánkat csak ez egy 
szóban rohatjuk le : köszönet !" Péterfy Sándor 
levélben köszönte meg az üdvözlést. „A hoz-
zám intézett üdvözletért — írja Péterfy leve-
lében — fogadják kartársaink hálás köszöne-
temet kegyesen. Nyugodtan tűröm már ezentúl 
ismét a rám mért szenvedéseket, mert bízom 
abban, hogy Isten segedelmével tenéked sikerül 
az eszme megvalósítása, amelyért annyit dol-
goztam, küzdöttem, szenvedtem egy emberöltőn 
át legjobb kartársaimmal egyetemben. Dicsér-
tessék Istennek szent neve ! " — Molnár 
Viktor államtitkárt, az Eötvös-alap tiszteletbeli 
elnökét is táviratilag üdvözölte az elnökség. o o 
Az üdvözlésre az államtitkár úr Gastein fürdő-
ből a következő táviratban válaszolt: „Az Eötvös-
alap részéről ért megtisztelésért hálás és mély 
köszönetet m o n d : Molnár Viktor." 

— Beiratások az állami kisegítő-iskolába. 
A túlságosan ideges, továbbá a testileg avagy 
szellemileg visszamaradt és gyengébb fölfogású 
gyermekek könnyebbségére, akik a népiskolában 
többi társaikkal együtt haladni nem képesek 
s akik így sokszor kétszer-háromszor is kény-
telenek egy-egy osztályt ismételni, a vallás- és 
közoktatásügyi m. kii-, minisztérium a főváros-
ban külön szakiskolát, ú. n. állami kisegítő-
iskolát tart fönn. Ez iskolának a jövő tanévben 
megnyílik a VI-ik fölmenő osztálya is. Az 
iskola külön szakorvosi felügyelet alatt áll és 
kiváló gondot fordítanak benne a kézügyes-

ségre és a speciális tornaoktatásra. Beiratkozni 
lehet naponta VIII . ker., Mosonyi- utca 8. szám 
alatt. Vidékiek a környékbeli családoknál 
havonta 25—30 koronáért nyerhetnek teljes 
ellátást. Vagyontalanok tandíjat nem fizetnek. 

— Jegyzék napló az elemi iskolai tanítók 
részére az 1905/6. iskolai évre. Hajós Mihály 
noteszkönyvének hatodik évfolyama most jelent 
meg. Elég annak tartalmát fölsorolni, hogy a 
tanítók belássák azt, hogy az idén még kevésbé 
nélkülözhetik, mint az előző években. Tartalma: 
előjegyzési naptár, előjegyzések, bélyegilleték, 
kivonat a pósta- és távirda-díjszabályzatból, az 
elmúlt év, gazdasági népiskola, a székesfővárosi 
nyugdíjszabályzat, a rajztanítás ú j módja, véde-
kezés a tüdővész ellen, iskolai egészségi szabá-
lyok, magyar szólás-mondások, tornarendsza-
bályok, Országos Bizottság, Eötvös-alap címtár, 
fővárosi elemi iskolák, fővárosi iparostanonc-
iskolák, egyesületi és hivatalos ülések, kölcsön-
adott és kölcsönvett könyvek, teljes órarend, 
órarend és napló az elemi iskola, órarend és 
napló az iparostanonc-iskola, napló az iparos-
tanonciskolai rajzoktatás, órarend és napló a 
gazdasági (háztartási) iskola részére. Mindannyi 
szükséges dolog. Ara puha vászonkötésben 
1 korona. Kapható minden könyv- és papír-
kereskedésben és a kiadó Ádám Herman könyv-
nyomdájában, Budapest, I., Krisztina-körút 77. 

— Játékos képrs ÁBÉCÉ 400 képpel 
jelent meg és szeptember elején kellő mennyi-
ségben lehet szállítani azoknak, akik megren-
delik. Ezzel a munkájával a szerző: dr. Göőz 
József (Budapest, II. ker., Zárda-utca 39. sz.), 
kedvessé, vonzóvá, magyar szív-, magyar lélek-, 
magyar jellemképzővé teszi az ÁBÉCÉ tanu-
lását. Egyszersmind nem magyar ajkúaknak is 
játékosan megkönnyíti a tősgyökeres magyar-
nyelvre való rászoktatást. 

— Rövid hírek. Gyűlés. A „ Krassószörény-
vármegyei Tanítóegyesület" szept. hó 20-án 
Herkulesfürdőn tar t ja IX, közgyűlését. 

— Halálozások. Lukács Ferenc balázsfalvi 
áll. el. iskolai igazgató életének 40-ik évében, 
augusztus hó 21-én jobblétre szenderült. — 
Györbiró Ida okleveles óvónő Uzonban, élete 
delén, 22 éves korában elhunyt. Áldás em-
lékükre ! 

Tartalom : A kir. tanfelügyelők új Utasítása. — 
A magyar nyelv tanítása a nem magyar tannyelvű 
népiskolákban. — A magyar nyelv tanítása a nem-
magyar tannyelvű képzőintézetekben. — Eötvös-alap.— 
Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÊS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a c l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az összes óvodák , e lemi , f e l ső n é p - és p o l g á r i 
i skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i s k o l a l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e lö l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
je lö léséve l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i lágosan k i í r a n d ó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n egyes szóér t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t evő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú so ra 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, L. K E ß . , ISKOLA-TÉR 3 . 

K é z i r a t o l t a - t n e m a c l t n i t e v i s s z a . 

A beszéd- és érteleingyakorlatok 
az íij Tantervben. 

Még mindnyájan igen jól emlékezhe-
tünk azon élénk és széles mederben 
folyó vitára, mely e becses lapok hasáb-
jain folyt az elemi népiskolai Tanterv 
revíziójának küszöbén. 

Valóban nagy köszönettel és hálával 
tartozhatik minden magyar néptanító 
dr. Wlassics Gyula volt közoktatásügyi 
miniszternek, ki megértvén az idők intő 
szavát, előkészítette, megalapozta s 
hogy úgy mondjam összehordta azon 
anyagot, mely e nagy mű fölépítéséhez 
szükséges volt. Köszönet és hála dr. 
Berzeviezy Albertnek is, ki e művet be-
fejezve, a miniszteri székből való távo-
zásakor búcsúzásul, mintegy emlékül 
hagyta és adat ta ki a magyarországi 
népiskolák és ezek tanítói számára. 

Az alábbiakban én a Tanterv IV. 
pontjáról: a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításáról, a népiskolák e hamu-
pipőkéjéről és mostohagyermekéről aka-
rok csak szólni. 

A Tanterv IV. pon t ja : „Beszéd- és 
értelemgyakorlatok" címmel négy fő-
fejezetre és ezek ismét több pontra 
oszlanak, melyek mindegyike beható 
értelmességgel foglalkozik a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanításának célja, 
módszere, a tanítási anyag részletes 
fölosztása és az ezen ismeretág taní tá-

sának sikerét előmozdító segédeszkö-
zökről. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok cél-
j á t illetőleg talán nem mondok új dol-
got, ha azt állítom, hogy a tanítók egy 
igen tekintélyes része mind e mai na-
pig nem volt tisztában e tantárgy fon-
tosságával és gyakorlati haszna meg-
becsülhetetlenségével. Ha kérdeztük, 
hogy miért kell ezt tanítani, az volt a 
felelet: mert „muszáj". Nem egyszer 
hallottam a saját füleimmel tanító-
emberektől, hogy az I. és II. osztályok 
tanításától csak azért idegenkednek, 
mer t ot t vannak a beszéd- és értelem-
gyakorlatok. 

És mi ennek az oka? Az, hogy az 
ilyen emberek nincsenek tisztában a 
céllal. Sokan azt gondolták, hogy az 
órarend keretébe e cím alat t beillesz-
t e t t fél vagy egész órák csa.k amolyan 
szentheverdel idő, amely alat t a taní tó 
magánlevelezéseit, a gyermek pedig a 
padok gravírozását végezheti, a legna-
gyobb lelki nyugalommal. 

Nos hát ez téves fölfogás, e pedagó-
giai balhit az ú j Tanterv kiadásával 
végleg megszűnt. Megszűnt pedig azért, 
mert a beszéd- és értelemgyakorlatok 
céljának világos és álokoskodásokat 
nem tűrő szabatossága kiirtotta, kell 
hogy kiirtsa az e tárggyal szemben 
eleddig tanúsított érthetetlen közönyt a 
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tanítók lelkéből, mert ez a közöny volt 
fészke és éltetője annak a szeretetlen-
ségnek, amellyel kartársaink e tárggyal 
bántak. 

Mi is hát voltaképen e tárgynak a 
célja? 

Ami a hit- és erkölcstan, az írva-
olvasás, a nyelvtanítás, földrajz, törté-
nelem, az Isten-, király- és hazaszeretetre 
való nevelés, a humanizmus és állat-
védelem, az emberek kölcsönös meg-
becsülése és szeretetének célja egyen-
ként és külön-külön, az a beszéd- és 
értelemgyakorlatok elvitázhatatlan célja, 
a maga szűkebbkörű egységességében. 
Ha e cél látszólag nem is oly külön-
álló, oly intenzív, mint a fönti nevelési 
és pedagógiai ismereteké, mégis a beszéd-
és értelemgyakorlat az a szilárd alap, 
amelyre erős épületet emelhetünk, az 
a tőke, amely különösebben a felsőbb 
osztályokban hozza meg búsás és áldá-
sos kamatait. 

E célt azonban csak úgy és akkor 
érhetjük el, a beszéd- és értelemgya-
korlatok tanításának sikerét, az ezzel 
járó erkölcsi jutalmat és gyönyört csak 
úgy biztosíthatjuk magunknak, ha a 
tanítás módszerében teljesen otthon 
vagyunk. . 

* 

„Minden kezdet nehéz" — mondja a ma-
gyar példabeszéd. Ha valahol, úgy a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításánál van e köz-
mondásnak létjogosultsága. Igaz ugyan, hogy 
ahol óvoda van, a kezdet kezdetén már túl 
vannak növendékeink, de ahol nincs, ott min-
den a tanítóra hárul. Nehéz, fárasztó és sok 
türelmet igénylő munkával jár e tárgy helyes 
tanítása, de valamint a kertész és földművelő 
megelégedéssel teljes büszkeséggel hivatkozik 
verejtékes munkája fényes eredményére, úgy 
a gyermekeknél is beáll az az időszak, amikor 
a tanító, a gyermeki lélek e kertésze is öröm-
teljes meghatottsággal szemlélheti munkája 
sikereit. 

Gyönyörű tér kínálkozik pedig erre, mert 
minden, ami bennünk, körülöttünk, iskolánk, 
házunk, községünkben és ezek körül van, él 
és mozog, hirdetve az Isten mindenhatóságát 
és az emberek igyekvésével párosult észbeli 

tökéletesbülést, mindez, mondom, a beszéd- és 
értelemgyakorlatok keretébe tartozik. Mindig 
szem előtt kell tartanunk azonban azt az örök-
érvényű igazságot, hogy sohasem a gyermek-
nek kell fölemelkednie a tanító — hanem a 
tanítónak kell leereszkednie a gyermek értelmi 
színvonalára. 

A gyermek 6 — 7 éves korában már rendel-
kezik egy bizonyos mennyiségű ismerettel, kép-
zettel és fogalommal, de ezek csak rendszer-
telenül hemzsegnek agyában. Nekünk kell 
ezeket rendezgetni, osztályozni és ezen meg-
lévőkhöz kapcsolni, illesztgetni az ú j ismerete-
ket. Nézzük csak meg a fecskét, amidőn 
tavasszal hazaérkezve, fészkének csak egy 
kicsinyke töredékét találja a jól ismert eresz 
alatt. Nem kezd új fészekrakáshoz, hanem 
ehhez a meglévőhöz kezd építeni tovább s 
mikorára elkészül vele, ki mondaná meg, hogy 
melyik volt a fészek régi része és hol kezdő-
dik az új ? így vagyunk mi is a gyermek 
meglévő ismereteivel, amelyhez építjük az 
újat. 

Ha azonban azt akarjuk, hogy a mi mun-
kánk is a fecske munkájához legyen hason-
latos, szoktassuk növendékeinket arra, hogy 
ne csak lássanak, hanem nézzenek is. Még a 
felnőttek között is hány, de hány olyan van, 
a ki lát egy vidéket, épületet vagy képet, de 
azt megnézni, a részletekre is kiterjeszkedni, 
a dolog lényegébe hatolni már nem tartja ér-
demesnek. 

Megelégszik a puszta látással, mert nézni 
nem szokott, nem tud s ezek azután a hézagos 
tudással bíró, felületes emberek, akik minden-
ről tudnak, de semmit sem tudnak. 

Ha a felnőtteknél is előfordul ilyen eset, 
mennyivel inkább előfordulhat ez a gyerme-
keknél. Hogy ezt elkerülhessük, a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanításának egész folyama 
alatt arra kell szoktatni növendékeinket, hogy 
mindent figyelmesen nézzenek meg. Addig ne 
engedjük tovább suhanni a gyermek csapongó 
képzeletét, míg a benyomások gyökeret nem 
vertek az agyban. Mihelyt észreveszi a gyer-
mek, hogy az a valami, amit figyelmesen meg-
néz, mennyire más, mennyire szebb, érdekesebb 
és t anulságosabb annál, amit csak lát, önkény te-
lenül is fölébred a gyermekben a minden látott 
és ismert dolog részei után való érdeklődés, a 
dolog mélyére hatolni igyekvés, a vizsgálódás. A 
gyermek megtanult figyelni. 

Míg azonban ezt elérjük, a tanító egész 
művészetére, összes tudásának egész tárházára 
s türelmességének végtelenségére van szükség. 

Föntebb már említettem volt, hogy a tanító-
nak le kell ereszkednie arra a szellemi és lelki 
nivóra, melyen a kis gyermek áll, hogy azután 
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majd lépésről lépésre haladva, segítségünkkel 
fokról fokra emelkedve, megtanuljon önállóan 
figyelni és ennek kapcsán ismereteket szerezni. 
Mihelyt a tanító le tud ereszkedni a gyermek-
hez, bele tudja magát képzelni a gyermek 
érzelmi és gondolatvilágába, már ez mintegy 
záloga a biztos sikernek. Ekkor tudja a tanító, 
hogy mit és hogyan kérzdezzen a gyermektől, 
hogy a gyermek felelet közben szellemileg 
dolgozva s egyúttal meglévő ismeretei között 
keresgélve kiválaszthatta a leghelyesebb, a leg-
megfelelőbb kifejezést a tárgy megjelölésére. 

Ha mi azt tanítjuk, hogy minden embernek 
dolgozni kel!, mert a megélhetés ezen biztosí-
téka mellett a muni a gyönyör is egyszersmind, 
s mi mégis kész sültgalambként adjuk a gyer-
mek szájába az: „Ugy-e Pista, a felhőből vagy 
eső, vagy hó esik?" „A jég úgyebár vízből 
van?" „A burgonya a földben terem-e?" s 
ezekhez hasonló kérdéseket, akkor a gyermek 
megszűnt gondolkozni, dolgozni. Lelkében a 
valóság és a tanultak között bizonyos kontraszt 
üt tanyát, ellustul, készre vár mindig, fárado-
zásunk porba esett pecsenye. 

De amilyen hiba az ilyen kérdések föltevése, 
nem kevésbbé kisebb hiba az úgynevezett 
tudákoskodás. Hallottam én olyan kérdést is 
az elemi népiskola II. osztályában: „Miben áll 
a víz körforgása?" Nohát erről nem, legföljebb 
az ilyen kérdést adó tanító agyvelejének kör-
forgásáról lehetne beszélni, mert ez épp oly 
.súlyos" kérdés, mint mikor egy pap azt kér-
dezi a gyermektől: „Mi a szentség lényege?" 

Talán ismétlésekbe bocsátkozom, de megint 
csak azt kell hangoztatnom, hogyha a tanító, 
míg tanít, lelkileg csak olyan gyermek, mint 
akik között van, akkor ilyen hibáktól nem kell 
tartanunk. Akkor művészetének ezer lelemé-
nyességével meg tudja nyitni a gyermek tudása 
tárházának bemohosodott ajtaját, amely azután 
mindenkor nyitva leend a.z ismeretek berak-
tározása céljából. Nem is fog akkor a gyermek 
a készre várni, de nem is fog rettegni az 
akadémikus kérdések rejtelmességétől, hanem 
dolgozni, munkálkodni fog, hogy minél több 
oldalról világíthassa meg a szóban forgó tár-
gyat. Yoltam én olyan jelenetnek is tanuja, 
amikor tanító és növendékei között valóságos 
kis parázs vita támadt a kérdés fölött. Pro 
és kontra érveltek s rövid 20 perc alatt többet 
tanultak, mint könyvből két év alatt. Persze, 
ha a beszéd- és értelemgyakorlatokat is arasz-
szál mérjük ki a gyermek számára, vagy ha 
azt mondom, hogy nézzétek meg otthon — mit 
tudom én — a galambot vagy pulykát, mert hol-
nap arról fogunk tanulni, akkor sohasem érünk 
el semmit. Akkor iskolánkban a siker csak 
negatív fogalom. 

Télen tanítani a szivárványról azért, mert 
valamelyik «e^érkönyvnek csúfolt betűtöm-
kelegben ez került sorra, csak olyan képtelen-
ség, mint nyári délután, mikor kint szivárvány 
van, az iskolaszobában diskurálgatni a kukoricá-
in or zsolásról. 

Mindent a maga idején, ez legyen a főelv. 
Nem baj ám az, hogyha én pl. ma délután 
a cseresznyefáról és ennek gyümölcséről akar-
tam tanítani s hirtelen egy vihar vagy égi-
háború keletkezvén, felejtek fát és cseresznyét 
s növendékeimmel az ablakhoz húzódva, a ter-
mészet e fönséges tüneményéről, keletkezésé-
nek okáról beszélgetek. 

A cseresznyét holnap is megtalálom, de ki 
tudja, hogy egy ilyen természeti tünemény 
mikor áll ismét rendelkezésemre. 

Lásson, halljon, nézzen meg mindent maga 
a gyermek. Nem azért látta el a Teremtő öt 
érzékkel, hogy karba rakott kezekkel csak 
füleivel, vagy néha a szemeivel tanuljon. Adjunk 
mindent a kezébe. Fogja, forgassa, nézze, vizs-
gálja, ha kell, ízlelje is meg a tárgyakat. Hív-
juk föl a figyelmét az esetleg sajátosabb 
tulajdonságaira. Hadd örüljön a gyermek. 

Mindezekre természetesen szoktatni kell a 
gyermeket. Önmagától nem gondol valami 
rendszeres ismeretre. Ha tanításunk helyes, 
úgy munkálkodásunk zsenge hajtásaként mi-
hamar jelentkezni fog a gyermek azon észre-
vétele, hogy nem minden egyforma. Megkez-
dődnek a kérdezősködések, hogy ez, vagy amaz 
miért ilyen s miért nem olyan ; avagy miért 
olyan s miért nem ilyen? Megkezdődnek az 
összehasonlítások, a részeknek az egészhez való 
viszonyítása, a szimetrikus tárgyakon a részek 
helyes elosztása, illetve beosztása. 

Az ok és okozat szerves összefüggése fölötti 
gondolkozás és az a mindent megmagyarázó 
miért ? Az ok után való kutatás. Megkezdődik 
az a hatalmas lelki folyamat, mely minden meg-
ismerésnek kútfeje, forrása. Nem azt értem én 
ezalatt, hogy a gyermek azon törje a fejét, 
hogy a fa miért nem a gyökerével nő fölfelé, 
a nyúl miért nem a füleivel fut s az ember 
miért nem viszi a házát a hátán, mint a csiga-
biga. Hanem igenis értem azt, hogy miért van 
nyáron meleg, télen pedig hideg ? Miért virág-
zik minden fű, fa, virág a gyümölcshozás előtt ? 
Miért esik az erdős, vízdús vidékeken több 
eső, mint teszem azt az Alföldön? Ha mind-
ezen s ezekhez hasonló dolgok, illetve ezek 
elemeinek miért ?-jével tisztában van a gyer-
mek, akkor ez a gyermek tud, akkor ez a 
gyermek olyan alappal rendelkezik, mely meg-
bírja a legerősebb, legnehezebb épületet is. 

* 

3 6 * 
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Ne felejtsük azonban azt sem, hogy mihelyt 
túlbuzgóságunktól elragadtatva a gyermeket 
agyonfárasztjuk, a szó valódi értelmében ki-
merítjük, már is túllőttünk a célon, mert min-
den akció reakciót szül. A reakció pedig a 
jelen esetben a gyermeknél abban nyilvánul, 
hogy megundorodik a tudománytól. Mindig 
szemünk előtt lebegjen, hogy még a gyermeki 
ésszel elképzelhető legnagyobb gyönyörűség 
sem tudja huzamosabban lekötni a gyermek 
figyelmét. S ha erre mégis kényszerítve van, 
munkánknak meddő eredménytelenség lesz a 
sikere. 

Hogy a gyermek figyelmét lekössük és ma-
gunknak biztosítsuk anélkül, hogy a gyermeki 
agy kimerülésének gyors eshetősége veszélyez-
tetne bennünket, ne feledkezzünk meg a szem-
léltetésről. Amit nem tudunk szemléltetni, azt 
ne is tanítsuk, mert az úgy sem ér semmit. 
Szemléltessünk mindig és mindenütt. Igen sokat 
lehetne írni e kérdéssel kapcsolatban a kirán-
dulásokról, mint az igazi szemléltetés egyedül 
helyes tényezőjéről, de ezúttal nem akarom 
olvasóim türelmét próbára tenni. De ha mégis 
bármi okból gyermekeink nem mehetnének ki 
a szabadba, úgy vigyük be az ismertetés alá 
vett tárgyat az iskolába. A kép — többet ér 
ugyan a semminél — csak utolsó, elkerülhe-
tetlen eszköz legyen kezünkben. Ha mégis kell 
képet használnunk, ne használjunk mozgalmas, 
sok alakot ábrázoló képeket, mert a gyermek 
figyelme az ilyen képek szemléltetésénél annyira 
megoszlik, úgy szertefolyik, hogy végül semmit 
se lát. 

A szemléltetésnek igen jó segédeszköze a 
rajzóitatás. Tudjuk mindnyájan, hogy a gyer-
mek kezdetben hogy rajzolja a kétlábú lovat 
és a háromlábú madarat, emennek szarvakat, 
amannak szárnyakat illesztve. Micsoda éktelen 
póznákra szúrja azt a kis köröcskét, mely a 
póznákkal együtt embert volna hivatva ábrá-
zolni. Micsoda törzs és nyak ? Micsoda csipőből 
kinyúló karok ? Mindez megszűnik, ha a beszéd-
és értelemgyakorlatok helyes tanítása mellett 
következetesen rajzoltatunk is. 

Ha így haladunk s rendes tanításunk eset-
leges egyhangúságát a gyermek értelmi föl-
fogásához mért mesékkel és dalokkal élénkít-
jük, a siker elmaradhatatlan. 

Minden ismeretágból egy befejezett egészet 
kap a gyermek, mely kicsi látköre dacára is 
bír annyi fontossággal, hogy a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanításával keveset, vagy 
épen semmit sem törődni nem is hiba, hanem 
semmi körülmények között sem menthető bűn. 
Micsoda gyönyörűség is az, ha a szeptember 
elején iskolánkba jövő 40—50 szóval rendel-

kező fiú 9—10 hónap után szépen, értelmesen 
beszél mindenről és gyakorló szókincse meg-
tízszereződik. 

Amilyen hiba az, ha megelégszünk az „igen" 
vagy „nem"-mel való felelettel, épen olyan 
tévedés azt hinni, hogy a gyermeknek mindig 
és föltétlenül a mi kérdésünk ismétlésével kell 
felelnie, Ez csak cifraság, külső dísz. Mindig 
a lényeg legyen a fő. Ha a gyermek a saját 
szótárából válogatott pár értelmes szóval a 
dolog velejére tapint, többet ér, mintha a tanító 
néha igen is cikornyás kérdéseit ismétli. 

* 

Elértem azon ponthoz, hogy mi képezheti 
a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagát, hogy 
mit mikor tanítsunk. E cikk elején ezt röviden 
jeleztem már. Az anyag, ami a mi környeze-
tünkben és lakóhelyünk környezetében talál-
ható. Mindez vidék, népszokás, termény, fog-
lalkozás és esetleges helyi szokások szerint 
változik. Változik pedig azért, mert hiábavaló 
dolog ezen a fokon pl. az alföldi iskolákban 
a faúsztatásról, bányászatról vagy vasolvasz-
tásról beszélni, amikor itt az életsajátságok 
teljesen mások. Más pl. a magyar ember családi 
élete, mint akár a tóté, akár a németé vagy 
oláhé. Nem beszélhetek a Felföldön olyan ter-
ményekről, amelyek egy más, tőlem messzebb 
fekvő vidék különlegességei. Más a falusi és 
más a városi élet stb. Nem lehet tehát, de 
nem is szabad az anyagot valamely nyomta-
tott könyvből csalhatatlan igazságként elfo-
gadva, minden körülmények között használni. 
Ar ra való a tanító ügyessége és rátermettsége, 
hogy meg tudja válogatni a neki és körülmé-
nyeinek legmegfelelőbb anyagot. 

Az évszakok, időjárás és a különböző idő-
szaki foglalkozások szempontjából is tekintet-
tel kell lennünk az anyag fölosztására. 

Mindezek nincsenek, de nem is lehetnek 
benn a vezérkönyvekben, mert hisz1 akkor úgy-
szólván minden vidék, esetleg falu részére 
külön-külön vezérkönyv válnék szükségessé. 
Nincs is szüksége semmi ilyen könyvre a jó 
tanítónak. Vezérkönyv a nagy természet, a mi 
édes anyafóldünk, a tanító és gyermekek együt-
tes, buzgó munkássága. 

Hál' Istennek, olyan tanítóink vannak, akik 
mindenben lépést tartanak a korral s igyekez-
nek megcáfolni azt az ó-kori, most már azon-
ban avult mondást, hogy akit az istenek meg 
akartak büntetni, azt tanítónak tették. 

(Dobsinagolniczvölgy.) Gáspár Frigyen. 

- s D I f O e -
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A tankötelesek beiskolázása. 
Kelemen Gizella lapunk f. é. 10. számában 

azt írja, hogy ha a beiskolázás szigorúan 
keresztülvitetik, már egy részben megakadályoz-
hatjuk a gyermekkoldulást. 

Teljesen igaza van, csakhogy nagyon nehéz, 
avagy egyáltalában nem is lehetséges a tan-
kötelesek teljes beiskolázása. 

De nem az idült szociális bajokhoz kívánok 
ezúttal hozzászólni, hanem a tankötelesek teljes 
beiskolázása tekintetében évről évre követett 
eljárásokat és a beiskolázás akadályait óhajtom 
előadni : 

1. A vármegyék közigazgatási bizottságai 
miniszteri rendelet alapján minden év első hó-
napjaiban elrendelik az óvó- és tankötelesek 
összeírását. Utasítják a községek elöljáróságait, 
hogy az óvó- és tanköteleseket házról házra 
járva s az anyakönyvekkel összehasonlítva írják 
össze. Ez rendesen megtörténik minden évben 
s az összeírás annál is inkább pontos, mert azt 
legtöbb helyen napidíjért a tanítók eszközlik, 
kik igazán lelkiismeretesen teljesítik ebbeli 
kötelességeiket is, ugyanazért az összeírásból 
ki nem marad egy gyermek sem. Ha véletlenül 
kimaradt volna is egy tanköteles, az anya-
könyvekkel való összehasonlítás esetén rájönnek 
arra is, s így a kiigazítás megtörténik. 

Amely gyermek más községbe költözött, a 
község elöljárósága értesítve lesz, ott tehát 
fölveszik pótlólag a tankötelesek összeírásába. 

2. Ugyancsak utasítják a vármegyék köz-
igazgatási bizottságai és a minisztériumnak a 
tanévet megnyitó körrendeletei alapján a, kir. 
tanfelügyelőségek a községek elöljáróságait, 
hogy a tanítás megkezdése után az iskolaszéki 
elnökökkel és tanítókkal hasonlítsák össze a 
tanköteleseket és az iskolába beírottakat, s amely 
gyermek nem járna föl az iskolába, az ellen 
szigorúan alkalmazzák az 1868. évi 38. t.-c. 
4. § át. Vagyis, ha kitűnik ezen összehason-
lításnál, miszerint valamelyik tanköteles nem 
jár iskolába, utasítsa szigorúan a község elöl-
járósága szülőjét nyomban, hogy gyermekét 
azonnal írassa be, mert ellenkezőleg a büntetést 
ki nem kerüli. 

3. A tanítók minden hónapban kétszer ki-
mutatják az iskolába nem járó és igazolatlanul 
mulasztó tanköteleseket. Az iskolaszék meg-
hívatja a szülőket, és ha fontos okot, mint 
betegség, halálozás, házi ünnepély stb., nem 
tud mentségeül fölhozni, úgy megbüntetés végett 
átteszi a község elöljáróságához. 

Ennyi intézkedést tesznek kint a helységben. 
No már most jön az ellenőrzés. 
4. A vármegyék kir. tanfelügyelői minden 

év szeptember havában bekívánják a községek 

elöljáróságaitól az óvó- és tankötelesek össze-
írásának végösszegét föltüntető „D" kimutatást. 

5. Ugyancsak a kir. tanfelügyelők október 
hónapban bekérik az összes iskolaszéki elnökök-
től az iskolába beírt tanulók számszerinti ki-
mutatását. 

Most ezen két beérkezett kimutatásból egy 
összehasonlító főkimutatást készítenek és ekkor 
kitűnik, hogy valamely községben még hány 
tanköteles gyermek nem iratkozott be. Ha van 
még be nem iratkozott, ami mindig szokott 
lenni, úgy jelentést tesznek a közigazgatási 
bizottsághoz és kérik a szükséges intézkedést. 

A közigazgatási bizottságok szigorúan utasít-
ják a községek elöljáróságait, hogy a kir. tan-
felügyelő által számszerint bejelentett tanköte-
leseket azonnal iskoláztassák be és annak 
megtörténtét záros határidő alatt hozzá jelent-
sék be. 

6. A kir. tanfelügyelők minden tanévben 
bekívánják a községek elöljáróságaitól a hoz-
zájuk áttett mulasztási kimutatásokat az össze-
sítő főkimutatással együtt és meggyőződést 
szereznek arról, hogy az igazolatlanul mulasztók 
szülőit megbüntették-e, a pénz beszedését be-
jegyezték-e a kimutatásba és hogy azt átvette-e 
az iskolaszéki elnök. Ha hiányt talál a tanfel-
ügyelő, úgy erélyesen intézkedik, részint saját 
hatáskörében, részint a közigazgatási bizottság 
útján, ha pedig nem talál hiányt, úgy egy-
szerűen láttamozza a kimutatást és visszaküldi. 
Mindez azonban sok dolgot ad. A sok fölhívás, 
az expediálás, csomagolás és beírás munkát 
kíván. De szívesen megteszik ezt, mert ez a 
fő hivatása a sok között a tanfelügyelői hiva-
talnak. 

7. A járási főszolgabírák utasítva vannak a 
vármegyék közigazgatási bizottságaitól, hogy 
a községekbe kiszállásukkor az iskolamulasztási 
kimutatásokat a főkimutatással hasonlítsák 
össze, zárják le és az esetleges hiányról jelentést 
tegyenek. 

8. A kir. tanfelügyelök fölhívattak, hogy 
iskolalátogatásaik alkalmával az iskolamulasztást 
a községházán vizsgálják meg és a szükséges 
intézkedést tegyék meg. Végül: 

9. Az iskolalátogatási jegyzőkönyvben egy 
rovat van, melybe beírandó (II. a.), hogy a 
fölvételi, előmeneteli és mulasztási rendtartási 
naplók pontosan vezettetnek-e? Továbbá, hogy 
a községi elöljáróság (II. b.) teljesíti-e pontosan 
az iskolai mulasztások megbüntetése körüli 
kötelességeit. Ezen kérdésekre a feleleteket a 
a tanfelügyelő beírja és a szükséghez képest 
ott nyomban, a helyszínén intézkedik, vagy ha 
nagyobb mulasztásnak jönne nyomára, úgy 
jelentést tesz havi jelentésében a közigazgatási 
bizottsághoz. 
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íme, tehát mennyi történik a rendes iskoláz-
tatás ügyében, mily sok ellenőrzés, szigorú 
intézkedés, irka-firka megy a falukba, a be-
iskoláztatás azonban teljesen még sem vihető 
keresztül. 

Tolna vármegye közigazgatási bizottsága és 
erélyes tanfelügyelője minden évben megtesz 
minden lehetőt, még sem lehet teljes beisko-
láztatást keresztülvinni. Egyik évben 95%-a , 
másik évben 98°/o-a jár a tanköteleseknek 
iskolába. 1 — 2 % minden évben beiskolázatlan. 

Ennek okát abban találjuk, hogy sok pusz-
tán nincs iskola és pedig azért nincs, mert 30 
tanköteles nem lévén, nem lehet szorítani a 
községet iskola fölállítására. Egyik pusztán van 
10, másikon 20 s így tovább, kik nem járnak 
föl iskolába. Nem járhatnak föl pedig a távol-
ság miatt, mert azok a hozzájuk legközelebb 
eső iskolával bíró községhez 4—10 kilométer 
távolságra laknak; már pedig az 1868. évi 
38. t.-c. 46. §-a szerint 3'71 kilométernél 
távolabb levő gyermekeket nem lehet kötelezni 
iskolába járásra. Nem is lehet azt kívánni, hogy 
télen hidegben, hóban, tavasszal sárban, vízben 
azok a fejletlen, gyenge gyermekek a távol-
fekvő iskolába járjanak. 

Egy mód volna azonban rá, ha t. i. a pusz-
ták, majorok tulajdonosai minden nap kocsin 
elvitetnék a tanköteles gyermekeket az iskolába 
és délután négy órakor elhozatnák őket haza. 
Délben ott maradnának az iskolában, hol a 
magukkal vitt ételt megehetnék. Csakhogy ezt 
kevés helyen teszik meg, mert a legtöbb birtok 
bérlők kezében van, akik nem sokat törődnek 
a cselédek gyermekeivel. 

A beiskolázást megnehezíti még a sok cseléd-
változás. Nehéz ellenőrizni ezeket, a bérlők 
nem jelentik be a községek elöljáróságaihoz és 
így gyermekeik iskolázás nélkül nőnek föl. 

A beiskolázás oka néha a teljes szegénység is. 
Az a szegény szülő hogyan vegyen 3—4 iskola-
köteles gyermekeinek jó meleg ruhát, kalapot 
és erős lábbelit ; továbbá könyveket tucatszámra, 
tanszereket, és miként fizessen tandíjat? 

Az 1868. évi 38. t.-c. 31., 32. §-a papíron 
létezik ugyan, de azok a községek is túl vannak 
ám terhelve; 110%>-os pótadó nyomja vállukat, 
mindent azok sem téhetnek ! így azután a sze-
gény szülő hallgat, örül, ha kibújhat az isko-
láztatás alól, mert otthon, a kályha mellett, 
felsőruha nélkül csak elüldögél szegény gyer-
meke. 

Végül rosszak azok az úgynevezett eszményi 
községek; 6 —10 pusztának van egy jegyzője 
és bírója, kik távol laknak és így a mulasztás 
iránt gyorsan nem intézkedhetnek. 

Legvégül, mit csináljon a bíró a teljesen 
szegény béres-, cseléd-szülőkkel, ha nem is 

járat ják iskolába gyermekeiket. Büntetni nem 
lehet őket, pénzük nincs, zálogolni lehetetlenség 
volna, hisz1 alig van bútoruk, közmunkára ki-
rendelni őket szívtelenség, hisz' addig nap-
számba mehetnek és kereshetnek ők is valamit 
szegény gyermekeiknek. 

Azt hiszem, ezekből beláthatja Kelemen 
Gizella, hogy a teljes beiskolázás keresztül nem 
vihető. Hiába minden jószándék, jószív, ada-
kozás, segítség, lelkesedés és szorgalom, iskola-
kerülő mindig lesz, valamint a szociális baj 
sem szüntethető meg csírájából, de azért tegyünk 
meg, amit lehet, küzdjünk és bízva bízzunk. 

(Szekszárd.) Nagy Béla. 

A magyar nyelv tanításának 
kérdéséhez. 

(A szakfelügyelők eszméjéhez.) 

A polgári iskolai tanítók valamelyik egye- . 
sülete, amint a lapokból olvasom, szükségesnek 
tart ja , hogy a magyar nyelvnek nem-magyar-
ajkú vidékeken való tanításának megfigyelésére 
és felügyeletére országos szakfelügyelők kül-
dessenek ki. 

Igen üdvös eszme, mely ha megvalósul, 
okvetlenül hatalmas lendületet ad a magyar 
nyelv tanításának. 

Sajnos, hogy a magyar nyelv tanításában az 
elemi iskolák — általán véve a dolgot — oly 
kevés eredményt értek el, hogy még a polgári 
iskolai tanítók is panaszkodnak, hogy az oda-
kerülő tanulók nem bírják annyira a magyar 
nyelvet, hogy őket magyar tanításnyelv mellett 
sikerrel oktathassák. 

E p p ezért én a hibát másutt keresem : a 
népiskoláknál. E bajon csak úgy segíthetni, 
hogy ha a magyar nyelv tanításának az ered-
ményét a népiskolákban biztosítjuk. Epp azért 
a magyar nyelvtanítás megfigyelésére és fel-
ügyeletére a szakfelügyelőket nem a polgári, 
hanem az idegenajkú vidékeken működő elemi 
iskolákra nézve alkalmaznám első sorban és 
akként, hogy ezen szakfelügyelők nemcsak 
megfigyeléseket eszközöljenek és nemcsak fel-
ügyeletet gyakoroljanak, hanem első sorban és 
főleg útmutatást adjanak a tanítóságnak a 
magyar nyelvtanítás mikéntjére is. Ez legyen 
a tulajdonképeni hivatásuk, a felügyelet és 
megfigyelés csak a hivatásukkal járó tisztségük 
legyen. Mert tagadhatat lan dolog, hogy még 
ma is az idegenajkú iskolákban rendszerint oly 
tanítók működnek, akiket nem képeztek ki 
különösen a nem-magyarajkú iskolákban való 
tanításra. Az állami tanítóképzőkben igen cse-
kély elméleti rész az, amit a növendékeknek 
nyújthatnak; a gyakorlati rész pedig majdnem 
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semmi. Az állami tanítóképző-intézetek gya-
korló-iskolái magyar tannyelvűek, azokat ma-
gyarajkú tanulók látogatják. Hol szerezzen a 
tanítójelölt tehát képességet és gyakorlatot a 
magyar nyelv tanításában ? 

A nem-magyarajkú (nemzetiségi) tanítókép-
zőkben a tanítási nyelv nem magyar ; a magyar-
nyelvnek csak tantárgy szerepe jut ; ezen 
tanítóképzőknek vagy nincsen gyakorló-isko-
lájuk, vagy ha van is, tanulóik anyanyelve nem 
magyar és nemzetiségi az iskola tanítási 
nyelve is. Ily körülmények közt könnyen meg-
magyarázhatjuk magunknak annak az okát is, 
hogy miért nem képesek az ilyen képezdékből 
kikerülő tanítók sikeresen és legalább oly ered-
ménnyel tanítani a magyar nyelvet, hogy a 
polgári iskoláknak a panasza ne legyen jogosult. 

Bármely képzőből kerülnek is ki tehát a 
nem-magyarajkú tanítók, annyi bizonyos, hogy 
a magyar nyelvnek nem-magyarajkú iskolákban 
való tanítására igen csekély képességet és majd-
nem semmi gyakorlatot sem hoznak. 

Vannak a magyar nyelv tanítása érdekében 
írt vezérkönyveink. Magam is szerkesztettem 
egy 3 kötetes ilyen munkát. Azonban sajnosan 
tapasztaljuk, hogy az ilyen munkáknak kevés 
a kelendőségük. Sokaknak talán tudomásuk 
sincs róluk. De a vezérkönyvnél többet ér az 
élő tanító. Es ha az illető — különösen a 
kezdő tanító — némi közvetlen útbaigazításban 
részesül, bizonyára nagyobb érdeklődéssel ós 
több reménnyel fog hozzá a vezérkönyvek tanul-
mányozásához. 

Erre volnának igen alkalmasak a szakfel-
ügyelők. Es ha a közoktatási kormány azzal 
a sok költséggel, mellyel az ú. n. magyar-
nyelvi tanfolyamokat rendezte, a szakfelügyelői 
állásokat szervezte volna, bizonyára előbbre 
állanánk most a magyar nyelv tanítása dolgá-
ban, mint ahogy tényleg állunk. 

Igazán, a szakfelügyelői eszme olyan, amely 
megérdemli, hogy az intéző körök is behatóan 
foglalkozzanak vele. 

És ha a szakfelügyelők intézménye tényleg 
létesülni fog, annak egyéb haszna is lesz : meg-
teremthetjük a magyar nyelvtanításnak nem-
magyarajkú iskolákban a közös és közvetlen 
tapasztalatokon nyugvó módszerét. 

Mikor nemzetiségi vidékeken jelen minő-
ségemben működtem, iskolalátogatásaim alkal-
mával tanulmány tárgyává tettem a tanítók 
ebbeli törekvéseit és mondhatom, igen sok jó 
„fogást" tapasztaltam és sajátítottam el, ame-
lyek nagyon megkönnyítették föntebb jelzett 
munkám befejezését. 

Például, amikor a ragok értelmeztetéséről 
meg az igeragozásról szóló fejezetekhez értem, 
majdnem cserbenhagyott a tudásom, a tapasz-

talatom. Pedig magam is tanítottam vagy 8 
évig vegyes és osztatlan iskolákban. De — ha 
jól emlékszem — a móriczföldi állami elemi 
iskola harmadik osztályú tanítójánál láttam, 
miként gyakorolja be az », on, en, ön és a 
ra, re ragokat és hogyan érzékelteti az ezek 
közti különbséget (a hói és hová kérdés). Köny-
vet mutat föl és kérdi : mi ez ? A tanulók 
(3. osztálybeliek) felelik: könyv. A tanító le-
teszi a könyvet a padra, majd az asztalra, 
majd a székre, majd az ablakra. És kérdi : hol 
van a könyv? A tanulók a kérdést értik, a 
pad, szék, asztal, ablak szavakat is tudják. 
Kezdik is a feleletet, csakhogy az tökéletlen : 
a könyv az asztal van. A ragot elhagyták. A 
tanító a ragot erősen hangsúlyozva, helyesbíti 
a feleletet : a könyv az asztalon van stb. Elmon-
datta a tanulókkal karban és egyenként és anél-
kül, hogy a rag értelmét a tanulók anyanyel-
vükön megmagyai'ázta volna (auf dem), a  
tanulók érezték annak jelentőségét. A magyar 
nyelvet úgy tanulták, mint anyanyelvüket, termé-
szetesen és nem mesterkélten, fordítás által. 
Amikor ez jól be volt gyakorolva, a könyvet 
nem tette le a padra, székre, ablakra, hanem 
odadobta és cselekvése közben kérdezte : hova 
dobtam a könyvet. A tanulók az értelmi össze-
függés és az ige szemlélése folytán megértették 
a „dobtam" szót minden anyanyelvre való 
fordítás nélkül és így megértették a kérdést is. 
Felelni is akartak: Tanító úr a könyvet az asz-
talon dobta. A tanító segítségükre sietett, ami-
kor a gyermekek feleletükben az asztal-hoz 
ragasztandó on raghoz értek közbevágott, hang-
súlyozva, hogy asztalra és ezáltal mintegy 
figyelmessé tette tanítványait a ra ragra. Ismé-
telte ő maga a kérdést és feleletet: hol van 
a könyv ? A könyv az asztalon van. Hová 
dobtam a könyvet ? A könyvei az asztalra 
dobtam. Aztán begyakorolta. Mikor aztán kér-
dezte : hová dobtam a könyvet (és a székre 
dobta), a tanulók azt felelték : tanító úr a könyv 
(a tanító segíti : könyvei,) a „székra" dobta. 
Egy helyesbítés: a „székre", megtette a ha-
tást stb. 

A károlyfalvai igazgató-tanítónál is láttam 
igen szép dolgokat. Az ige és igeragozás meg-
szemléltetése. Volt neki egész gyűjteménye a 
falon : kefe, kés, fúró, fűrész stb. Előveszi a 
kefét és mondja: mi ez? Felelet: kefe. A tanító 
keféli önönmagát vagy valamelyik tanulóját és 
cselekvés közben mondja: én kefélek. A gyer-
mekek észreveszik a két szó közti rokonságot : 
„kefe" és „kefél". Aztin kihív egy tanulót, 
kezébe adja a kefét és mondja neki, hogy 
keféljen. Mikor a gyermek kefél, kérdi tőle: 
mit csinálsz ? A gyermek (segítség mellett) 
feleli: kefélek. Akkor a többitől kérdi: mit 
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csinál ő (v. Pista)? A felelet: ő (v. Pista) 
kefélek. A tanító kellő hangsúllyal és arc-
kifejezéssel mondja : nem ! ő (v. Pista) kefél. 
Aztán : én kefélek, ő kefél, hangsúlyozás mel-
lett való mondással figyelmessé teszi a tanuló-
kat a ragozásra. Es így tovább. 

Mondom, ezek csekélynek látszó dolgok, de 
nagyon is figyelemre méltók. És hány iskolában 
lehetne sok-sok jót fölfedezni és fölhasználni! 

Erre volnának hivatva a szakfelügyelők, 
akiktől persze azt kellene követelni, hogy első 
sorban a gyakorlat emberei legyenek. 

A szakfelügyelők szakjelentései és tapasz-
talataik alapján aztán oly módszeres utasítást 
készíthetnének, amely a tanítóknak igazi Ariadne-
fonala lenne. 

A szakfelügyelők eszméjét fölvetették. Érde-
mes vele foglalkozni. 

(Kaposvár.) Gramma Döme. 

HIVATALOS RÉSZ. 
(70.000 1005.) 

KÖRRENDELET. 
I. 

(Valamennyi kir. tanfeliigyelöségnek.) 
II. 

(Valamennyi közigazgatási bizottságnak.) 
I— I I . 

A népiskolai hatóságokról szóló 1876. 
XXVIII. t.-c. életbeléptekor a kir. tanfel-
ügyelők számára ugyanazon évi 20.311. sz. a. 
kiadott Utasítás már nagy részben idejét 
multa, nemcsak azért, mivel azóta a nép-
oktatást érdeklő több törvény alkottatott és 
ezeknek végrehajtása érdekében számos rendelet 
adatott ki, hanem idejét multa az idézett 
Utasítás főleg azért, mivel a népoktatás nagy-
arányú kifejlődése és fellendülése a népiskolai 
igazgatást addigi szerény keretéből kiemelte, 
és kiváló fontosságúvá tette. 

A népoktatáshoz fűzött állami, nemzeti és 
társadalmi nagy érdekek, valamint az e célra for-
dított nagy áldozatok is szükségessé teszik, 
hogy a népiskolai tanfelügyelet színvonala 
emeltessék és az egész országban egységessé 
tétessék. Elérkezett az ideje annak, hogy a 
népokt. törvények végrehajtása tárgyában a 
kir. tanfelügyelők ú j Utasítást kapjanak, mely 
felölelje mindazon teendőket és irányelveket, 
amelyeket a kir. tanfelügyelőknek teljesíteniük, 
illetőleg szem előtt tartaniok kell, hogy az 
1868: XXXVIII. t.-c. 14. §-ában, illetőleg az 
1876 : XAV11L t.-c. 3—5. §§-ban megszabott 
állami felügyeletet minél sikeresebben és az 
egész ói szagban egységes törekvéssel elláthas-
sák és úgy a kisdedóvást, mint a népoktatás 

minden tagozatát minél nagyobb fejlődésre jut-
tassák. Megküldöm tehát Címednek a kir. Tan-
felügyelők számára a népoktatási törvénye^ 
végrehajtása tárgyában ezennel kiadott Utasí-
tást. kellő számú példányban, oly kijelentéssel, 
hogy az ú j Utasítás f. é. szept. 1. napján lép 
életbe és hogy minden ezzel ellenkező Utasítás, 
szabályzat és rendelet az említett napon hatá-
lyát veszti. 

I. 
Az Utasításnak nemcsak az a fel:, data, hogy 

a tankerületekben az állami felügyeletet hatá-
lyossá és egységessé tegye, hanem az is, hogy 
a tanügyi igazgatást egyszerűsítse, jobbá és 
gyorsabbá tegye : a kir. tanfelügyelők és a 
közokt. kormányzat között való érintkezést, vala-
mint a királyi tanfelügyelőknek a hatóságokhoz 
való viszonyát világosan szabályozza, s ilyen módon 
a közbevetett intézkedéseketfeleslegesekké tegye. 

Az Utasítás felöleli úgy a kisdedóvás, mint 
a népoktatás minden tagozata körül a kir. 
tanfelügyelők teendőit és az a főiránya, hogy 
a tanfelügyelet működésének súlypontja az 
iskolák beléletére essék, az iskolák külső 
anyagi ügyeiben inkább csak ellenőrző tevé-
kenységet gyakoroljon. 

Világosan és szabatosan megszabja az Uta-
sítás a kir. tanfelügyelők hatáskörét az összes 
hatóságokkal és a tanító-személyzettel szem-
ben. Szóval olyan vezérfonál a tanfelügyelő 
kezében, amely neki terhes és nagyfontosságú 
hivatásának minden részletében irányt szab. 

De az a meggyőződésem, hogy bármilyen 
gonddal készült Utasítás is csak lelkes, buzgó 
és hivatásának élő tanférfiak kezében hozza 
meg áldásos eredményeit. 

Bízom a tanfelügyelői kar hivatottságában 
és épen ezért remélem, hogy a most kiadott 
Utasításba a tanfelügyelői kar lelket fog ön-
teni és a rendelkezések minél teljesebb végre-
hajtásával nagy mértékben elő fogja mozdítani 
népünknek hazafias, vallásos, gyakorlati irányú 
és mindezeknél fogva a közéletre is áldásosán 
kiható művelődését. 

Minél inkább megközelíti a tanfelügyelői 
kar szép feladatát, annál jobban számíthat 
mindenek elismerésére. 

Fölhívom tehát a tanfelügyelő urat, hogy az 
Utasítást úgy maga, mint a hivatal személy-
zete alaposan és behatóan tanulmányozza : a 
tanfelügyelő úrnak még külön azt is köteles-
ségévé teszem, hogy személyzeténél erről úgy 
most, mint minden ú j kinevezésnél alapos meg-
győződést szerezzen. 

Megküldtem az Utasítást egyidejűleg a köz-
igazgatási bizottságoknak is oly fölhívással, 
hogy ennek szellemében a kir. tanfelügyelőket 
hathatósan támogassák. 
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H. 
Az Utasításnak egyik főiránya, liogy a kir-

tanfelügyelők felszabadíttassanak minden olyan 
teendő alól, amelyek az iskoláknak külső, 
anyagi viszonyaira vonatkoznak és e tekintet-
ben főleg ellenőrzési kötelességük állapíttatott 
meg, hanem annál nagyobb követelményekkel 
lép fel az Utasítás a tekintetben, hogy a kir. 
tanfelügyelők működésük súlypontját az iskolák 
beléletére helyezzék s teljes buzgalommal arra 
törekedjenek, hogy a népiskolákból vallásos, 
hazafias, értelmes, olyan ifjúság kerüljön ki, 
amely a gyakorlati élet nehézségeivel is képes 
legyen megküzdeni. 

A kir. tanfelügyelők ily irányú, nagyfontos-
ságú feladatukat csak úgy képesek megoldani, 
ha a közig, bizottság részéről minden irányban 
hathatós támogatásban részesülnek és ha a 
közigazgatási bizottság az 1876. VI. t.-cikk 
30. §-ában megszabott kötelességéhez képest 
a járási közegek közrevonásával a legerélyesebb 
intézkedéseket teszi meg a tekintetben, hogy 
az iskolák külső ügyei: — minők a tankötele-
zettség, az iskolaépületek és azok felszerelésé-
nek törvényszerű állapota, a tanítók anyagi 
helyzete stb. — a törvény rendelkezéseinek 
megfelelők legyenek. 

Midőn tehát fölhívom a közig, bizottságot, O O " 
hogy a tanfelügyelőt törvényes hatáskörében 
a legmesszebbmenő támogatásban részesítse : 
egyúttal arra is fölhívom, hogy a községi elöl-
járókat, helyi iskolai hatóságokat és a járási 
közegeket (rend. tan. városi polgármestereket) 
iskolai kötelességük teljesítésében állandóan 
ellenőrizze s őket úgy a tanév megnyíltával, 
mint évközben is, esetről esetre megfelelő uta-7 O sításokkal lássa el. 

Budapesten, 1905 augusztus 20-án. 
Lukács. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte : Witosné Kollmann Mária mind-
szenti áll. el. isk. állandó h. tanítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kecskés 
Etel kispesti áll. el. isk. állandó h. tanítónőt 
ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Mravik Lukács oki. tanítót a pilisszentlászlói 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Skupien Matild 
vecseházai áll. el. iskolai állandó h. tanítónőt 
ugyanezen iskolához r. tanítónővé ; Herepey 
Erzsebet kaczkói áll. el. isk. állandó h. taníto-
tt "t ugyanezen isk.-hoz r. tanítónővé; Bustya 
Lóránt seprősi áll. el. isk állandó h. tanítót 
ugyanezen állami el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Kecskés Etel oki. tanítónőt ugyanezen áll. el. 
népisk.-hoz rendes tanítónővé; Vida Terézia 
hódmezővásárhelyi tanyai áll. el. isk. h. tanító-

nőt ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Reich Gizella erzsébetfalvai áll. el. isk. állandó 
h. tanítónőt ugyanezen áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Zarahál Margit szapáriligeti áll. 
el. isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Zsilinszky István 
nagysomkúti áll. el. iskolai állandó h. tanítót 
ugyanezen áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Gáspár István és Kolumbán Géza oki. tanítókat 
a köpeczi áll. el. népisk.-hoz rendes tanítókká ; 
Dorigó Balázs fiumei scarpatéxi áll. el. iskolai 
h. tanítót ugyanezen áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Molnár János verbóczvapeniki áll. 
el. isk. állandó h. tanítót ugyanezen áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Zsák Andor oki. tanítót 
a nyárasdombi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Tóth Eleonóra lupényi áll. el. isk. állandó h. 
tanítónőt ugyanezen áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; SchinkóíAranka kispesti áll. el. isk. 
állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. el. n é p i s k . -

hoz r. tanítónővé; Rosner Antal és Pécsy 
József oki. tanítókat a pilisvörösvári áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítókká ; Trinkl Mátyás oki. 
tanítót a pilisszentiváni áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Györké Róza alsósófalvai áll. el. isk. 
állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Szalontayné Árkossy Vilma 
bözödi áll. el. isk. állandó h. tnnítónőt ugyan-
ezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Astleitner 
Teréz váraljai áll. el. isk. állandó h. tanítónőt 
ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Nesztorné Somogyi Paula malaezkai áll. el. isk. 
állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Putzné Gxál Klára oki. 
óvónőt a radácsi áll. óvóhoz óvónővé ; Mari-
kovszky Béla simonyifalvai áll. el. isk. állandó 
h. tanítút ugyanezen áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Mantuano Mária nagykanizsai állami 
el. isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Vet ró Anna hódmező-
vásárhelyi tanyai áll. el. iskolai h. tanítónőt 
ugyanezen áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kocsis Károly, Opeltz Irén és Prockl Paula 
oki. tanítót, ill. tanítónőket az isaszegi állami 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónőkké. 

Jelen minőségében áthelyezte : Balzer 
Adolf és Balzerné Gróf Mária monori áll. el. 
tanítót, ill. tanítónőt és Györgyi Gyula szőllős-
kislaki áll. el. tanítót a pilisvörösvári áll. el. 
isk.-hoz ; Boross Géza hocsai áll. el. tanítót a 
pilisszentiváni áll. el. isk.-hoz ; Czillér Margit 
szeniczi áll. polg. isk. s.-tanítónőt a német-
palánkai áll. polg. isk.-hoz ; Meskó István 
pusztaföldvári áll. el. isk. tanítót és Hunyadi 
Anna csejthei áll. el. isk. tanítónőt a monori 
áll. el. isk.-hoz; Jezemiczky Elemér vértes-
dobozi áll. el. isk. tanítót a petrozsénvi áll. el. 
isk.-hoz ; Somlyai Emilia kültelki áll. tanítónőt, 
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Neubauer Elemér kapnikbányai áll. tanítót és 
György Mózes Bodrogkeresztúri áll. tanítót a 
szatmári vasúti internátusi áll. el. iskolához; 
Likker Ödön borgóprundi áll. el. isk. tanítót 
a kapnikbányai áll. el. isk.-hoz; Nagy Lajos 
magyarrégeni áll. el. isk. tanítót az izsapi áll. 
el. isk.-hoz; Fekete József petrozsényi áll. el. 
isk. tanítót a bodrogkeresztúri áll. el. isk.-hoz ; 
Steffek Ferenc magyaróvári és Cseresnyák 
Ignác magasfoki áll. el. isk. tanítókat kölcsö-
nösen; Fábián Anna marosújvári áll. elemi 
tanítónőt a gyulafehérvári áll. el. iskolához ; 
Vargha Zsigmond halmágyi áll. el. isk. tanítót 
a szavai áll. el. isk.-hoz; Arthold Erzsébet 
dueabogdányi áll. el. tanítónőt az isaszegi áll. 
el. isk.-hoz ; Sömen Győző hosszúfalusi állami 
polg. isk. tanítót a moóri áll. polg. iskolához ; 
Stöhr János moóri üli. polg. isk. tanítót a 
győri közs. polg. fiúisk.-hoz; Kovács Jenő kis-
teleki és Bódy Antal felsőkohányi áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen; Bovó Gyula hunkóczi 
és Petrigalla Myron kisszalánczi áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen ; Barabás Béla dicső-
szentmártoni áll. polg. isk. gazd. szaktanítót a 
gyergyóalfalvi áll. felső népisk.-hoz ; Szattinger 
Hedvig kalotaszentkirályi és Ikrényiné Benkö 
Mária bélapatakai áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen; Petku Valér beresztóczi áll. el. isk. 
tanítót a dolovai áll. el. isk.- hoz ; Prinyi Ottó 
hibbei áll. el. isk. tanítót a pusztaföldvári áll. 
el. isk.-hoz; Demes Elek kákicsi áll. el. iskolai 
tanítót a nyéni áll. el. isk.-hoz ; Dióssy Etel 
petőszinnyei áll. el. iskolai tanítónőt a duna-
bogdányi áll. el. isk.-hoz; Biró Gyula veszprémi 
áll. és Mitsky Aladár szombathelyi áll. segélyz. 
közs. polg. isk. rendes tanítókat kölcsönösen; 
Keresztes Róza tavarnai áll. el. isk. tanítónőt 
a soroksári áll. el. isk.-hoz: Frankendorfer 
Róbert békéscsaba-erzsébethelyi áll. el. iskolai 
tanítót a magyaróváéi áll. el. isk.-hoz ; Kovács 
Henrik csongrádi (szentlászlótanyai) és Zubek 
Rókus csongrádi „szőlők közt" tanyai áll. el. 
isk. tanítókat kölcsönösen ; Gurszly Anna tőke-
terebeá és Nóvák Anna zborói áll. el. iskolai 
tanítónőket kölcsönösen. 

Végkielégítést engedélyezett: Baumann 
Vilma szántói áll. el. isk. tanítónőnek 500 K- t ; 
Bornemissza Barnabás büdszentmihályi munka-
képtelen ev. ref. el. isk. tanítónak évi 412 K- t ; 
Brandt Irén vértesacsai mnnkaképtelen róm. 
kath. el. isk. tanítónőnek 360 K-t egyszer-
smindenkorra ; Sztoin Mózes vattinai gör. kel. 
szerb el. isk. tanítónak 600 K-t. 

Nyugdíjat utalványozott : Záborszky Lajos 
gyékényesi ág. hitv. ev. el. isk elaggott tanító-
nak évi 1340 K-t ; Tariczky István nógrádludányi 
elaggott róm. kath. tanítónak évi 960 K - t ; 
Fülöp József pápakovácsi munkaképtelen ev. 

ref. tanítónak évi 760 K-t ; Grittner Gyula 
tiszapolgárhoz tartozó kaproslipcseháti tanyai 
róm. kath. el isk. tanítórak évi 1120 K- t ; 
Gömöri József szendrői róm. kath. el. iskolai 
munkaképtelen tanítónak évi 780 K-t; Tóth 
Lajos kömlődi elaggott ev. ref. tanítónak évi 
740 K-t; Orbán József, a zemplén vármegyei 
kir. tavir. szolg.-tételre berendelt munkakép-
telen áll. tanítónak évi 1220 K-t ; Sebestyén 
László visnyei ev. ref. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 900 K-t ; Simko Mihály trencséni 
elaggott ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 
10Ö0 K-t ; Nadabán Demeter székudvari 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 800 K-t ; 
Kárpi György dövényi róm. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 820 K t; Szabados József battonyai 
róm. kath. tanítónak évi 1820 K-t; Pataky 
Károlyné Béz Erzsébet nagyváradi munkakép-
telen áll. óvónőnek évi 380 K-t; Hagymási 
Sándor munkáképtalen ev. ref. el. isk. tanító-
nak évi ü80 K-t ; Benedek János Lajos kisbér-
vasdinyei munkaképtelen áll. ménesintézeti 
tanítónak évi 1340 K-t ; Lakos István puszta-
gyimóti róm. kath. tanítónak évi 1220 K t ; 
Tamás György balkányi elaggott róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 700 K- t ; Parabak Brankó 
bátaszéki munkaképtelen gör. kel. tanítónak 
évi 920 K- t ; Máté László meződombi munka-
képtelen gör. kath. el. isk. tanítónak évi 720 
K-t; Derecskei István csőszi munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 1220 K-t ; Bedlich Mór 
boldogasszonyi munkaképtelen izr. tanítónak 
évi 1260 K-t ; Kovács Antal akasztói r. kath. 
el. isk. tanítónak évi 620 K-t ; Nagy Antal 
földesi ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1160 K-t; Fauszt János apatini áll. 
segélyz.közs. polg. isk. tanítónak évi 2940 K-t ; 
Vecsei Sándor visontai ev. ref. el. isk. elaggott 
tanítónak évi 980 K-t; Faut Kálmán csőszi 
munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 840 K-t ; Balogh Viktorné szül. Nóvák 
Margit balassagyarmati áll. segélyz. közs. polg. 
isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 760 K-t; 
Biedlinger János miklósi róm. kath, el. iskolai 
tanítónak évi 1020 K-t ; Tódor Antal gyergyó-
szentmiklósi munkaképtelen róm. kath. tanító-
nak évi 1120 K-t; Csiffáry Sándor jászkara-
jenői róm. kath. el. isk. tanítónak évi 900 K-t; 
Betekuj Miklós benedeki gör. kath. munka-
képtelen tanítónak évi 520 K-t; Bohács János 
udvarnoki elaggott á. ev. el. isk. tanítónak évi 
540 K- t ; Blelia György kerepesi munkakép-
telen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; 
Bendorfeán János oláhbogáti munkaképtelen 
gör. kel. tanítónak évi 600 K-t; Kaszaniczky 
József rózsabegyfehérpataki munkaképtelen róm. 
kath. tanítónak évi 1400 K-t; Feuerlöscher 
Adolf budapesti aut. orth. izr. el. isk. munka-
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képtelen tanítónak évi 1120 K-t; Kuttner 
Lipót tapolczai izr. el. isk. elaggott tanítónak 
évi 1260 K-t ; Fodor Gábor derecskei munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 1060 K- t ; 
Romba Vazul boholezi munkaképtelen gör. kel. 
tanítónak évi 520 K-t ; Ciollák János czábóezi 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 820 K - t ; 
Kauzál Rezső ólehotai munkaképtelen róm. 
katb. el. isk. tanítónak évi 820 K-t ; Bohus 
Adolf németlipcsei munkaképtelen ág. hitv. ev. 
el. isk. tanítónak évi 1080 K- t ; DanJcó János 
éraljai (inóczi) gör. kath. el. isk. munkaképte-
len tanítónak évi 840 K-t; Lábát János szent-
iváni elaggott ág. hitv. ev. tanítónak évi 720 K.-t 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kay ser Ferenc kács falui nyug. r. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Kranec Máriának évi 
300 K-t ; néh. Topcsiov János óbessenyői nyug. 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Fallmann Anná-
nak évi 700 K-t ; néhai Jeszenovszky János 
palotabozsoki róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Merling Mária és kiskorú árvájának 700 
K-t ; néh. Neamtiu Miklós szelistyei nyug. volt 
gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. Sirbü Anná-
nak évi 608 K-t, Mária, Kornélia, Dániel és 
Miklós nevű kiskorú árváinak egyenként 
101 K 33 f-t, együtt 405 K 32 f-t, mindössze 
1013 K 32 f - t ; néh. Bombják István volt 
pekelniki róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Pekelnicky Juliannának évi 300 K-t és Ilona 
nevű kiskorú árvájának 50 K-t, mindössze 
350 K-t ; néh. Riszner József túróczszent-
mártoni áll. el. isk. tanító özv., szül. Striss 
Amália Annának 660 évi K-t és két kiskorú árvá-
jának 220 K-t, összesen 880 K- t ; néh. Benyák 
Pál kiskunhalasi nyug. róm. kath. tanító özv., 
szül. Szőllősy Amáliának évi 450 K-t ; néhai 
néh. Schüffer Győző Antal sárospataki r. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Tompos Katalinnak 
évi 300 K-t, Anna, Lajos, Julia, Erzsébet, 
Imre és Róza nevű kiskorú árváinak egyen-
ként 50, együtt 300, mindössze 600 K-t ; néh. 
Zsekits István óbecsei nyug. g. kel. szerb el. 
isk. tanító özv., szül. Profits Máriának évi 
630 K 40 f - t ; néh. Buxbaum Henrik nyug. 
pozsonyi congr. izr. tanító özv., szül. Ehrenfeld 
Máriának évi 632 K-t; néh. Szabó Géza sza-
kácsii róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Madarász Ilonának évi 600 K 80 f-t, Anna 
és Lajos nevű kkorú árváinak egyenként 100 
K 13 f-t, együtt 200 K 26 f-t, mindössze 
801 K 6 f - t ; néh, Mikida András nyug. 
losonczi ág. ev. tanító özv., szül. Gáli Mária 
Vilmának évi 594 K 30 f-t. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Knbányi Gyula volt kövesligeti áll. el. 
isk. tanító Károly és Gyula nevű árváinak a 
kecskemétibe ; néh. Zavaczky István mezőteremi 

volt róm. kath. el. isk. tanító Gizella és Irén 
nevű árváinak a kecskemétibe ; néh. Éles Imre 
volt nagylétai ev. ref. el. isk. tanító Ida nevű 
árvájának a debreczenibe ; néh. Berényi Béla 
volt szerencsi áll. el. isk. tanító József nevű 
árvájának a kecskemétibe; néh. Antal János 
máramarosszigeti volt áll. el. isk. tanító Erzsébet 
és Hedvig nevű árváinak a kolozsváriba ; néh. 
Tóth János volt rahonczai gör. kath. el. isk. 
tanító Dezső és István nevű árváinak a 
kecskemétibe ; Huszti Athanáz nagyderzsidai 
volt gör. kath. el. isk. tanító Illés nevű árvá-
jának a debreczenibe ; néh. Moncsák József 
ruszkóczi volt áll. el. isk. tanító Paula nevű 
árvájának a kolozsváriba ; néh. Vajszada Károly 
rappi volt róm. kath. el. isk. tanító Judit nevű 
árvájának a kolozsváriba ; néh. Varga Ferenc 
volt balmazújvárosi ev. ref. el. isk. tanító Réza 
nevű árvájának a debreczenibe ; néh. Aszalós 
Ferenc volt székesi ev. ref. el. iskolai tanító 
Árpád nevű árvájának a kecskemétibe ; néhai 
Csisskó Imre beleznai róm. kath. el. isk. tanító 
Lajos nevű árvájának a kecskemétibe ; néhai 
Mátyás Mihály Tiszaadonyi gör. kath. el. isk. 
tanító Mihály nevű árvájának a debreczenibe ; 
néh. Ocskai János volt aknasugatagi r. kath. 
el. isk. tanító Róza nevű árvájának a hódmező-
vásárhelyibe ; néh. Burai János volt derecskei 
ev. ref. el. isk. tanító Zoltán és Ilona nevű 
árváinak a debreczenibe; néh. Vizy Lajos 
volt szentsimoni ev. ref. el. isk. tanító Róza 
és Mária nevű árváinak a kolozsváriba ; néhai 
Koscs András sznakói volt gör. kath. el. isk. 
tanító Győző nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Téby Lajos kabai volt ev. ref. el. iskolai 
tanító Lajos nevű árvájának a debreczenibe; 
néh. Papp Dániel volt radistyáni ev. ref. el. 
isk. tanító Kálmán nevű árvájának a kecske-
métibe ; néh. Ghitia György volt borgóbeszterczei 
gör. kel. el. isk. tanító Silvia nevű árvájának 
a kolozsváriba ; néh. Papp István derecskei 
volt róm. kath. el. isk. tanító Sándor nevű 
árvájának a debreczenibe; néh. Kovács Béla 
volt nagyszalontai ev. ref. el. isk. tanító Mária 
nevű árvájának a debreczenibe; néhai Csurják 
Endre volt zubróhlavai áll. segélyz. közs. el. 
isk. tanító Anna nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Balázs Sámuel, a kecskeméti kir tanf. 
kirendeltséghez beosztott volt áll. el. isk. tanító 
Sándor nevű árvájának a kecskemétibe; néhai 
Virsik Imre nagymányai volt róm. kath. el. 
isk. tanító Imre és István nevű árváinak a 
debreczenibe ; néh. Szabó Antal mezőkövesdi 
volt róm. kath. el. iskolai tanító Gyula nevű , 
árvájának a debreczenibe ; néh. Kovacsevics 
István tüskeszeri volt róm. kath. el. isk. tanító 
Kálmán nevű árvájának a kecskemétibe. 
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Egy hős tanító. 
Az ezernyolcszáznegyvennyolcadik év október 

hó 31-ik napja örökké szomorú emlékű lesz 
Mátélaka történetében. Vad ellenség dúlta föl 
e napon a kis bányatelepet: lakosait kifosz-
totta, legnagyobb részét legyilkolta, házait pedig 
lerombolta vagy fölgyújtotta. A helység összes 
épületei közül egyedül a templom maradt épen, 
mit esodamódon elkerült a pusztító láng. 

Akik életben maradtak, azok a szomszédos 
hegyek erdőrengetegeibe bújdostak el s éhezve, 
fázva, folytonos halálfélelemtől rettegve, hetekig 
lakták meg az embernemlátta vadont, míg a 
kiállott szenvedések fájdalma legyőzte bennük 
a haláliszonyatot s lassan-lassan hazaszállin-
góztak. 

És amit azután itt, a teljesen kipusztult otthon 
láttára éreztek, az minden eddigi keservük 
között a legborzasz.tóbb volt ! Mindenfelé ré-
mesen fölmeredő kormos falmaradványok, 
össze-visszahányt, iszonyúan megcsonkított vagy 
épen szétmarcangolt holttestek és lélekzsib-
basztó síri csönd. 

A szülőföldnek milyen óriási szeretete kel-
lett ahhoz, hogy a pusztulásnak e rettenetes 
helyén, az örökké elkísértő rémemlékek között 
újra élet fakadjon! 

Mert új élet fakadt ! A romok lassan-lassan 
épületekké nőttek, új otthonokká édesültek ; az 
ősök sírjaiból friss hajtások keltek : új családok 
támadtak s föléledt a régi munkakedv. A ko-
rom eltűnt a falakról, a keserűség gyásza a 
lelkekről s ezzel újra elfoglalta a családokban 
áldott helyét az életöröm és a remény. 

De a falak vakító fehérsége alól néha 
itt-ott mégis előrémlik valami régi üszög, — a 
lelkek vidámságából is elősír olykor a régi 
seb ! Ilyenkor aztán tömegesen keresik föl 
azt az épen maradt, ócska kis templomot; s 
feketében a templom, az emberek és a szívek.. ! 

Ama pusstulásnak gyászos évfordulója van 
e napon ! 

De ugyanakkor egy sírhoz is elvezeti 
őket a hála: ott fekszik az magánosan, a 
templom cintermében, csinos vasrács szegi 
körül, a fej felől hatalmas márványoszlop áll, 
lábtól pedig egy vén szomorúfűz búslakodik, 
melynek lecsüngő ágai hálás uj j akként mutat-
nak az oczlop csillogó, aranybetűs föliratára : 

„Itt várja a boldog föltámadást 
néhai Máté Simon, 

a gyermekek hű pásztora. 
Nekik élt és érettök holt meg ! 

— 1848 okt. 81. — 
Tisztelet Adassék Emlékezetének !" 

Hadd mondjam el ezúttal azt, hogy miért 
illeti meg a tisztelet néhai Máté Simon emlé-
kezetét. 

* 

Hűvös, komor őszi reggelre virradt a gyá-
szos emlékű októbervégi napon : a földet 
mindenfelé vastag rétegben födte el a dér, a 
fák tele voltak zúzmarával, a levegő pedig 
lomhán úszó, sűrű köddel, melyen sehogy sem 
akart áttörni a napsugár, mintha csak előre 
megérezte volna, hogy ma valami olyan tör-
ténik a faluban, amit jobb lesz meg nem 
látnia . . . 

Máté Simon felől azonban búsulhatott az idő 
tetszése szerint, mert az ifjú tanító ma édes 
keveset törődött vele. Jókedvűen ébredt föl s 
öltözködés közben boldogan gondolt a szom-
szédos falvak egyikében lakó szép, ifjú meny-
asszonyára, akit néhány heti távollét utáji ma 
végre viszontlát . . . Azon igyekezett hát, hogy 
a szükséges előkészületeket lehető gyorsan 
megtegye, hogy így mielőbb útnak indulhasson. 

Már csaknem fölkészülődött, mikor valami 
rémes sikoltás hallatszott kívülről. Erre azon-
nal az ablakhoz sietett s azt kitárva, végig-
nézett az utcán, de a köd miatt senkit sem 
látott. Minthogy azonban a hang folyto-
nosan ismétlődött és mindig rémesebbé lett, 
gyorsan künntermett és a nem is sejtett 
veszedelem felé tartott. 

Csakhamar aztán egy öreg asszonyt pillan-
tott meg, aki céltalanul föl- s alá futkosott és 
kezeit tördelve, kétségbeesett hangon egyre azt 
kiáltozta : 

— Jaj, ja j ! . . . Végünk van ! . . . Megöhiek 
mindnyájunkat ! . . 

Mire a tanító a rémüldözött asszonyhoz ért, 
akkorra már megnépesült az utca : fejevesztett, 
jajgató gyermekek és szívrendítően sikoltozó 
leánykák vették körül. 

— Mi baj, édes gyermekeim ? — kérdezte Máté. 
— Jaj, ja j ! Végünk van ! Jön az ellenség ! — 

siránkozott a szegény gyermeknép. 
— Oh, édes tanító úr, mentsen meg min-

ket ! — Apánk, anyánk künn a tárnában, egyedül 
vagyunk ! — zokogták a megrémült leányok. 
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— Hol az ellenség? 
— Megtámadták a bányát . . . j a j . . . ja j . . . 

talán már meg is ölték azóta ami kedves 
szüleinket ! 

— Már jönnek ! — sikoltá halálraijedten a 
szegény asszony. 

Valóban, mindenfelől érthetetlen, zűrzavaros 
lárma hallatszott, mely mindig, mindig erősebb 
lett, mintha közelednék. 

Arra most már gondolni sem lehetett, hogy 
a faluból kimeneküljenek, mert bármerre fu-
tottak volna is, mindenütt az ellenség torkába 
jutnak. Ekkor Máté azt mondta a gyermekeknek : 

— Mindnyájan itt vagytok ? 
— Igen, itt vagyunk. 
— No hát ne sírjatok édes gyermekeim ! 

Nem lesz semmi bajotok. Nem szabad félnetek, 
mert velünk van az Isten. Jertek, menjünk az 
0 házába ! 

Ezzel megindult s a holtrarémült gyermek-
sereg azonnal utána tódult, úgy, hogy néhány 
perc multával már mindnyájan a templomban 
voltak. 

— így ni — szólt Máté — most már jó 
helyen vagytok, csak aztán ne síriatok, ne fél-
jetek s bármit fogtok is hallani, meg ne moz-
duljatok, nehogy eláruljátok magatokat. 

— Csitt ! Egy pisszentést se halljak ! Azért 
vagyok én itt, hogy megvédjelek benneteket ! 

Ezt kemény, parancsoló hangon mondta, 
mialatt szép fiatal arca kigyuladt, termete hir-
telen megnőtt és szavaiban annyi nemes önbi-
zalom volt kifejezve, hogy a megvigasztalódott 
gyermekcsoport egyszerre elhallgatott. 

Ekkor aztán újólag lelkükre kötvén, hogy 
míg ő vissza nem tér, vagyis, míg az ellenség 
el nem hagyja a falut, addig a templomot 
semmi esetre se hagyják el, rájuk csukta a 
nehéz tölgyfakaput, egy törött ablakon át be-
dobta a kulcsot s azzal gyorsan elhagyta a 
cintermet, nehogy esetleg ő árulja el védencei 
rejtekét. 

Mire az utcára ért, akkorra a borzalmas 
.lárma már egészen a közelből hangzott. Két-
ségtelen volt, hogy az ellenség a bányászokat 
leöldösve, a faluba tör. 

A tanító nehéz gondolatokba merülve této-
vázott egy percig, mert nem tudta elhatározni, 
hogy mihez fogjon : egyedül van az egész 
helységben. Mit tegyen ? Hogyan mentse 
meg azokat a szegény gyermekeket ? Mert az 
bizonyos, hogy a vérszomjas tömeg keresni 
fogja őket. 

Tévútra kell tehát őket vezetnie ! De hogyan?. . 
Gondolataiból egy hirtelen égnek törő láng-

oszlop s reá valami éktelen ordítozás rezzen-
tette föl : az ellenség már elérte a falu végét 
s fölgyújtva ott egy házat, eszeveszett lármá-

val közelebb-közelebb nyomult. Habozásra nem 
volt idő és Máté egy villámgyors gondolattól 
megragadva, teljes erejéből a bányászok rak-
tára felé rohant, mely a templomtól mintegy 
öt percnyi távolban állott. A raktár minden 
helyisége tárva-nyitva volt ugyan, de benne 
senki sem volt. Máté gyorsan becsukta a vas-
pántos külső ajtót s aztán szétnézett a rak-
tárban, hogy terve kiviteléhez a szükséges 
eszközöket kikeresse. Fönn a helyiségekben 
azonban nem volt egyéb, mint egy csomó 
nyersvas, szurokfáklya, meg egy rakás bányász-
csákány. A tanító aztán magához véve egy 
fáklyát s azt meggyújtva, lement a pincehelyi-
ségbe, hol végre talált is két hordó lőport. 

— Most már jól van ! — gondolta magá-
ban. Az égő fáklyát egy sarokba állítva, ki-
verte az egyik hordó fél fenekét, aztán vissza-
tért a felső helyiségekbe. Ott kikeresett egy 
a templom felé nyíló ablakot és nyugodtan 
kinézett raj ta, hogy azt szemmeltartsa. 

A bőszült tömeg ekkor már közvetlen köze-
lében volt: vérszomjas, gyilkos vágytól kidül-
ledt arcok, véres fegyverekkel és tajtékzó 
dühhel. . . Körülötte égő házak, mikről a ser-
cegő üszkök tűzmadarakként röpködtek szerte-
szét s le-leszállva egy még ép födélre, nyo-
mukban csakhamar az is füstölögni kezdett. 

A vad nép ezalatt — csákányaival útat törve 
magának — ki- és bejárt minden házban s a 
folyton erősbülő ordítozás, fenyegetőzés mu-
tatta, hogy mindig dühösebb lesz . . . 

Máté jól tudta az okot : az ellenség kereste 
a leányokat, gyermekeket és azért dühöng, 
hogy még nyomukra nem akadt. 

lia megtalálja őket ? ! . . . E rémgondolatra 
összeszorult a szíve : mi lesz akkor ezekkel a 
szegény gyermekekkel? Egy sem marad kö-
zülök élve ; és ki tudja, hogy micsoda pokoli 
kínzásokat keilend előbb átszenvedniük ? ! 

A tanító nagyot sóhajtott s fölemelte köny-
nyes szemét, mintha az eget elfedő füst és 
lángkárpiton keresztül Istent keresett volna, 
aki megmentse őket a borzalmas végtől. 

— Nem, nem fognak elveszni! mondá aztán 
erős hittel. I t t fogom őket ke r e s t e tn i . . . és 
meghalunk itt mindnyájan ! . . . 

Eszébe jutott most a szép menyasszony, 
akit ma ölelni remélt s aki hasztalan fogja őt 
várni ma is és ezután is, mert sohasem fogja 
őt viszontlátni ! . . . 

Egy percre elszorult a keble, de csakhamar 
magához tért az ellágyulásból és nyugodt, 
szilárd tekintettel nézett az ellenségre, mely 
ekkor már a raktár elé ért. 

Bizonyos volt, hogy most erre kerül a sor. 
A tanító szorosan az ablakhoz hajolt, hogy 
annál könnyebben észrevegyék, mi azonnal 
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sikerült is neki, melyre a tömeg rettenetes 
ordításban tört ki : örömhangok voltak azok. 

— Hahó ! I t t vannak ! Gyerünk be. 
Egy gondolatnyi idő alatt körülvették a 

raktárt , melynek tágas udvarán ember ember 
hátán szorongott. Máté szeme valami isme-
retlen hévtől lángolt, midőn látta, hogy terve 
sikerülni fog. 

Most súlyos fejszecsapások hallatszottak a 
külső ajtó felől s a nehéz, izmos alkotmány 
nemsokára recsegni, hajlani kezdett, végre be-
omlott és a diadalittas nép nagy erőlködéssel 
tódult a szük folyosóba, hol Máté egy szál 
fegyver nélkül fogadta azt. 

— Mit akartok itt ? — kérdezte érces, csengő 
hangon, mialatt szeme villámokat lövelt és egész 
alakja égni látszott. 

A véres tömeg egy pillanatra megdöbbent. 
— Add elő a leányokat meg a gyerme-

keket, — felelt azután rekedt hangon egy mar-
cona alak. — Ugy-e itt vannak ? 

Igen, itt vannak ! mondta a taní tó 
határozott hangon. — Mit akartok velük ? 

— Megölünk benneteket ! — ordítá a vér-
szomjas nép és Mátéra rohant. 

— Nem adom őket! Inkább én ölöm 
meg mindet, semhogy a ti kezetekbe adjam — 
kiáltá hévtől reszketve az if jú s mielőtt még 
leüthették volna, egy gyors szökéssel eltűnt a 
folyosóról. 

— Hurráh ! Utána ! — ordíták a földühöd-
tek, mire csak úgy özönlött befelé a tengernyi 
nép és néhány pillanat alatt megtelt velük az 
az egész épület. Akik pedig semmiképen 
sem fértek be, azok szorosan körülvették a 
raktárt, nehogy abból valaki megszökhessék s 
újjongva kiáltozták a bennlevöknek : 

— Siessetek, hozzátok elő azokat a férgeket ! 
Nekünk is hadd jusson belőlük valami ! 

A raktárban levők ezalatt éktelen zsivaj, 
dörömbözés és káromkodás között kutatták át 
a helyiségeket s haragjuk nőttön-nőtt, mikor 
sem a tanítót, sem a gyermekeket nem tudták 
megtalálni. 

Végre egy nagyobb csoport a pincelejárat 
elé ért s azon lerohanva, a tágas földalatti 
helyiségbe tört, melynek közepén szoborként 
állott a taní tó: kezében még csak meg sem 
mozdult az égő fáklya. 

— Halál reátok ! — ordítá a vérittas cso-
port és fölemelt csákányokkal rohant az i f júra . 

— Halál reánk ! — kiáltá a tanító is s 
azzal gyorsan megfordítva az égő fáklyát, egy 
mozdulattal a lőporos hordóba dugta azt. 

A következő pillanatban leírhatatlan dör-
dülés rázta meg a földet, mely ingott, resz-
ketett, mintha meg akart volna nyilni. A 
raktár és az egész környék a levegőbe röpült , 

a tájék elsötétedett a fölcsapó sűrű füsttől, 
majd pedig zápormódra hullottak alá a magas-
ból a tengernyi kő, tégla, vas és széttépett 
emberi tagok, eltakarva a rájuk omló ren-
geteg földtől, mint egy óriási sírhalom. 

E pokoli látványra az életben maradot-
tak őrült futással menekültek s néhány perc 
alatt mind elhagyták a falut, melyre még csak 
vissza sem mertek nézni. 

Kinek is jutott volna eszébe meggyőződést 
szerezni arról, hogy vájjon csakugyan van-e a 
borzalmas romok között gyermekhulla is ? ! . . 

— — — Máté tehát beváltotta igéretét : 
megmentette a gyermekeket, de föláldozta 
érettük a maga életét. 

Ott feküdt a hős ifjú az önkezével emelt 
sír tetején. Testét megkímélte a robbanás : 
megölte ugyan, de nem darabolta szét s így a 
később . hazatért hálás szülők fölismervén: 
külön sírba temethették el őt. 

Mikor pedig újraépült a helység, kegyelet-
ből róla nevezték el azt Mátélakának. 

— — Hát abban igaza volt-e, hogy soha 
sem látja többé szeretett menyasszonyát ? 

Talán? 
De az is megtehet, hogy már odaát várta 

őt az imádott leányka! . . . 
. . . Hiszen akkoriban olyan könnyű volt 

oda följutni ! . . . 
(Mezőhegyes.) Nagy Sándor. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítók fiai új internátus«. A Tren-

csénmegyei ált. tanítótestület által tanítóknak 
középiskolákban tanuló fiai részére kezdeménye-
zett és sok küzdelem árán létesült internátust 
f. hó 14-én avatják föl Trencsénben. Az inter-
nátust a trencséni kar társak kir. tanfelügyelő-
jükről „Kosztka-ház"-nak nevezték el. Örömmel 
adunk hír t a tanítóság ez ú j házának fölava-
tásáról és elismeréssel kell megemlékeznünk a 
Trencsénmegyei ált. tanítótestület buzgó elnöké-
ről: Bocselc Györgyről, akinek az internátus 
létesítésében oroszlánrésze van. 

— E g y tanítónő búcsúzása. Balogh Róza 
állami tanítónőt, aki már huszonöt esztendőn 
át a város közönségének teljes megelégedésére 
működött Székelykeresztúron, a kultuszminiszter 
legutóbb a Temesvár mellett levő Mehalára 
helyezte át. A város lakossága a távozó tanító-
nőt búcsúzása alkalmával lelkes ovációban 
részesítette annak jeléül, hogy mennyire saj-
nálja távozását. Balogh Róza augusztus 27-én 
délután utazott el Székelykeresztúrról. A pálya-
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udvaron sok száz főnyi közönség jelent meg, 
hogy elbúcsúztassa a szeretett tanítónőt. A 
polgári zenekar a Himnuszt játszotta, majd 
körülvették volt tanítványai s emlékül virág-
bokrétát nyújtottak át. A tanítónő könnyezve 
köszönte meg az ovációt. Amikor a vonat el-
indult, a zenekar még a Rákóczi-indulót ját-
szotta, volt tanítványai pedig kendőlobogtatás-
sal búcsúztak el tanítónőjüktől. Nem hírlapi 
cikkekkel kell tehát a tanító (tanítónő) tekin-
télyét megcsinálni, hanem — így. 

— A kir. tanfelügyelők új Utasítása, 
melyet lapunk mult számának első helyén ismer-
tettünk, ily cím alatt jelent meg: „Utasítás a 
népnevelési kir. tanfelügyelők részére, a nép-
oktatási törvények végrehajtása tárgyában". A 
166 oldalra terjedő kötet az Egyetemi nyomdá-
ban kapható ; ára 1 K 20 f. 

— Hangutánzó olvasástanítás. Dr. Göőz 
József módszeréről Sesztay Emil áll. ig.-tanító 
(Nagyhalmágy) ezeket írja nekünk: „Tapasz-
talatom szerint a dr. Göőz-féle eljárással — ki 
oly sokoldalú, de mindamellett könnyed és 
szórakoztató módszeréhez a fonomimikát is föl-
használja segédeszközül — a legszebb ered-
ményeket lehet elérni, anélkül, hogy az apró 
gyermeksereg csak sejtené is, hogy az ó játéka 
komoly munkálkodás. Finnyás mozzanata az 
olvasástanításnak a kétféle betű, írott és nyom-
tatott összeegyeztetése. A hangutánzó „ábc"-
ben azonban ez is meg van könnyítve. A két-
féle betűalak oly közel van hozva egymáshoz, 
amennyire csak lehetséges, anélkül, hogy a 
fölismerhetés meg lenne nehezítve. Azonkívül 
oly helyzetekben, nagyságokban vannak bemu-
tatva az egyes betűk, hogy ama sokoldalúsággal 
sokkal szilárdabban vésődik a gyermek emlé-
kezőtehetségébe, mint bármiféle mesébe burkolt 
összehasonlítással, avagy átszármaztatási kísér-
lettel. Több mint egy évtizeden át tanítottam 
hangoztatva. Megpróbáltam a fonomimikát. Az 
elmúlt tanévben ped g játszottam. A játékkal 
elértem azt, hogy minden egyes tanítványom 
megtanult írni és olvasni !" 

— Az Eötvös-alap köréből. Azok az ér-
demes kartársak, akik Eötvös-alapunk kelet-
kezésétől fogva máig tagjai országos segély-
egyesülétünknek, a következők: Alex Albert 
Budapest, Almásy János Budapest, Alszegiig 
Alajos Csáktornya, Baló László Kézdivásár-
hely, Bálint Mihály Czegléd, Biró Lajos 
Komárom Bobory János Monor, Cserényi János 
Budapest, Falvay Antal Budapest, dr. Göőz 
József Budapest, Jeney Gusztáv • Csáktornya, 

Kapi Gyula Sopron, Kelemen György Hosszú-
falu, Kiss Lajos i3odola, Kovács Mihály Hosszú-
falu, Kurcz Sámuel Budapest, Lederer Ábrahám 
Budapest, Lux Ede Budapest, Marton Károly 
Igló, Pálya Mihály Csáktornya, Pesti Pál 
Nagykőrös, Polyák Mát yás Csáktornya, Bácskay 
Rezső Budapest, Schmidt Albin Budapest, 
Scholtz Lajos Budapest, Schuch József Buda-
pest, Sebestyén Báliut Czegléd, Spannberger 
Alajos Budapest, Sretvízer Lajos Budapest, 
Szabó Géza Kézdivásárhely, M. Székely János 
Kezdi vásárhely, Szíj János Komárom, Tanos 
Imre Budapest, Tanos Sándor Budapest, Tóth 
Ferenc Nagykőrös, Vajdafy Gusztáv Budapest, 
Va'ló Vilmos Kassa, Varga István Nagykőrös, 
Weimer Gyula Budapest, Winkler Lajos Nagy-
várad, Záray Ölön Arad. Tizennyolc budapesti 
és huszonhárom vidéki. — Adatok. Az Eötvös-
alap vagyona 1902 június 30 án 347.242 K 
25 f volt, 1905 június 30 án 553.809 K 99 f. 
Három évi gyarapodás : 206.567 K 79 f . 
A tagok száma 1902 december végén 5148, 
1904 december végén 89f2 volt. Szaporodás: 
3864 tag. A lefolyt három év alatt 225 egyén 
részesült ösztöndíjban és segélyben, 263 tanuló 
részesült a szabad asztal jótéteményében, 380 
tanuló élvezte a Tanítók Házai jótéteményét. 
A három év alatt kiosztott jótétemények össz-
értéke : 232.846 K 76 f . 

— Értesítés az isi ólai zászlóaljak szerve-
zése iránt érdeklődőknek. „Kedves kartársak! 
Mivel az iskolai zászlóaljak életbeléptetésére 
vonatkozó fölhívásom következtében az érdek-
lődők, illetve lelkesedők olyan szép számmal 
jelentkeztek, hogy a szervezetre vonatkozó 
— jórészt litografirozott — füzeteink mind 
elfogytak: tisztelettel értesítem kartársaimat, 
hogy az egészet egybeállítva, újra sokszorosít-
tatjuk s ha készen lesz, mindazoknak meg-
küldjük, kiknek még nem jutott, vagy akik 
még ezután jelentkeznek. Megjegyzem, hogy az 
eddig elküldött szervezet „tornatananyag" részé-
ben a gyakorlatok mikénti keresztülvitelénél hi-
vatkozás van a m. kir. honvédgyalogság részére 
kiadott „Gyakorlati szabályzat" és „Torna-
utasítás" megfelelő szakaszaira (mindkettő kap-
ható: Pallas irod. részvénytársaságnál Buda-
pesten, az előbbi 80 f, az utóbbi 70 f árban), 
a sokszorosítandó munkába a hivatkozás helyett 
bevesszük az illető magyarázó részeket s így 
nem kell külön beszerezni a gyakorlati sza-
bályzatot és a tornautasítást. Többek tudakozó-
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dására közlöm kartársaimmal, liogy jó céllövő-
fegyver a „Pieper Remington "-tele flóbert, 
amely Kisfaludy Mihály ludoviceumi főfegyver-
mester úr út ján (Budapest, Ludovika- akadémia) 
darabonként 14 K-val szerezhető be. A fegyver-
fogások és fegyvergyakorlatok betanításához 
szükséges fapuskákat pedig, míg ezek nagyban 
való előállításának nehézsége leküzdve nem lesz, 
esetleg megfelelő súlyú és nagyságú fabotokkal 
is lehet helyettesíteni. Nálunk a fapuskák slöjd-
műhelyben készülnek. Alakjuk hasonlít a rendes 
katonai fegyverhez, nagyságuk körülbelül 1 
méter és szíjazattal vannak ellátva, de helyet-
tesíthetők kötélgyártó által készített szalagok-
kal is. A fapuskának kakasa nincs, sátorvasa 
vékony bádoglemezből, billentyűje drótból van 
utánozva; irányzéka bevágással bíró srófszög, 
melynek bevágása a nézőkét helyettesíti ; cél-
gombja egyszerű szög, mely hegyesre van 
reszelve. Az így készült fapuskával a célzást 
is lehet gyakorolni, bár a célzás magyarázata 
és tanítása szemléltető eszközökkel és flóbert-
fegyverrel történik. A védfal padló- (ú. n. foszni) 
deszkából készül s a heljji viszonyok szerint 
elővéd (ha alatta lőnek el), oldal- vagy hátvéd. 
A legtöbb helyen azonban található olyan védett 
hely, ahol védfal nélkül is lehet a céllövészetet 
veszélytelenül gyakorolni, az óvó- és redszabály-
ban előírt módozatok szigorú betartása mellett. 
Végül fölkérem kartársaimat, hogy ha bármi-
ben fönnakadnának, egy pár sorban értesítsenek 
s a legszívesebben szolgálunk útmutatással. 

n o 
Kecskemét, 1905 augusztus 21. A szervező-
bizottság nevében : Balogh Dénes, közs. tanító. 

— Ingyenkönyvek és írószerek. A Bereg-
vármegyei magyar közművelődési egyesület f. 
évi június hó 1-én Ilosván tar tot t közgyűlésé-
ben elhatározta, hogy az évzáró-vizsgálati 
jutalomkönyvek adományozását etikai, peda-
gógiai és célszerűségi okokból mellőzi s ehelyett 
a valóban szegénysorsú elemi iskolás gyerme-
keket a szükséges Gönczy-féle ábc, Gáspár-féle 
olvasókönyvekkel, palatáblákkal, palavesszőkkel, 
irkákkal, tollakkal és tintával ellátja. Azon, 
bármily jellegű el. népiskolánál működő tanító 
urak, kik szegénysorsú tanítványaik olvasó-
könyvekkel és írószerekkel való ellátását óhajt-
ják, eziránti gondnoksági vagy iskolaszéki 
elnökök által láttamozott bélyegtelen kérvé-
nyeikben a f . évi szeptember hó 10-től 25-ig 
terjedő időközben a vármegye kir. tanfelügyelői 
hivatalához forduljanak. Kérvényeikben vilá-
gosan tüntessék föl, hogy hány db ábc-re, 
II—VI. oszt. olvasókönyvre, palatáblára, irkára 
és tollra van szükség. Minthogy a B. M. K. E.-
nek ezen célra csak 600 K födözete van, csak 
a legszegényebb sorsú növendékek segélyezésére 
van kilátás. 

— Rövid liírek. Jubiláló tanítók. Borza 
Pál és Kovács Ede dubicsányi néptanítók már 
egy félszázad óta állanak a népnevelés szolgá-
latában. Ezt az alkalmat a megye tanító-
sága fölhasználta az ünneplésre. Összegyűl-
tek Dubicsány községben, ahol Váry László 
tanítóegyesületi alelnök a két jubilánst üdvö-
zölte. Erdemeiket a közgyűlési jegyzőkönyvben 
megörökítették. — Zensestély. A „Nógrád-
vármegyei Tanítóegyesület" internátusi alapja 
javára Nagyszécsényben, 1905. évi szeptember 
hó 11-én a salgótarjáni acélgyári nagy zenekar 
közreműködése mellett az „Újvilág" vendéglő 
nagytermében tánccal egybekötött zeneestélvt 
rendez. — Gyűlések. A „Nógrádvármegyei Ta-
nítóegyesület" szeptember hó 10., 11. és 12-én 
Nagyszécsényben tar t ja meg XXXII. évi rendes 
közgyűlését. A „Szombathelyegyházmegyei r. 
kath. tanítóegyesület" 1905. évi szeptember 
hó 12-én d. e. 9 órakor Szombathelyen, a vár-
megyeháza nagytermében ta r t ja meg rendes 
évi (XXII.) közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Vágbeszterezéről 40 f \ a rábábogyoszlói 
és a felsópatyi ifjúságnak Szigethy Sándor 
nagybirtokos védnökségével és Cseresznyéik 
János állami tanító rendezésével tartott mulat-
ság jövedelméből : 100 K ; Csivcsek Béla áll. 
tanító (fényképmegváltás címén, bek. Stoll Ernő) 
2 K ; Marcsa György, Komárom (tags, díj) 
3 K ; Szentjóby Kálmán, Debreczen (tagdíjhátra-
lék) 22 K ; Krotky Andor, Dognácska (t. d.) 
3 K ; Ruber Viktor, Nyén (t. d.) 6 K ; Iványi 
Mihály, Felfalu (t. d.) 3 K ; Schlaghammer 
Gyula, Baracs (t. d.) 3 K ; Erdős Endre, Kom-
lódtótfalu (t. d.) 3 K. — 2. Tanítók Házára : 
Orségeggházmegyei ev. ref. néptanítói kör (bek. 
Kalmár Péter) 10 K. — 3. Lakits Vendel 
síremlékére : Somsich Sándor, Keszü 2 K ; Göőz 
Ferenc gyűjtése (a Borsodmegyei ált. tanító-
egyesület sajószentpéteri járáskörének gyűlésén) 
11 K 90 f. (Lapunk mult számaiból tárgy-
halmaz miatt kimaradt.) 

— Halálozások. Zsoldos Antal szemerei nyu-
galmazott kántortanító életének 83-ik évében, 
augusztus 28-án elhunyt. — Pécsi István kis-
vásárhelyi néptanító élte 82 éves korában, 
tanítóságának 52 éves működése után meghalt. — 
Keul János nagyszékelyi ev. ref. tanító életé-
nek 41-ik, tanítóskodásának 15-ik évében el-
hunyt. Áldás emlékükre! 

Tartalom ; A beszéd- és értelemgyakorlatok az 
új Tantervben. Gáspár Frigyes. — A tankötelesek 
beiskolázása. Nagy Béla. — A magyar nyelv tanítá-
sának kérdéséhez. Gramma Döme. — Hivatalos rész. — 
Szünóra : Egy hős tanító. Nagy Sándor. — Külön-
félék. 



3 1 . SZÁÍI. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 17 

GAZDÁSÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: K B O L O P P A L P H É D . 

Mértékletesség és takarékosság. 
A mértékletesség és a takarékosság együtt 

jár, tehát két ikertestvér ; valamint a mérték-
letes ember nem lehet tékozló, úgy viszont a 
takarékos sem szokott mértéktelenné válni. 
A mértékletesség és takarékosság szép erények, 
megbecsülhetetlen tulajdonságok ; ezen erények 
megóvják tulajdonosuk egészségét; a mérték-
letes s takarékos ember szerez vagyont, meg-
őrzi az elődjeitől rámaradt javakat s meg-
szerzi mindama eszközöket, melyek földi bol-
dogulásához általában szükségesek. o O 

A mértékletességnek a mértéktelenség, — a 
takarékosságnak pedig a tékozlás az ellentéte. 
Ez oly rossz két tulajdonság, mely már sok, 
igen sok családnak ásta meg a sírját ; s mivel 
a család alapja az emberi álladalomnak s mivel 
az anyagi romlással rendesen az erkölcsi sülye-
dés is karöltve jár : mint az általános elszegé-
nyedésnek egyik főoka, akadályozza a nemzetek 
erkölcsi és anyagi emelkedését. Midőn tehát 
mértékletességre s takarékosságra akarjuk né-
pünket szoktatni, egyúttal irtani kell a mér-
ték] etlenséget és a tékozlást is alapjában. 

Mily nagy, jótékony két tényező a mérték-
letesség és a takarékosság az állam életében, 
hol azt a nép általánosan vallhatja tulajdonsá-
gául : ezt fényesen igazolja Dánia s Hollandia 
újabbkori története ; s valóban, alig van nemzet 
széles e világon, mely a takarékosság s mér-
tékletesség dolgában csak megközelíteni is 
tudná a dán és holland népet. 

Ezzel kétségbevonhatatlanul be van igazolva, 
hogy mily nagy horderejű s fontosságú ténye-
zők a mértékletesség és takarékosság, úgy a 
család, mint a nemzet gazdasági s erkölcsi 
életében egyaránt. 

S most vessünk egy pár szempillantást né-
pünk szellemi világára, mint azon talajra, mely-
ben a mértékletesség és takarékosság magvait 
elvetni, annak csemetéit pedig tenyészteni akar-
juk; mert valamint az okszerűen gazdálkodó 

jól ismeri a müvelés alá fogott talaj viszonyait, 
úgyszintén nekünk is ismernünk kell jól a 
kultiválásunk tárgyát képező népünk szellemi 
állapotának minőségét, sajátságát. 

Honunkban egyes kiváló államférfiak fel-
karolták újabb időben e két erény kultiválását 
mértékletességi egyesületek alapítása által; de 
minthogy való tény, hogy népünk nem lelke-
sedik ideális eszmékért s inkább anyagi, reális 
célok felé tör, ezenkívül misztikus jelszavak 
után is szeret indulni : természeténél fogva 
eszményi célokért nem hajlandó társulati sza-
bályok kényszerének alávetni magát s ennél-
fogva a mértékletesség és takarékosság esz-O o O 
méinek társulási úton való propagálása nem 
vezetett eredményre. 

Megesik továbbá nálunk, hogy szándékosan 
vagy fogalomzavarból sokszor a takarékos s 
mértékletes embert „zsugori" jelzővel illetik, 
gúnyolják, mely körülmény szintén többeket 
tart vissza attól, hogy nyiltan vallhassák magu-
kat a szóban forgó két erény követőinek. 

Népünk még úgyszólván ifjúkorát éli, tehát 
vezetőre, nevelőre van szüksége ; természete 
azonban gyanakvó, nyilt s bevallott jelszavak 
nem képesek e népet fölindítani, mert a nyilt 
cégér alatt mást gyanít lappangani. A gazda-
sági oktatást ellenben nem tekinti gyanakvó 
szemmel, mert szeret tanulni, ismeretét gyara-
pítani s látja a reális célt, mely anyagi haszon-
nal kecsegtet. 

A gazdasági oktatás tehát igen alkalmas tér, 
melyen a fentebb jelzett két erényt jó ered-
ménnyel lehet kultiválni. Ezen kultusz azonban 
az eddig kifejtett okoknál fogva csak leplezett 
célja legyen a gazdasági oktatásnak. 

Hogy miképen lehet népünket gazdasági 
oktatás i ítján mértékletességre s takarékos-
ságra szoktatni, ennek részletes kivitele a helyi 
viszonyoktól, főképen pedig a gazdasági okta-
tás vezetőjétől, ennek nevelői ügyességétől, 
körültekintő figyelmétől s tapintatától függ ; 
az e tekintetben követendő főbb általános 
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irányelveket mégis a következőkben lebet meg-
állapítani : 

1. A gazdasági oktatás körébe minél több n o 
hallgató vonandó be. 

2. Az oktatás alatt azon természeti törvény 
ismertetésénél, hogv a természeti erők rend-
szeres mérséklete és kihasználása állandó, huza-
mosb ideig t a r tó jó termést eredményez, össze-
hasonlításképen ki lehet térni a mértékletes, 
takarékos s viszont a mértékletlen, tékozló 
emberre, annak előnyeit, emennek pedig hátrá-
nyait mutatván ki. 

3. a tar tandó fölolvasások körébe be lehet 
vonni a mértékletesség és a takarékosság érde-
keit szolgáló fölolvasásokat, értekezéseket is. 

4. A gazdasági oktatás hallgatóit a rendel-
kezésükre álló szabad időben folyton, rend-
szeresen kell foglalkoztatni, hogy elvonjuk őket 
a mértékletlenséget szülő henye élettől. 

5. Teremtsünk alapot a hallgatók jutalma-
zására, a jutalmakat postatakarékpénztári betét-
könyvecskékben osszuk szét és buzdítsuk a hall-
gatókat, hogy ne csak őrizzék meg a részükre 
gyümölcsöztetőleg elhelyezett kis tőkét, hanem 
gyarapítsák is azt, megtakarított filléreikkel. 

6. Rendezzünk a gazdasági terményekből 
időszakonkint kiállításokat, adjunk érdemes 
termelőknek jutalmakat és a kiállításon elkelt 
termények árának egy részét helyeztessük 
takarékpénztárba. 

7. Hassunk oda, hogy a cselédtartók szok-
tassák cselédjeiket is takarékosságra és helyez-
zék el a járuló s megtakarított bérüket posta-
takarékpénztárba. Ilyen értelemben hassunk 
szintén a szülőkre is, hogy szorgalmas, mun-
kás gyermekeik részére teremtsenek egy kis 
tőke-alapot s vezéreljék gyermekeiket a tőke 
gyarapítására. 

(Munkács.) Magyar György. 

Moníliás gyiintölcsök. 
Gyiimölcsészetet tárgyaló szaklapjainkban 

igen gyakran látunk a nyár folyamán és ősz 
utóján azon kérdéseket intézni a szaklapok 
szerkesztőihez, hogy „szilvafáimon az egész-
ségeseknek látszó szilvákon penész mutatkozik, 
külső héjukat kör-, illetőleg gyűrűalakban 
kipárnázott, sárgásfehér színű bevonat lepi el" ; 
vagy: „gyümölcseim legnagyobb része lehull. 

a leesetteket egy sárgásrehér vagy szürkés 
színű bevonat lepi el ; mitévő legyek, hogy 
legalább az egészségeseket megmentsem, milyen 
óvintézkedéseket tegyek, hogy e baj tovább-
harapódzását meggátoljam?" Ismét egy másik 
hasonlóképen barackfáiról és almafáiról 
panaszkodik; és van akárhány — és ez cse-
lekszi leghelyesebben — ki a beteg részeket 
beküldi a szerkesztőségnek, kérve a betegség 
leírását, a baj mibenlétét és annak tovább-
terjedését gátló intézkedések megírását. Hal-
mazával érkeznek a kérdések ily és hasonló 
nemű tárgyban a szerkesztőségekhez. Es az 
ezekre adott válaszban legtöbbnyire azt a 
feleletet kapják az illetők, hogy fáik termését 
egy gomba, az ú. n. Monilia-gomba teszi 
tönkre, veszélyezteti nemcsak az ezidei, hanem 
még a jövő évi terméseket is. 

A gazdasági tudósítók a földmívelésügyi 
miniszter úrhoz teendő jelentésükben is leg-
többnyire a Monilia - gomba által ellepett 
gyümölcshullásról, a ba j nagymérvű, sokszor 
járásonkénti felléptéről tesznek jelentést, mely 
jelentések és a különféle szaklapokhoz érkező 
kérdések szomorú tanúságot tesznek e gomba 
nagy kártételeiről, szívósságáról. De hála a 
miniszter úr gondoskodásának, ki átértve a 
már szép fejlődésnek induló gyümölcstermelést 
érintő és e gombák által annak további meg-
erősödését veszélyeztető működését, ama 
sok bajt , mely e gomba szaporodásával és 
egész vidékek gyümölcstermelését behálózó 
veszedelemmel jár, ma már nyugodtabban 
tekinthetünk a jövő elé, nem kell féltenünk 
gyümölcsöseinket, és ha a kellő időben okkal 
és móddal hozzáfogunk a védekezéshez, gyü-
mölcseink javát megmenthetjük, meggátolhatjuk 
a monilia-gomba nagymérvű felléptét és tova-
terjedését. De itt is fődolog, mint a legtöbb 
parazita és gomba elleni védekezésnél, hogy 
a gazdák tartsanak össze. Egyesült erővel, 
kellő körültekintéssel, egyszerre kezdjék meg 
a védekezést, hogy e gombát még csirájában 
elfojthassák. Egyszerre tegyék meg azon intéz-
kedéseket, melyeket a szakemberek jóknak 
javasoltak és mint ilyennek ki is próbálták. 
Egy ember, egy család nem tehet semmit, 
csak egyesült munkának lesz kellő látszata és 
eredménye. Az egy elhanyagolt kertből, az egy 
moníliás gyümölcsből ezer meg ezer spóra szár-
mazik, mely képes ismét egész vidékeket meg-
fertőzni. 

A földmívelésügyi miniszter úr felismerve a 
veszélyt a gazdasági tudósítók jelentéseiből, 
mely az egész országra háramlott, idejében 
megbízta szakembereit e gomba tanulmányo-
zására és azon teendők és védekezési módok 
javaslatba hozatalára, melyek hivatva leende-
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nek e gomba pusztítását megszüntetni, kár-
tételeit a lehető legcsekélyebbre leszállítani. 
A földolgozott adatok és szakvélemények eléggé 
biztatók arra, hogy ha a védekezést idejében 
megkezdjük, megmenthetjük gyümölcseinket 
java részben. Egynémely dolog ugyan mai 
napig sincs kellően tisztázva tudományos szem-
pontból, de az elért gyakorlati eredmény 
eléggé kedvező. 

O u 

Magam e gombabetegségre csak akkor let-
tem figyelmessé, mikor szüleim gyümölcsös-
kertjében a barack-, szilva- és almafák ter-
mései különösen a fiatal fákról lehulltak és 
azokon a már említett bevonatot láttam. Ez 
időtájt jutott kezembe egy a gyümölcsfák mo-
nilia-betegségét tárgyaló szakmunka, amelyben 
tárgyalt tanácsok és utasítások útján kezdtem 
meg a védekezést a Monilia-gomba ellen, 
melyet télen át utasításomhoz híven követtek 
is. Annál inkább ügyeltem a munka ügyes 
keresztülvitelére, mert ettől függött fiatal gyü-
mölcsösünk sorsa is. 

Mielőtt a követelt védekezési módot leírnám» 
igyekezem híven a monilia mibenlétét, terjedé-
sét, szaporodását ecsetelni, a károkat, melyeket 
a különféle gyümölcsökön tesz, lehetőleg híven 
visszaadni. 

A monilia - betegség lényege az, hogy egy 
gomba, mihelyest a gyümölcsben az érés jelei 
mutatkoznak, azaz az érés és cukortartalom bi-
zonyos fokát elérte, azon megtelepszik, növek-
vésével a gyümölcs külső felületét lassan be-
borítja, majd szálait a gyümölcs szövetébe, 
belsejébe mélyesztve, egy olyan képződménnyé 
változtatja, melyet összeaszottságánál fogva 
„múmia" névvel nevezték, aminthogy tulaj-
donképen az egész folyamat is nem más, 
mint mumifikálás, összeaszás, és e nevén is 
ismeretes a szakemberek előtt. 

Ilyen összeaszott gyümölcsöt azt hiszem, mái-
mindenki látott gyümölcsösében a gyümölcs-
fákon, mikor azokban a nedvkeringés szünetel, 
tehát ősz utóján, télen és tavasz elején. Emlé-
keztet e gyümölcs némikép a falusi gazda-
asszonynál megaszalt körtére avagy almára, 
csakhogy külömbözik tőle színre és arra is, 
hogy a moníliás gyümölcs téli alakját csak 
nagy nehezen tudjuk feltörni, csontkeménységü 
és éles késsel is alig vágható fel. 

o o 
Nyáron kezdetben a gyümölcsnek rendes 

alakja és formája is meg van, színe is ugyanaz, 
de már a gyümölcs felületén itt-ott mutatko-
zik a sárgásfehérbe játszó bársonyos bevonat, 
később egymáshoz szorosan álló gyűrűkbe, 
láncokba egyesülve látható, majd szálaival be-
hatol a gyümölcs belsejébe, ott a szövetet 
összeroncsolja s kezdődik a gyümölcshús sor-

vadása, a sejtek összezsugorodása, külső felü-
letén ráncosodás, összeaszás. A gyümölcsök 
közül sok időelőtt lehull, de azért a mumi-
fikálás egyre tart. Osz végén és tél utóján 
pedig csak múmiák vannak a fákon és azok 
alatt a földön, mely múmiákon a gomba nem-
szaporodó állapotba jutott, de csak alkalmas 
időre vár, jó meleg és nedves napokra, mikor 
aztán a felhámot növekedésével felrepeszti s 
a keletkezett nyíláson kitódulnak a spórák 
ezrei, melyek a szél által aztán elvitetnek, meg 
nem fertőzött gyümölcsökre. Hogy ez így van, 
könnyen meggyőződhetünk, vágjunk fel egy 
múmiát, juttassuk hozzája a gombának kedvező 
feltételeket : a meleget és nedvességet, és látni 
fogjuk — rövid pár órán belül — bogy kelet-
keznek a metszésfeliileten a fehér kis göm-
böcskék, melyek óráról-órára nőnek és terjed-
nek és pár nap alatt a múmia be van vonva 
a már említett sárgásfehér színű bársonyos 
bevonattal. A szabadban a mindennapi életben 
is hasonló dolog történik. A leesett múmia 
ott a lombok alatt áttelel és tavasszal, mi-
helyest a nap felmelegíti a földet, megindul 
az előbb ecsetelt folyamat. Ugyanígy megy 
végbe a monilia terjedése a fákon maradt 
gyümölcsökön is, azzal a különbséggel, hogy 
e folyamat a kevesebb nedvesség miatt csak 
későbben indul meg, de annál rombolóbban, 
mert körülötte ott a sok újonnan képződött 
gyümölcs, és magas szellős helyen lévén, a 
legkisebb szellő ezrével viszi tovább a spórá-
kat, teszi ki a fertőzés veszélyének a többi 
egészséges gyümölcsöket. 

Fentiektől tehát azt a gyakorlati tanulsá-
got meríthetjük, hogy mielőbb le kell szedni a 
fákon megmaradt száraz gyümölcsöket, de össze 
kell szedni a nyáron és ősszel lehullott moní-
liás gyümölcsöket is, megsemmisíteni, nehogy 
a jövő évben fertőzői legyenek a képződő ter-
mésnek. 

Kövessük most már az ilyen spórát vándor-
útjában, amikor egy neki kedvező szél ismét 
csak gyümölcsfára viszi. Amint fentebb is em-
lítettem, egyetlen beteg gyümölcs ezer meg 
ezer conidiumot termel és így számtalan gyü-
mölcsöt volna képes megfertőzni, ha csak, 
szerencsénkre, a természet gátat nem vetett 
volna azzal, hogy csak megsérült gyümölcsön, 
megszúrt felhámon át bir fertőző képességgel. 
Olyan gyümölcsre, mely teljesen ép és egész-
séges, felhámja sértetlen, hiába igyekszünk 
spórákat ráhozni, azok nem képesek fertőzni, 
nem találnak kedvező talajra. De ha az illető 
gyümölcsöt, illetőleg felhámját megsértjük és 
rá valamely más fertőzött gyümölcsről spórá-
kat juttatunk, úgy a gomba fejlődése meg-

i indul, a mumifikálás kezdetét veszi. 
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A természetben a gyümölcs héjának sérülése 
rendesen a rovarok, a gyümölcsfák kártékony 
állatainak rágása, szúrása által áll elő, minők 
a darazsak, a fülbemászók, a Carpocapsa-félék 
serege. A szabad szemmel alig látható sérülés, 
mit a bogarak a gyümölcsön ejtenek, előkészíti 
a gyümölcs romlását. 

A szabadban egész nyáron át képződik a 
monilia-spóra, s ha a fákat megrázzuk, esak 
úgy porzik, s ha még hozzágondoljuk, hogy 
nyáron szeles, esős és zivataros időben mennyi 
gyümölcs sérül meg az ütődés folytán, és ha 
hozzávesszük, hogy átlag hat nappal a fertőzés 
után már ismét fertőzőképes e gomba, úgy 
elképzelhető a nagy veszély, mely a monilia 
fellépte nyomán jár. Ennél a gombánál az 
sem játszik szerepet, vájjon érett-e a gyümölcs 
vagy sem ? A teljesen zöld cseresnye épp úgy 
rothadásnak indul, mint ahogy az éretlen 
szilva, őszi- és kajszinbarack megmoniliásodik, 
csakhogy a betegség az érett gyümölcsökön 
nagyon gyorsan terjed. Fokozza és növeli e 
bajt a lombozat sűrűsége, mert a gyümölcs-
nek az ágakhoz való ütése nagyobb, mint 
r i tka lombozatú és ágú fáknál. Ebből most 
már azt a gyakorlati tanulságot vonhatjuk le, 
hogy sohase hagyjuk gyümölcs fáink koronáit 
nagyon elsűrűsödni, sohase hagyjuk ellombo-
sodni, hanem gondoskodjunk azok ritkításáról, 
szellőztetéséről, miként ez e lapban több ízben 
lett tárgyalva. 

Igen jól tenyészik a monilia cseresnyén, 
meggyen, kajszin- és őszibarackon, szilván, 
almán és körtén. Ezek közt — legalább saját 
tapasztalatom szerint — leginkább szilván, 
kajszinbarackon és körtén. Kísérletemet a 
meggyre és cseresnyére nem terjeszthettem ki, 
amennyiben vidékünkön különösen a meggy 
kevésbé ismeretes, de mint a szaklapokban 
olvastam, az Alföld üvegmeggy-termését és 
lombozatát — e gomba fellépte óta — úgy-
szólván végveszély fenyegeti. Kívánatos volna, 
ha alföldi kartársaim tapasztalataikat az üveg-
meggy gombabetegségéről kis közlemény alak-
jában e lap olvasói elé juttatnák. 

Gyümölcsösünkben szilva-, barack-, körte- és 
almafa váltakozó sorrendben vegyesen volt 
ültetve és mindannyian — mikor a barackfán 
észleltem a moniliát — meg voltak fertőzve, 
habár kisebb mértékben, és ez engem azon 
föltevésben győzőtt meg, hogy a monilia egyik 
fáról a másikra is átterjed, habár e téren még 
további kísérletezésre van szükség. De ebből 
azt a tanulságot vonom le, hogy nem elegendő 
csak a megfertőzött fa gondozása, koronájának 
ritkítása, hanem ez óvintézkedést a többi fára 
is ki kell terjeszteni, tekintet nélkül a fajtára. 
IIa tehát a monilia kertünk csak egy fáján 

mutatkozik is, ez annyit jelent, hogy e baj 
átterjedhet a többi gyümölcsfára is. 

Megjegyezni kívánom, hogy a moniliának 
kétféle alakja van, az egyik sárgásfehér bevo-
nattal, különös körülmények közt pedig fehér 
bevonattal lepi el a gyümölcsöt. Ez a Monilia 
fructigena Vers. nevű gomba, mely különösen 
az almán és körtén vonul meg ; a másik pedig, 
szürkés bevonattal, leginkább a kétféle barac-
kot és szilvát támadja meg, ez a Monilia 
cinerea Bon-nak nevezett gomba. 

Összefoglalva röviden a monilia-gomba elleni 
védekezést, úgy ebbeli törekvésünk 2 irányban 
terjedhet ki : elővigyázati szabályokra, melyek-
kel a gomba terjedését megnehezíthetjük, és 
direkt védekező eljárásra, mely e gomba tova-
terjedését van hivatva meggátolni. Evégből : 

1. a télen a fán maradt és a lehullott 
múmiákat össze kell szedni, megsemmisíteni, a 
nyáron lehullottak közül azok, melyek iparilag 
feldolgozhatók, feldolgozandók, a többiek elpusz-
títandók, 

2. A gyümölcsöt meg kell óvni a sérülések-
től, evégből a fák sűrű koronáit ritkítani kell, 
nehogy a széltől megsérüljenek. Külföldön több 
helyen, de hazánkban is a budapesti kertészeti 
tanintézetben láttam, hogy egyes szebb fajtá-
kat, értékesebb, kényesebb gyümölcsöket tüll-
szövettel (gaze) vonták be, így védve meg a 
különféle molyok és kártékony rovarok csípései 
és szúrásai ellen. 

3. A direkt védekezésre pedig a gyümölcs-
fáknak rezgálicoldattal való permetezését ajánl-
ják. Első ízben rügyfakadás előtt, másodízben 
elvirágzás után: de ez eljárást akkor, midőn 
a gyümölcsnek leginkább szüksége volna, 
t. i. az érés szakában nem lehet alkalmazni, 
mert ezáltal annak értékesítése ütközik nehéz-
ségekbe. Az oldat készítése úgy történik, hogy 
veszünk Va kg. rézgálicot, azt 50 liter vízben 
föloldjuk, egyszersmind V* kg. mészből 50 1. 
vízzel mésztejet készítünk, mely finom szitán 
vagy zsákdarabon át a rézoldathoz keverendő. 
Ezen V2°/o-os oldattal permetezzük közönséges 
permetezővel a fákat, elvirágzás után pedig 
1%-os oldattal, mikor az előbb említettekből 
azok 2-szeresét kell venni. 

Ennek kapcsán felemlítem azt is, hogy aki-
nek egyik-másik parazitát illetőleg kételyei 
vannak, az küldjön a beteg részekből akár a 
magyaróvári m. kir. növényélet- és kórtani 
állomásnak, akár a budapesti m. kir. kertészeti 
tanintézetnek egynéhány példányt, honnan a 
szükséges felvilágosítást megkaphatja, vagy 
kívánatra a szakközeg a helyszínén tanulmá-
nyozza a betegség mibenlétét és adja meg a 
védekezéshez szükséges utasításokat. 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 
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Az őszi vetés. 
Hogy gabonatermésünket biztosíthassuk, szük-

séges, hogy már a mag elvetésénél ismerjük 
— hogy úgy mondjam — ama fogásokat, 
melyek a cél elérését biztosítják. Közel az őszi 
vetés ideje s így nem lesz értéktelen, ha elő-
sorolom a gyakorlatból merített tapasztala-
taimat. 

A talaj megmíveléséről és előkészítéséről 
már sokat hallottunk ; erre nézve csak azt 
jegyzem meg, hogy az utolsó megmunkálás, 
illetve szántás ne sokkal előbb történjék meg, 
mint a gabonát elvetni akarnók. 

A búza országunk majd minden vidékén s 
majd minden nagy- és kisbirtokosa által ter-
meltetik. Évszázadok multak el hazánkról, 
országunk tömérdek búzát termelt; s mit 
látunk ma ? Bizony sok vidéken az áldott 
anyaföld nem búzát, hanem gazt, ocsút terem, 
vagy a rozsda s üszög lepi el a vetést. Pedig 
a búzát nem a kövér talaj termi jól, mert ebben 
ledől, hanem a közönséges erőben levő föld, 
mely megmunkáltatott, amint kívántatik, s mely 
kedvező előnövényeket termett, esetleg ugar 
volt. Némely helyen a vetések ritkák, ligetesek ; 
a ritka vetésben — dacára a jó munkának — 
a gaz vígan tenyészhet ; a ligetes vetés egye-
netlenül érik, aratásakor a gabona nagy része 
elpusztul, illetve kihull. 

Hogy a vetés egyenletes legyen, szükséges, 
hogy a talaj minden részén egy és ugyanazon 
összetételű legyen; szükséges, hogy a vetőmag 
egyenlő mélységre jusson, így kelése is egyazon 
időben fog történni. Szükséges, hogy a vető-
mag egyenletesen legyen vetve ; aki teheti, 
géppel vessen, de a szórva-vetésnél is az egyenlő 
magelosztásra kell törekedni. A talaj a bele-
vetett gabonának megfeleljen. 

Egyenlő összetételű lesz a földünk, nem 
tekintve a talaj váltakozását, ha ugyanazon 
darabon egyfajta növényt termeltünk, mert 
ez egyoldalulag használta ki földünk táp-
anyagát ; ezért a trágyát is úgy hordassuk ki, 
hogy a telepen levő ganajt a tetejétől az 
aljáig szedve rakjuk kocsira, mert így egy és 
ugyanazon minőségű trágya jut a földünkre, 
miáltal a benne levő erők egyenletesen oszol-
nak meg : t. i. a trágyatelepen a legalsó réteg 
legérettebb, a középső épen érett, míg a teteje 
csak korhadóban van. 

Hogy a vetőmag egyenlő mélyen jusson a 
földbe, azt gépvetéssel érhetjük el, a kézi-
vetésnél az utolsó szántásnál kell a magházat : 
a barázdákat, az egyenletes vethetésre elkészí-
teni. A mélyebben vetett mag későbben, a 
sekélyen vetett mag korábban kel. De tudnunk 
kell, hogy a mély vetés annyiban előnyösebb, 

hogy a tavaszi és nyári szárazságot jobban 
állja, lévén a gyökérzete 10—12 cm. mélyen 
a föld színétől (értve alatta a gyökér közép-
pontját). Viszont a mély vetésnél arra is kell 
törekedni, hogy az korábban jusson a földbe, 
mert későbben kel. 

A vetés egyenetlen lehet a helytelen csává-
zás miatt is. Hogy az üszög ellen védekezzünk, 
kékkővel (rézgálic) szoktuk a vetőmagot pá-
colni. Tudnunk kell a helyes csávázás módját, 
különben nem érünk célt, de esetleg megöljük 
a búza csiraképességét. A bepácolt búza ne 
álljon sokáig zsákban, mer t kicsírázik, hanem 
vagy szárítsuk meg, vagy vessük el azonnal. 
Az elvetett nedves búzát, ha földünk a csírá-
záshoz szükséges nedvességgel bír, azonnal 
boronáljuk be; ellenben, ha a föld oly mély-
ségig ki van száradva, mint amily mélyre a 
mag jut, akkor vessük el ugyan a búzát, de 
a boronálását hagyjuk későbbre. Ebben követik 
el legtöbben a botlást. A nedves mag száraz 
földbe ju t és ott hamarosan nem kap esőt, 
a megindult csírázás tönkremegy, a vetés 
ritka lesz. 

Jó búza csakis kötött talajban terem. Ebben 
a búza erős szalmájú, piros szemű és acélos 
lesz. A laza vagy a homokos talaj rozsnak 
való. Búzát csakis ugarba, kapás növények 
után és ami a legajánlatosabb, a takarmány-
növények után vessük. 

Az őszi vetésnél arra kell törekednünk, hogy 
mindenkor és mindenütt a rozsot előbb vessük 
el, mert a rozsnak még az őszön meg kell 
bokrosodnia, s csak utána a búzát. A laza 
vagy homokos talajban termett búza könnyű 
és értéktelen, mennyiségre is kevesebbet ad, 
mint a rozs, a szárazságot is kevésbé tűri, 
mert tovább kell a földben maradnia, mint a 
rozsnak, míg a rozs már tavasszal eltakarja 
földjét, sőt áprilisban már annyira beárnyékolja, 
hogy kisebb szárazságot fel sem vesz, míg 
ugyanilyen földben a búza gyengébb, nem ár-
nyékolja be földjét, későbben fejlődik mint a 
rozs, a termése is silányabb. 

Az elmondottak betartásával kevesebb lesz 
a silány vetés s feleterületről is elérjük azon 
mennyiséget, mint a helytelenül kezelt kétszeres 
területről. 

(Núyrád-Sipek.) lilmjer Ödön. 

Őszi munkák a méhesben. 
E lap 18. számában megírtam a fontosabb 

nyári teendőket a méhesben, az alábbi sorok-
ban folytatólag azon munkákról fogok szólani, 
amelyek a méhésznek őszi teendőit képezik. 

Ha kedvező az időjárás nyár utóján és ősz 
elején s a koronkénti esőzésekre a tisztesfü 
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(Stachys recta) szép fejlődésnek indul, akkor 
általában kedvező a mézelés. A méhészetnek 
kedvező ősz valóságos áldás a méhészre nézve. 
Mert eltekintve attól, hogy méheink nagy-
mennyiségű mézet gyűjtenek a pörgető számára 
s bőven ellátják magukat a téli eleséggel, mely 
utóbbi körülményt csak az tudja kellőleg mél-
tányolni és megbecsülni, akinek sok családja 
van s tudja, hogy mennyibe kerül egy sokcsaládú 
méhes téli élelemmel való ellátása, — a kedvező 
őszi időjárás folytán még azon nagy előnyben 
is részesülünk, hogy a méhcsaládok népesség-
ben gyarapodnak, fiatal méhekre teszünk szert, 
amelyek a kitelelést biztosítják, de másrészt 
meg tavaszszal életrevaló, tevékeny családaink 
lesznek. Épen ezért tanácsos lesz azon esetben, 
hogyha méhesünk közelében kevés a méhlegelö, 
ellenben a távolabbi környéken a pohánka-
vetés vagy a tarlókat ellepő tisztesfú szépen 
díszlik, méheinkkel oda vándorolni. A külföldiek 
e tekintetben valóban példaként állhatnak előt-
tünk. Az őszi vándorlás fentebb említett okok-
nál fogva még nagyobb fontossággal bír, mint 
a tavasz!. A vándorlás ugyanúgy történjék, 
mint tavasszal, vagyis a telt lépeket kiszedve, 
üreseket akasztunk a kaptárba, miáltal a szál-
lítás is könnyebbé válik, de másrészt elkerüljük 
a súlyos és telt lépek összetörését ; a röpülő- j 
lyukra s nyitva hagyott ajtóra vékony rosta-
szövetet alkalmazunk, hogy az izgatott méheket 
a megfulladás veszélyének ne tegyük ki. A 
vándortanyán a kaptárak vagy kasok felállí-
tásánál arra törekedjünk, hogy nagyon közel 
ne essenek egymáshoz, különben a méhek nem 
találnák meg lakásukat. 

Amilyen kedvező és áldásos a szép ősz a 
méhészetre, olyan szomorú és káros következ-
ményekkel jár a rossz ősz. Ha hozzá még a 
nyár is kedvezőtlen, midőn a nagy szárazság 
folytán alig nyílik egy-két virág szorgalmas 
méheink számára, mint az idén sokhelyütt, 
méltán kesereghetünk. Csak ilyenkor látja a 
minden eshetőségre elkészült és gondosan előre-
számító méhész, hogy mennyire üdvös és hasz-
nos a méhes előtt és körül alkalmas mézélő 
növényeket vetni, cserjéket, fákat ültetni. A 
magam tapasztalatából modhatom, hogy az 
idén szegény méheimre a legszomorúbb idők 
következtek volna be, hogyha tavaszszal alkal-
mas mézelő növényeket nem vetettem volna, 
így a két-három heti időközben vetett Phacelia 
tanacetifolia, a rezeda (Reseda odorata), a 
borágo (Borago officinalis), a mézkerep (Meli-
lotus coeruleus), s a hcrefélék, nemkülönben a 
már évek óta szépen díszlő Asclepias syriaca 
kisegített a bajból. Ne sajnáljuk tehát azt a 
csekély költséget, mit magvakért kiadunk és 
a kevés fáradságot, mellyel e magvak elvetése 

jár, sohasem fogjuk megbánni, még akkor sem, 
hogyha különben kedvező idők járnak : meg-
kíméljük legalább méheinket attól, hogy messze 
kelljen fáradniok gyűjtés végett. Igazi jótéte-
ménnyé válik pedig fáradságunk akkor, hogyha 
rossz az időjárás. A méheit szerető méhészre 
nézve nem lehet lesújtóbb és szomorúbb kép 
annál, mint mikor látnia kell : méhei a rossz 
idők miatt alig hogy tengődnek, sínylődnek 
szegények s raj tuk segíteni nem tud. 

Szeptember hó vége felé rendszerint meg-
szűnik a mézelés. Ha méheinkkel más vidékre 
vándoroltunk volna, akkor ezeket visszaszál-
lítjuk. Átvizsgálva ősszel a kaptárokat, ahol 
fölösleges mézet találunk, azt kivesszük és 
olyan családoknak adjuk be, melyek nem bír-
nak elegendő mézkészlettel a télre. Ami ezen-
fölül megmarad, természetesen a pörgetőbe 
jut, mely, ha kedvező az ősz, vígan zakatol 
ilyenkor. Általában azt mondhatjuk, hogy 6 db 
tökéletesen megtelt országos méretű kaptár-
keret elég egy családnak téli készletül. Súly-
ban kifejezve : 8'5—9"5 kg. bruttót számítunk 
egy-egy családra, miből circa 28% a keretekre 
és viaszra esik, a többi 72 % méz és hímpor. 
Ezen táplálékból a méhek a télen át mintegy 
2'5—3-5 kg.-ot fogyasztanak, a többit pedig 
tavasszal a fiasításhoz használják f'öl. Igen 
tanácsos lesz azonkívül még az esetleges 
tavaszi szükségre is félretennünk lépeket. A 
télre beadott lépek okvetlen befödelezve legye-
nek, különben könnyen előállhat azon eshető-
ség, hogy a méz megromlik, erjedésbe megy 
át s a méhekre nézve igen veszedelmes beteg-
ség: a vérhas okozója lehet. Ha ilyenek nem 
állnának rendelkezésre, akkor még augusztus 
hó folyamán adja be a méhész a lépeket a 
kaptárba, hogy idejekorán még befödelezhesse'k 
a méhek. 

Mielőtt azonban a beteleléshez hozzáfognánk, 
alaposan át kell vizsgálni minden kaptárt, 
illetve családot, s ahol valami hiányt veszünk 
észre, azon rögtön segíteni iparkodjunk, mert 
jegyezzük meg, hogy csakis az erős, népes 
családok telelnek át sikeresen. Főfigyelmünk a 
királynéra irányuljon. Három évesnél idősebb 
anyát ne tűrjünk meg a családban, egyrészt 
azért, mert az idősebb anyák között a halál-
eset nagyon gyakori, de másrészt azért, mert 
az idős anyának peterakóképessége sem meg-
felelő. Ha tehát valamelyik családban idős 
anya volna, akkor azt pótoljuk, illetve cseréljük 
ki fiatallal. Hogy miként tehetünk szert fiatal 
anyákra, arról már szólottam, midőn az anya-
nevelőt ismertettem. De fölcserélhetjük az idős 
anyát fiatal anyával oly módon is, hogyha a 
gyenge családokat egymással egyesítjük, mikor 
is a fiatalabb anyát fogjuk meghagyni s az 
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idősebbet megölni. Hogyha a szalmakasokkal 
méhészkedő köznép lekénezésre szánt családjait 
megvesszük, szintén fiatal anyákra tehetünk szert. 

A családoknak őszi átvizsgálása ép olyan 
fontossággal bír, mint a tavaszi, azért azt 
gonddal végezzük. A gyönge családokat okvet-
len egyesítsük egymással, mert mindig többet 
ér egy kevesebb számú, de erős népes családú 
méhes, mint sok, de gyenge családokkal sínylődő 
méhes. A családok egyesítésénél maradjunk 
mindig az arany középúton, azaz se nagyon 
gyöngére, se nagyon erősre ne csináljuk csalá-
dainkat. Mert a nagyon erős család is baj, 
ugyanis a nagyszámú nép nyugtalanná lesz, a 
kaptárban fejlődött nagy meleg folytán a kész-
letből sokat emészt s megeshetik könnyen, 
hogy a méhek sorra pusztulnak. Tanácsos lesz 
az egyesítendő családokat puskaporral vagy 
salétromsavas kanóccal elbódítani, hogy emlé-
kezőtehetségüket elvesztvén, a régi helyre 
vissza ne térjenek. Az egyesítést ne halasszuk 
nagyon későre, hogy időt és alkalmat nyerje-
nek a méhek az összebarátkozásra, azonkívül 
még tisztuló kiröpülésre is mehessenek, mivel 
egyesítés alkalmával fölháborgatva, fölizgatva 
s így a rendesnél több mézet fogyasztva, arra 
okvetlen szükségük van. 

Az elárvult, de erős népességű családot nem 
fogjuk más családhoz csapni, hanem fiatal 
anyával ellátni, amelyet azonban okvetlen anya-
seoktatúhan adjunk be, nehogy agyonszúrják a 
méhek. Az anyával való ellátás főleg oly csalá-
doknál válik szükségessé, melyek heréiket ősz 
felé is megtűrik. Mint tudjuk, a méhek a rajzás 
elmultával maguk pusztítják el a heréiket és 
pedig oly módon, hogy azokat a kaptárból 
kiszorítják, vagy pedig bent a kaptárban az 
utolsó, üres lépre vagy fenékdeszkára űzik. 
Mindkét esetben a herék éhen pusztulnak. Az 
olyan családok ellenben, melyek heréiket késő 
őszig megtűrik, a tapasztalatok szerint vagy 
anyátlanok, vagy terméketlen anyával bírnak, 
vagy pedig álanyások, vagyis hereköltők. Az 
ilyen családon tehát egy megtermékenyített, 
igazi anyával kell segíteni. 

Vegyük jól szemügyre a kaptárakat s hogyha 
azokon repedéseket, nyílásokat találnánk, akkor 
azokat betömni, kijavítani kell, mivelhogy a 
sikeres kitelelésnek egyik főkövetelményé az, 
hogy a kaptár melegtartó legyen, különben a 
méhek sokat szenvednének télen át a hidegtől, 
azonkívül pedig koratavasszal (februárban), 
midőn, mint tudjuk, a hasítás megindul, a 
hidegben teljesen elpusztulna az s veszedelmes 
betegség : a költésrothadás állhat be, minek 
áldozatául eshetik az egész család. 

A méhek ellenségeit, a viaszmolyt, darazsa-
kat, lepkéket, pókokat stb. irgalom nélkül 

pusztítsuk s úgy a méhes környéke, nem-
különben pedig a kaptárak belseje legyen min-
dig tiszta. Ezt tartsuk különben szemünk előtt 
egész nyáron át és mindig. 

A családok őszi átvizsgálását megejtvén, a 
kaptárok esetleges hiányain segítvén, hozzá-
foghatunk a méhek téli lakásának elkészítéséhez. 
A téli fészek berendezésében ne hagyjuk a 
méheket magukra, mert megeshetik, hogy a 
mézzel telt lépek mellett pusztulnak el. A mé-
hek ugyanis téli fészküket ott rendezik be 
mindig, ahol őszi hasítás van, a mézet pedig 
mindig fölfelé keresik. így, ha az őszi fiasítás 
esetleg a költő tér felső vágányán (eresztékén) 
nyugvó kereteken lenne, fölfelé nem találnak 
mézet. Ezért tehát szükséges, hogy beavatkoz-
zunk ezen munkájukba is. A téli fészket a 
következőképen rendezzük be : Kiszedjük az 
összes kereteket, a költőtér és mézül- közötti 
átjárót födő-deszkákkal elzárjuk, a kaptárt 
gondosan kitisztítjuk, azután ennek alsó és 
felső eresztékébe elől a röpülőlyuk felőli olda-
lon egy-egy üres, esetleg virágporos lépet 
akasztunk, mivel a virágporra a méheknek 
nemcsak a fiasítás etetéséhez van szükségük, 
hanem, mint a gondos vizsgálatok megállapí-
tották, maguk is fogyasztják télen és pedig 
minél hidegebb a tél, annál többet fogyasztanak 
belőle. Ezek után alul a fiasításos és mézzel 
félig telt, de teljesen kiépített lépeket, melyek 
között egy-két virágporos is legyen, felül pedig 
a mézzel egészen telt lépeket rakjuk, legutol-
sóknak pedig a felső és alsó eresztékbe egy-
egy üres lépet függesztünk be. A család be-
lakolása után az ablakot egészen a keretekig 
toljuk előre ; később, midőn az idő hidegre 
fordul, a mézürt, nemkülönben pedig az ajtó 
és ablak között levő ürt rosszhővezető-anyaggal, 
mint : papírforgács, kóc, moha stb. tömjük ki. 

A téli fészek berendezését rendesen még 
szeptember hóban de ha szép az ősz, akkor 
októberben is még, végezzük. Ezután már nem 
igen szabad háborgatnunk méheinket, mivel a 
méhek minden legkisebb repedést gyantaszerű 
anyaggal betapasztanak s hogyha később szét-
bontjuk a kaptárt, az immár nyugalomra térő 
természet ölén ez anyagot nem találják meg, 
avagy a zordonabb idő miatt már ki sem 
repülhetnek. A kaptár felbontását csakis a 
végső szükségben eszközöljük, hogyha csalá-
dainkban valami rendellenességet, bajt konsta-
tálunk. Ha az időjárás zordon, akkor végezzük 
a kaptár felbontását fedett, meleg helyiségben. 
Ha még októberben vagyunk, akkor a föl-
bontás nagyobb veszéllyel nem jár. 

Gondunk legyen a röpülolyukra is. A hordás 
megszűntével, a méhek ki- s bejárásának csök-
kenésével a röpiilőlyukat szűkítenünk kell, mit 
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igen egyszerűen az alkalmazott bádogtolóka 
segélyével érhetünk el. Ősszel szűkítsük a röp-
lyukat annyira, hogy egyszerre csak egy méh 
járhasson ki és be. Tesszük pedig ezt azért, 
hogy a méhek ellenségei a kaptárba ne tola-
kodhassanak be. Egészen elzárni nem tanácsos 
a röpülőlyukat és pedig egyrészt azért, hogy 
elegendő levegő jusson be a kaptárba, de más-
részt meg azért, hogy szép napok alkalmával 
kirepülhessenek a méheink s tisztuljanak. 

Egyéb munkáink a külső szemlére vonat-
koznak. A méheket hagyjuk nyugodtan és 
csendben, hadd pihenjenek zavartalan, hogy 
tavasszal ismét új erővel kezdhessék meg szor-
galmas munkájukat. 

(Magyaróvár ) Kadocsa Gyula. 

Az iskola kertje. 
A magyar népoktatási törvény az iskola 

kertjét szükséges és alkalmas képzőeszköznek 
tar t ja s kötelezi a községeket, hogy minden 
községben faiskola s az iskola közelében egy 
kis kert is legyen. Ebből kifolyólag keletkeztek 
az iskolai kertek, melyeknek legtöbbje meg is 
felel rendeltetésének, sok azonban az egyoldalú 
mívelés miatt fontos céljától mindinkább eltér. 
Az iskola ker t je a tanítónak sem gyümölcsös-, 
sem veteményes-, még kevésbé botanikus-kertje 
legyen, hanem mindegyikből bírjon valamit. 

Sok helyen az iskolát sivár, puszta s barát-
ságtalan környezet veszi körül, mert hiányzik 
annak közvetlen közelségéből a kert. De maga O O 
a faiskola is a falu végén, a legelhagyatottabb 
helyen szokott lenni. Pedig mily gyönyör lehet 
az, ha az iskolából kilépve, a gyermek a kert-
ben látja magát, hol a tanító minduntalan 
mutathat növendékeinek egyet-mást, aminek az 
életben bőségesen hasznát vehetik. 

A városokban, hol a helyszűke nem engedi, 
hogy e tekintetbeni kívánalmak érvényesüljenek, 
ott a kert egy-két gyümölcsfát, virágot s bokrot 
leszámítva, inkább torna- és játszóhely legyen. 
De másként áll ez a dolog faluhelyen, ahol az 
iskola kertje a mezőgazdaság fontos kiegészítő 
eszközét alkotja, ahol a tanköteles gyermek 
— ki életének legnagyobb részét a mezőgazda-
ságnak fogja szentelni — a mezőgazdaság iránti 
szeretet alapját vetheti meg s ahol a zsenge 
gyermeki lélekbe kedvet és szeretetet csepegtet-
hetünk a mezőgazdaság és a kert mívelése iránt. O o 

Az iskola kertje tehát képzőeszközül szol-
gáljon s oldja meg azon kérdést is, hogy mi-
kép és mily irányban kell a gazdasági tovább-
képzést rendezni s fejleszteni, hogy az a 
gyakorlati életre kihatóvá legyen. 

Csak röviden óhajtom elősorolni ama ter-
ményeket, melyeket egy jól és szakszerűen be-

rendezett iskolakerttől várhatunk, mely alkalmat 
nyújtson növendékeinknek a talaj megismeré-
sére, a trágyázás s vetés szükségességére, vala-
mint a termények ápolására is. A kert bírjon 
a vidék mezőgazdasági terményeiből egyet-mást, 
sőt a távolabbi vidékek terményeinek is szorít-
sunk egy kis helyet. Tehát az összes gabona-
nemüek műveltessenek maguk a gyermekek által; 
a gyök- és gumós, az olajos és fonalas növények 
is képviselve legyenek, sőt a gyógynövények se 
hiányozzanak. A gyümölcsfák törpe és magas 
nemesítéssel legyenek képviselve, míg a fűz 
dugványai s a cserjenemüek a kerítés mellett 
szépen elférnek. így felszerelve az iskola kertje, 
adja meg az alapvetést a mezőgazdaság tovább-
képzésének. A gabonanemüek fogják adni 
egyúttal a szalmafonáshoz s annak feldolgo-
zásához szükséges anyagot. A fűz vesszői a 
háziipar - oktatást látják el nyersanyaggal, 
míg egy kis amerikai szőlőtelep a szőlők 
nemesítését és az amerikai alany terjedését 
segítené elő. A nemesfajú gyümölcsfák pedig 
ellátják a község lakóit nemes gallyakkal, 
gyümölcsük pedig gondozóiknak képezik élve-
zetes hasznát. Nem szabad végre megfeledkez-
nünk a veteméoyes részről sem, melyre fölötte 
nagy gond fordíttassé!-. Az iskolai kertnek ez 
a része van hivatva leányaink kertgazdasági 
ismereteit a helyes irányba terelni. Egy jól 
kezelt veteményeskert sok családnak képezi 
ma már egyedüli megélhetési forrását. így a 
zöldség, ugorka, korai saláta, káposzta stb. 
termelése nagyon jól jövedelmez, s leányaink 
mint gazdasszonyok hálásan fognak egykor 
visszaemlékezni arra, hogy őket a gyakorlati 
életre való ismeretekkel láttuk el kiskorukban. 
Mindezek mellett iskolakertünk szépítését sem 
szabad figyelmen kívül hagynunk s a kert 
virágairól sem szabad megfeledkeznünk, melyek-
nek közvetlen közelségében egy-két méhcsalád 
sokszorosan fizeti vissza a reá fordított fáradságot. 

Mindezeket kell, hogy tartalmazza egy jól 
és szakszerűen berendezett iskolai kert. Nagy-
ságát tekintve, legalább is 600 négyzetméter, 
sőt még nagyobb területet is tartunk kívánatos-
nak. A kert esetleg kísérleti települ szolgálhat 
a község polgárainak is. 

Ott, hol a község áldozatkészsége az iskola-
kertjét ily kísérleti települ berendezheti, s hol 
lelkes és hivatásos tanító, fáradságot nem ki-
méivé, azt tervszerűen berendezheti, ott népünk 
megélhetése biztosítva van, míg ott, ahol a 
község, az iskolafenntartó szükkeblüsége ily 
áldozatkészségre nem bírható, ott a tanító 
kitartó és fáradhatlan munkálkodása teremtse 
meg azt, s úgy az elismerésben, mint a haszon-
ban is bőven fog részesülni. 

(Kispest.) Vörösváry Iiéla. 
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Az őszi vetőmag csávázásáról. 
Körültekintő gazdáink előtt a gabonafélék 

iiszöghetegsége ismeretes. Alig akadunk rozs-
vagy árpavetésre, melyben a fekete porral 
borított kalászok és bugák néha számottevő 
mennyisége meg ne ragadná figyelmünket s 
ha csak egy kicsit is behatóbban foglalkozunk 
a bajjal, látni fogjuk, hogy a terméseredmény 
csökkenésének egyik oka bizony itt is kere-
sendő. Mindamellett e feltűnő jelenségek nem 
okoznak a termelőnek annyi gondot, mint 
a búm üszögbetegsége, mely ugyan kevésbé 
feltűnő, amennyiben a fekete por benne van 
a szemben, melynek héja azt állandóan takarja, 
mégis némely évben igen jelentékeny kártéte-
leket idéz elő. 

Hála Istennek, a növénytani kutatásoknál 
sikerült oly eljárásra szert tennünk, mellyel 
e baj ellen is sikeresen védekezhetünk s ha 
ez irányban minden gazda megtenné kötelessé-
gét, hazánk gabonatermésének évi statisztikája 
egy kissé más képet mutatna. 

A vetőmag csávázása régi védekezési eljárás 
s elmaradhatatlan munka minden rendesen 
vezetett gazdaságban. A felmerülő költségek 
a baj távolmaradása folytán százszorosan is 
megtérülnek s a fáradság úgyszólván semmi. 

Legyünk tehát azon, hogy különösen az őszi 
vetőmag csávázása mindenhol bevezettessék, 
ami elméleti és gyakorlati útmutatásaink révén 
sikerülni is fog. 

Hogyan kell most már a szakszerű csávázást 
végezni ? E tekintetben sok helyen találunk 
útmutatásokat, melyeknek szakszerűsége néha 
kétséges. Legjobb, ha egy eljárást meghonosí-
tunk s azt úgy ismertetjük, hogy minden eltérés 
kizárva legyen. 

A magam részéről szakszempontból a Linhart-
f'éle úgynevezett hosarazási eljárást ajánlom, 
mint olyant, mely a célnak minden tekintetben 
megfelel. 

Ismertetem az eljárást Linhart saját szavai-
val (Legfontosabb mezőgazdasági kultúrnövé-
nyeinken előforduló élősdi gombák, illetve 
baktériumok s az ellenük való védekezés. 
Magyaróvár, 1903.) : 

Többféle, többé-kevésbé megfelelő csávázó-
szer és csávázási eljárás ismeretes, melyek 
közül az általam ide s tova már 30 év óta 
ajánlott eljárás (a vetőmagnak 1 l'/o-os réz-
gálic-oldatban való mosása) nálunk teljesen meg-
felelőnek bizonyult. E csávázási mód olcsó és 
jó s semmi kockázattal nem jár. A berlini 
„Gesundheitsamt" biologiai osztálya össze-
hasonlító kísérletet végzett a legkülönbözőbb O O 
csávázási módszerekkel s az általam ajánlott 

csávázási eljárást teljesen célravezetőnek találta. 
Ezen eljárás a következő : 

Egy körülbelül 3 hl. űrtartalmú fakádat 
vagy régi hordót töltsünk meg vízzel annyira, 
hogy a víz színétől a kád vagy a hordó karimá-
jáig egy arasznyi üres hely maradjon. A víz 
mennyisége hozzávetőlegesen lemérendő. Tegyük 
fel, hogy 2 hl. vizet öntöttünk a kádba, akkor 
ehhez 2 kg. rézgálicot adunk, vagyis minden 
100 liter vízhez 1 kg.-ot. 

\ rézgálicot legcélszerűbb előzőleg forró 
vízben feloldani (1 kg. rézgálic feloldásához 
2 1. forró víz elégséges). Az így feloldott réz-
gálicot öntsük a kádba s bot segélyével ka-
varjuk el jól a vízben. Ha ezt megtettük, 
készen van a csávázószer. (A szövegen hely-
szűke miatt némileg rövidítek.) Sok gazda 
azt hiszi, hogy ha a vetőmag igen üszögös, 
akkor egy százalékosnál erősebb oldatot kell 
használni. Ez téves nézet, mert az egy-, 
sőt félszázalékos oldat is megöli az üszög-ei o 
spórákat. 

Szükségünk van a csávázáshoz két darab 
közönséges fűzfavesszőből font kétfülű kosárra 
is. Ezek olyan nagyok legyenek, hogy a 
kádba vagy hordóba könnyen beleférjenek. A 
kosarakat vékony zsákvászonnal kell kibélelni 
s a bélést úgy odaerősíteni, hogy az ki ne essék. 

A csávázáshoz legcélszerűbb két női munkást 
alkalmazni. Az egyik asszony tölt a fűzfa-
kosárba körülbelül 12—15 liternyit a csává-
zandó gabonából s a kosarat fülénél fogva 
belemeríti az oldatba, annyira, hogy a kosár 
az oldat alá merüljön s csak a füle legyen ki 
abból. Míg ez a munkás úgy -tartja a kosarat 
az oldatban, addig a másik asszony az oldat 
alatt a kosárban levő szemet két kezével jól 
felkavarja. Ezáltal a könnyű szemek, a mag 
közt levő polyva, nemkülönben a kőüszöggel 
telt szemek a búzánál vagy rozsnál, vagy a 
muharüszöggel telt szemek a muharnál, az 
oldat felszínére jönnek. 

Mikor már jól felkavarta a munkás a ko-
sárban levő gabonát, akkor egy kis kézi szi-
tával lemeríti az oldat felszínén úszó részeket, 
mire a kosarat tartó asszony kiemeli azt a 
csávából annyira, hogy körülbelül fele legyen 
csak a csávában, s így tartja azt mindaddig, 
míg a másik munkás a kosárban levő szemet 
két kézzel jól kimossa, vagyis részletenként 
egymáshoz dörzsöli. E mívelet folytán a még 
esetleg visszamaradt üszöggel telt szemek szét-
nyomatnak és a magon, főleg a búzaszem 
szőrös végén tapadt légbuborékok, melyek 
megvédenék az alattuk lévő üszögspórákat az 
oldattal való érintkezéstől, szintén eltávolodnak, 
miáltal minden üszögspóra érintkezésbe kerül 
az oldattal. 
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Az egész müvelet végzése körülbelül 3 perc-
nyi időt vesz igénybe. A mosás után a mun-
kás kiemeli a kosarat a kádból s úgy helyezi 
azt a kád szélére, hogy a mag közt levő csáva 
visszacsurogjon a kádba ; azután a kád mellett 
elhelyezett 2 fahasábra állítja a kosarat, hogy 
abból a folyadék kicsepegjen. Ez alatt a má-
sik asszony veszi a második kosarat, önt bele 
12—15 lit. csávázandó magot, belemeríti a 
kádba s a leírt művelet újra kezdődik. Mire a 
második kosár maggal is elvégezték azt, akkorra 
az első kosárból a víz már kicsurgott s annak 
tartalma lehetőleg napos és szellős helyen 
ponyvára kiöntetik s egy gereblye segélyé-
vel széjjelteríttetik, hogy minél előbb megszá-
radjon. Ez a munka meglehetősen gyorsan 
megy, úgy, hogy 2 szorgalmas asszony munkás 
10 munkaóra alatt körülbelül 15—20 hl., sőt 
több magot is képes csávázni. 

Aszerint, amilyen az időjárás, a kiterített 
mag 1, legfeljebb 2—3 óra alatt annyira meg-
szárad, hogy kézzel vagy géppel vethető ; ha 
azonban a csávázott mag csak napok múlva 
kerülne elvetésre, akkor azt fedett helyen, meg-
felelő vékony rétegben kell elteríteni s többször 
átforgatni, nehogy megmelegedjék, mert ez a 
csiraképességnek lényegesen ártalmára lehetne. 

Ha a csávázott magot zsákoljuk, e célra 
vagy új zsákot kell használnunk, vagy, ha 
régi zsákokba szedjük fel, azokat fertőtlení-
tenünk kell. A régi zsákok fertőtlenítése vagy 
úgy történik, hogy körülbelül 10 órára beáz-
tatjuk Va—1%-os rézgálicoldatba, vagy pedig 
forró vízzel leforrázzuk. A vetőgép ládáját és 
csöveit szintén ki kell tisztítani, hogy az eset-
leg- ott maradt spórák eltávolíttassanak. 

Meg kell említenem, hogy a kádban lévő 
csáva a csávázás által mindig fogy, miért is 
azt időnként 1%-os oldattal fel kell tölteni. 

Ily módon csávázzuk nemcsak a búzát, ha-
nem a rozsot, a muhart, a kölest s a seprő-
cirokot is. (A rozson ritkább az üszög, amiért 
e sorok írója a csávázást itt csak akkor ta r t ja 
indokoltnak, ha a betegség valamely vidéken 
éveken át nagyobb mértékben mutatkoznék.) 
Az árpát és zabot ugyanígy csávázhatjuk, csak-
hogy itt az eredmény csekélyebb, amennyiben 
az üszögfajok spóráit a szél már aratás előtt 
széthordja s azokkal a talajt fertőzi. 

Ennyiben áll Liiihart eljárása, mely szak-
szempontból mindenkinek ajánlható. 

Megemlítem, hogy egyik gazdasági egyesü-
letünk nem régen oly csávázási készülékre írt 
ki pályázatot, mely házról-házra könnyen szál-
lítható legyen, miáltal egy vagy két felfoga-
dott munkás egy egész község csávázási mun-
kálatait elvégezhetné (1. „Magyar Gazdasági 
Növényvédelem" 4. sz.). 

Végül még egyet. 
A mult évben általános volt a panasz, hogy 

a búza rosszul kel ki, minek okát sokan a 
formaldehyddel való csávázásnak tulajdonítot-
ták. Dr. Falke lipcsei tanár azonban nem régen 
kimutatta, hogy a csiraképesség csökkenését 
az aszály okozta, amennyiben száraz években 
a gabona sokkal érzékenyebb a csávázószer-
rel szemben, mert a héj sejtrétegeinek vékony-
sága és a sejthártyák szűk állaga folytán a 
csira nem talál kellő védelmet a maró hatás 
ellen. 

Mit kell tehát ily években tenni? 
Kísérletező szerint ez esetben legjobban be-

válik a Linhart-íé\e eljárás, melyet fentebb 
kimerítően ismertettem. 

A formaldehyddel való csávázás a csiraké-
pességet nem hátráltatja s helyes eljárás mel-
lett megfelelő sikerrel is jár. Ha azonban a 
két eljárást több szempontból összehasonlítom, 
nem találok okot arra, hogy a régi, egészen 
megfelelő eljárással szakítsunk, midőn az újabb 
többet s jobbal nem nyújt. 

(Grinád.J fősek Károly. 

A torma szántóföldi termelése. 
(Mutatvány Grálmer Emil „Kerti vetemények szántó-

földi termelése" című művéből.) 

A torma (Cochlearia Armoracia) a keresztes 
virágúak (Cruciferae) családjába tartozó, hazánk-
ban vadon található fűszer-növény, melyet gyök-
törzse miatt termelünk. 

Termelésére legalkalmasabb a húmuszban 
gazdag agyagos homok, jól díszlik egyéb tele-
vényes homoktalajokon is, de kötött agyag-
talajon keserű, csípős ízű gyöktörzset ad. A 
tormát ugyanazon területen 6—8 éven át 
termelhetjük, ha a talaj trágyaerejének fenn-
tartásáról gondoskodunk. A telep létesítésénél 
első kellék a talajt 60 cm. mélyen megrigo-
lozni, melyet megelőzőleg kataszt. holdanként 
250—300 q istállótrágyát hordatunk a beülte-
tendő területre. 

A rigolozás évenként megismétlendő és később 
a gyökerek kiszedésével egyidejűleg végeztet-
hetjük, miáltal azt is elérjük, hogy a mélyebben 
fekvő gyökérrészeket is eltávolíthatjuk, mert 
minden egyes gyöktörzs-része a tonnának gyo-
mosítólag hat. 

A tormát március-áprilisban szokás ültetni, 
de ültethető az ősszel is, a kiszedés után, 
ha a dugványozásra szükséges lábgyökereket 
megválogattuk. Ezáltal a téli eltartás fölös-
leges munkáját és annak költségeit megtakarít-
hatjuk, mert a torma a fagytól nem szen-
ved. Ültetésre csak első évben kell dugvány-
tormát beszereznünk, később a gyöktörzs alsó 
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részéből kiinduló lábgyökereket használhatjuk 
dugványnak. A különböző tormafélék közül a 
debreceni, tulni, nürnbergi és csaszlaui ajánl-
hatók ültetésre. A jó dugványtorma 30—35 
cm. hosszú és 1 cm. vastag sérülésektől men-
tes és göcsnélküli. 

Az ültetést oly módon végezzük, hogy a 
kellőképen megrigolozott és megtrágyázott, 
későbbi években a gyöktörzsektől megtisztított 
területen 60 egész 80 cm.-nyire egymástól 
15 — 20 cm. magas bakhátakat emelünk, me-
lyekbe ültetőfával egymástól 40—50 cm.-nyire 
függőlegesen lyukat fúratunk és ezekbe tesszük 
a dugványokat oly módon, hogy a bakhátak 
gerince alá mintegy 5 cm.-re kerüljenek. A 
dugványokhoz oldalt és felül jól oda kell szo-
rítani a földet, hogy helyzetükben rögzítve 
maradjanak. 

A dugványok április elején kihajtanak. Ápo-
lásuk júniusig csak gyomirtásra szorítkozik, 
melynél a bakhátak megbontása lehetőleg ke-
rülendő. Június végén szükségessé válik a D a 
torma „herélése", mely abból áll, hogy a mel-
lékgyökereket és a fölösleges lábgyökereket 
eltávolítjuk, mert ezek a dugvány vastagságá-
nak rovására fejlődnek. A herélés megkezdé-
sével nem szabad sietni, mert különben idő 
előtt meg kell ismételnünk. Leghelyesebb akkor 
megkezdeni, ha a gyöktörzsön már számos 
mellékgyökeret — közöttük tollszárvastagsá-
gúakat — találunk. A lierélést oly módon 
végezzük, hogy egy munkást előljáratva, azzal 
a bakhátak egyik oldalát ásóval megnyittatjuk 
és a tormát a földtől megszabadíttatjuk any-
nyira, hogy azt csakis lábgyökerei tartsák. 
A munkásnak vigyáznia kell, hogy a torma 
gyöktörzsét meg ne sértse. Utána 4—5 női 
munkás megy, kik az erősebb mellékgyökere-
ket késsel eltávolítják. Különösen vigyázni kell 
azonban ezen eljárásnál, hogy az anyagyökér 
héját meg ne sértsék, mert az ilyen helyen 
forradásos lesz, vagy legjobb esetben sárga 
foltot kap és ez értékét csökkenti. A vékonyab 
gyökerek daróc- vagy pokrócdarabbal dörzsöl-
hetők le. A következő év részére a dugvány-
tormát az anyagyökér alsó részén fejlődő láb-
gyökerek szolgáltatják, azért fontos, hogy ezek 
kifogástalan fejlettséget érjenek el. Hogy a 
lábgyökerek normálisan fejlődhessenek, csak a 
két legerősebbet hagyjuk meg közülök és a 
többit egy ügyes munkással, ki a női munkások 
után megy, eltávolíttatjuk. Némely helyütt 
csak egy lábgyökeret hagynak meg, de ennek 
hátránya az, hogy ősszel nem válogathatjuk 
meg szigorúan a dugványtormát minőségre, 
mert kevés áll rendelkezésünkre. A gyökereitől 
ily nagy mérvben megfosztott torma kevésbé 
bír megküzdeni a szárazsággal. 

A tormatő földfölötti végén kihajtott levél-
koszorúból csak egy korona hagyandó meg, 
melyet lehetőleg középütt válasszunk ki. A 
többit éles késsel levágjuk. A metszési felületet 
beforrja a torma, és ha csak egv levélkoronája 
van, szép, hengeres alakú gyökér fejlődik. Az 
anyagcserére elég 5 — 6 levél is, azért a többit 
eltávolítjuk. 

Ezen munkálatok után egy munkás a torma-
töveket eredeti helyzetükbe állítva, a földet 
ismét visszahúzza reájuk s a bakhátakat helyre-
állítja, Nedves meleg időjárás esetén a herélés 
augusztusban megismétlendő, ellenkező esetben 
elmaradhat a második herélés. Hogy szükséges-e 
a herélést megismételni, azt úgy állapíthatjuk 
meg, hogy néhány tövet a bakhátakból kisza-
badítunk, és ha sok vastag mellékgyökeret 
találunk rajtuk, a herélést megismételjük. Az 
ápolás továbbiakban gyomirtásra szorítkozik. 

A torma szedése késő ősszel, október végé-
től november közepéig tarthat. Praktikus ker-
tészek csak akkor szedetik, ha már néhányszor 
megcsípte a dér és földfölötti részei már elpusz-
tultak. A szedést legcélszerűbb úgy végeztetni, 
hogy a sorokkal párhuzamosan ásatva, egyút-
tal rigolozunk is. A tormasorhoz érve, az anya-
gyökeret összes mellékgyökereivel együtt ki-
szedjük. A lábgyökereket 30—35 cm. hosszúra 
levágjuk és a kiszedés befejezte után elültet-
hetjük. Az anya-gyöktörzseket a mellékgyöke-
rektől, földfölötti részektől és földtől megtisz-
títjuk, nagyon vigyázva arra, hogy az meg ne 
sérüljön, mert télen át ily helyen könnyen 
romlik. 

A megtisztított anyagyökeret vastagsága 
szerint osztályozzuk. Első osztályba soroljuk 
a 3 — 5 cm. vastag, 0'5—1'5 kg. súlyú, hiba-
nélküli gyökereket. A második osztályba a 2— 
3 cm. vastag, 0'25 — 0'40 kg. súlyú, a harma-
dik osztályba a vékony és hibás gyökereket. 
A kiszedésnél célszerű lesz a munkásokat két 
csoportba osztani. Az első csoport rigoloz, a 
második csoport pedig a gyökereket tisztítja 
és osztályozza. 

Az osztályozott gyökereket, amint a torma 
héjáról a nedvesség felszikkadt, homok között, 
száraz pincében, máglyába rakva tartjuk el. 
Vermekben vagy répaprizmához hasonló módon 
is eltartható, azonban ezek nem oly tökéletes 
eltartási módok, mint a fentebb említett. 

Ivat. holdanként átlag 13—15.000 darab, 
120—140 q tormagyökér terem, melyből mint-
egy 60% első-, 30% másod-, és 10% harmad-
osztályú szokott lenni. Az első osztályú torma 
métermázsánként 20 frt , a másodosztályú 10 frt 
ésTa harmadosztályú 6 fr t átlagáron értéke-
sülhet, a nyersjövedelem tehát jó években 
1000 frtot is meghaladhat kat. holdanként, 
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mellyel szemben mintegy 450 f r t termelési 
költség áll. 

Értékesítésre legalkalmasabb mód az, ha 
5—10 kg.-os szállítmányokban adjuk el a tormát, 
mert így a minőségbeli árkülönbözet jobban 
érvényre juthat, mintha métermázsánként adjuk 
el azt. Ily módon a termelő igen jó vásárlókra 
talál a nagyobb városok vendéglősei és csemege-
kereskedőiben. 

A torma egyike a legjobban jövedelmező 
terményeknek, melyet még korántsem mívelnek 
oly nagy terjedelemben, mint az lehetséges 
volna. Hazánkban a munkácsi uradalom érté-
kesít vadon termő tormát, szántóföldön azonban 
csak helyenként termelik, így Debreczenben és 
Makón. Utóbbi helyen csak 2 — 3 év óta 
kezdték termelését és ma már 50—60 kat. 
holdon mívelik. Különösen egy termelő míveli 
nagyobb területen, ki pár év előtt csak kis 
területen kezdte a tormát termelni és ma már 
18 kat. hold tormaültetvénye van. A makói 
termelők terményüket a monarchia nagyobb 
városainak piacain kívül Német- és Orosz-
országban értékesítik. 

* 

A kerti vetemények szántóföldi termelése megfelelő 
viszonyok között egyike a legjövedelmezőbb termelési 
ágaknak, főleg a kisgazda részére, aki ezáltal munka-
erejét kellőleg értékesítem tudja. A kerti vetemények 
szántóföldi termelését, mint olyan gazdasági ágat, 
mely nálunk még nagyon el van hanyagolva, a kis-
gazdáknak a legmelegebben ajánlhatjuk. Grabner 
Emil müve e tekintetben kiváló útmutató. A füzetet 
1 kor. 10 fillér beküldése mellett bérmentesen meg-
küldi a szerző (Magyaróvár]. Rovatvezető. 

Káros gyümölcsszedés. 
„Gyerekek, délután dió verés lesz!" Ezzel az 

örvendetes kijelentéssel lepte meg Juhar Imre 
fiait, mikor háza előtt beszélgettünk. 

„Majd meglátjuk, ki tud nagyobbat ütni!" 
versenyeztek a fiúk. 

..Nekem — mondja az egyik — tavaly is 
minden ütésemre csak úgy porzott a levél." 

..Hát az enyémre ! — dicsekedett a másik — 
még az ágak is hullottak." 

— Hallja, Juha r bátyám, mit beszélgetnek 
a fiúk? 

— A huncutok ; hadd mulassanak ! 
— De a szegény fa ! Mikor leverik leveleit, 

ágait, úgy jár, mint akinek a haját tépik, 
tagjait megdögönyözik. 

— Eh ! - vetette oda Juhar — a fák nem 
emberek, azok nem éreznek. 

— De nagy biztonsággal állítja, mintha 
tudná ! Ki tudja, nem érzik-e a fák is a bán-
talmazásokat :J Azt azonban bizton állíthatom, 
hogy a durva, erőszakos szedést megérzi a 
termés. Mert senkise higyjen annak a mese-

beszédnek, hogy verve jobban terem a diófa. 
Ellenkezőleg kevesebbet, mert az ütésekkel 
megfosztjuk a fá t épen a termő hajtásoktól. 
Nem a vastag, hanem a vékony, éves hajtások 
teremnek. Csak veresse meg, Juhar bátyám, 
diófáit, legalább jövőre hamarább elvégzik a 
verést, mert kisebb lesz a termés. 

— De azt nem akarom. 
— Ha nem, akkor hagyjon föl a veréssel. 

Ha a dió érett, lemegy az rázásra is, sőt 
magától is lehullik, mint minden érett gyü-
mölcs. Hisz nézze meg télen a diófát, van-e 
ra j t a csak egy szem is? De úgy-e a verés 
után Juharné asszony minden nap majdnem 
egy szakajtóra valót szed föl a diófa alatt, 
ami magától lehullott? S ha megkérdezi, azt 
is megmondja, hogy a lehullott diónak szebb, 
zamatosabb bele van, mint annak, melyet erő-
szakosan levertek. Hát még kopácsolásával 
mennyi piszkos munka van ; mennyi ideig kell 
szárogatni, különben hamar lepi el a penész. 

Juhar gondolkodóba esett. 
— Jól van, hát próbát teszek a rázással a 

kertben, ahol fáim nincsenek a tolvajok útjá-
ban ; de kint le kell veretnem, különben egy 
szemet sem látok. 

— Védetlen helyen nem lehet elkerülni a 
verést, de ott is nemcsak kézzel, hanem ésszel 
is dolgozva, megkímélhetjük a fákat. 

De nemcsak a veréssel és nemcsak a dió-
fákon, hanem másokon is kár t tehetünk a 
gondatlan szedéssel. 

— Hogyan ? kérdezte Juha r olyan kéz-
mozdulattal, mintha azt akarta volna mondani, 
hogy ezt már nem hiszi el. 

— Hogyan ? Gondoljon csak vissza a tavalyi 
almaszedésre. Nem figyelmeztettem-e, hogy a 
téli almát ne szedje le október dereka előtt ? 
Nem hajtott szavamra, leszedte már augusz-
tusban s vége az lett, hogy eladni nem tudta, 
mert éretlen volt és el se tudta tartani, mert 
egy része elromlott, más meg megráncosodott, 
összefonnyadt ; nem volt, amint mondják, se 
íze, se bíze. 

Ebből az a tanulság, hogy a téli gyümölcs 
leszedésével, mely eltartásra való, melyért télen 
pénzelhetünk, nem szabad sietnünk. 

— Hát a téli gyümölcs is megérik a fáján ? 
kérdezte Juhar csodálkozva. 

— Részben meg, azután meg az állásban. 
De ha a fán nem érhetett meg eltevésre, 
hosszabb ideig nem is tudják eltartani és jó-
sága sem tökéletes, vagyis nem olyan, amilyen 
lehetne. Míg a téli gyümölcsöt erőszakosau kell 
letépni fájáról ; míg nem válik el nyelestül 
gyenge csavarásra, addig szedésre nem érett. 

Az erőszakos szedés azonban nemcsak a 
gyümölcs minőségét szállítja alább, hanem 
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szintén, mint a dióveréssel, kárt teszünk a 
jövő termésben, mert erőszakkal letördeljük a 
gyümölcsfészkeket, vagyis azokat a hajtásokat, 
melyekből több éven át fákadnak a termőrügyek. 

Azt mondanom se kell, hogy a téli gyümöl-
csöt nem szabad lerázni, mert ha megütődik, 
ami bizonyos, eltartani nem lehet. De még 
más megjegyzésem is van. Nemcsak kézzel, 
hanem lábakkal is tehetünk kárt a fában, ha 
szedéskor csizmában, mely többnyire patkós is, 
mászkálunk a fán. Mennyi sebet ejtünk ra j ta , 
ki annak megmondhatója. Ügyet sem vetünk 
rá ; pedig az sem olyan csekély dolog, hogy 
nem kellene vele törődni. A fa héján ejtett 
sebek olyanok, mintha mi bőrünket sér t jük 
meg. A fának azt az erőt, melyet növésére, 
termőanyagok gyűjtésére fordíthatna, a sebek 
beforrasztására kell visszatartania. Ha pedig 
a sebek kellő időben nem forrhatnak be, oda-
szivárog a nedvesség, mely rohasztja és gyak-
ran veszedelmes gombacsírák ütnek ott tanyát. 
Az almafákra olyannyira veszedelmes vértetü 
leginkább a sebzett részeket lepi el és tovább 
terjed. Még a fák rákbetegségét is gyakran 
a héjon ejtett ütéseknek, sebeknek, zúzások-
nak tulajdonítják. 

A káros gyümölcsszedéshez sorozhatjuk még 
azt a mulasztást is, mikor a leszedett gyümöl-
csöt nem válogatjuk meg, nem osztályozzuk. 

Nemcsak hogy a férges, ütődött gyümölcsöt 
kell elkülöníteni az éptől, hanem még a nagy-
ságra is tekintettel kell lennünk, ha termésün-
ket jól akarjuk értékesíteni ; mert a kereskedők 
azon gyümölcs után kapnak, azért adnak jó 
árt, mely nemcsak fajban ugyanaz, hanem még 
színben és nagyságban is megegyezik. Eszerint 
az első osztályba kerül a legszebb, legkifejlet-
tebb, egyforma nagyságú gyümölcs; a máso-
dikba a fejletlenebb, kisebb ; a harmadikba a 
férges, ütődött, szóval selejtese. 

Aki jó áron akarja gyümölcsét eladni, annak 
nem szabad azt a kevés munkát sajnálni, ami 
az osztályozással jár ; különben úgy üt ki a 
dolga, mint aki a gabonáját keverve adja el ; 
hogy nem kap annyit érte, mintha osztályozta 
volna, az bizonyos, mert egy hitvány szem 
elront tíz jót. A kereskedő nem a szép 
példányokat dicséri meg, melyek a kevert 
gyümölcs közt vannak, hanem rámutat a selej-
tesekre. 

De íme, Juhar bátyám, annyira elmerültünk 
a beszélgetésbe, hogy a déli harangszót sem 
vettük észre. Ha egészségben megérjük, leg-
közelebb majd arról beszélgetünk, hogy érde-
mes-e gyümölcsöt termeszteni és miért ? Mert 
már nem egyszer hallottam olyan beszédet, 
hogy a gyümölcs inkább csak torkosság, hogy 
a gazdaembernek idejét hasznosabbra kell 

fordítani, mint a gyümölcsfák nevelésére, ami 
sok vesződséggel jár és kevés belőle a haszon. 

Az ilyen beszédet könnyű a szájból kieresz-
teni, de csak akkor van értelme, ha helyt is 
tudunk érte állni. Ezt fogjuk majd megrostálni. 

Most csak azt kérdem, hallotta-e Juhar bátyám 
Kőrösnek, Kecskemétnek, Mármarosnak nevét ? 

— Igen; azt is olvastam, hogy évente mennyi 
sok ezeret vesznek be az eladott gyümölcsért. 

— No, lássa ! pedig hazánkban a gyümölcs-
termelésre kedvezőbb helyek vannak és ott 
egy fillért sem árulnak a gyümölcsből, mert 
senki nem törődik ezzel a jövedelmi forrással. 
Azok az idők már elmultak, mikor a gazda 
kiadásait csak a gabonatermesztéssel tudta 
fedezni ; most már más jövedelmi forrásokat 
is kell keresnie és megnyitnia, különben egy-
két rossz gabonatermés elsodorja az adósságba 
és utóbb feje fölött összecsap az ár. 

Ez ellen kell védekeznünk és bebizonyíta-
nunk, hogy nemcsak kézzel, hanem ésszel is 
tudunk gazdálkodni, hogy magunk lábán is 
meg tudunk állni, ha kell. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Az állatok rossz szokásai. 
(Egyszersmind válasz N". K. úrnak.) 

Szerkesztőségünkhöz legutóbb a többek kö-
zött a következő kérdés intéztetett: „Nem 
tudom már, mihez fogjak, mit próbáljak meg, 
hogy tehenemet leszoktassam ama rossz szo-
kásáról, hogy magát fejni nem engedi, s midőn 
végre nagy küzködés után sikerül lecsillapíta-
nom, hogy t. i. magát fejni engedi, akkor nem 
adja le a tejet. Kérem a tekintetes Szerkesztő-
ség szíves útbaigazítását, tanácsát e tekintetben." 

A választ e kérdésre Monostori Károly : 
„Az állatok rossz szokásai és azok orvoslási 
módja" című füzete alapján * a következőkben 
adhatjuk meg teljes részletességgel: 

„A fejésnek ellenszegülő tehenek ezen rossz 
szokásukat többnyire az embertelen bánásmód-
nak köszönhetik, ritkábban annak, hogy a fejő-
személyzet gyakran változtattatott s csak kivé-
telesek az olyanok, amelyek csiklandósságuk 
miatt nem tűrik a fejést. 

Azt, hogyha egy tehenészetben csak egy-két 
ilyen állat is van, mekkora bajt okoz, fölösleges 
volna bőven magyaráznunk, valamint az se 
szorul körülírásra, hogy e rossz szokás rabjait 
ütés-veréssel époly kevéssé lehet gyógyítanunk, 

* Monostori Károly említett munkájában ré-zle-
tesen szól a lovak, szarvasmarhák, juhok, sertések, 
kutyák és apróbb háziállatok rossz szokásairól és 
azok orvoslásáról, miért is azt minden nllattenyésztő 
figyelmébe a)ánljuk. A füzet Yitéz A. kassai könyv-
kereskedőnél szerezhető be. 
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mint hízelgő szavakkal ; azért fogásokhoz kell 
nyúlnunk, ha célt akarunk érni s e fogások a 
következők lehetnek: 

a ) kedvenc takarmányt teszünk az állat elé, 
mellyel egynémely tehénnél célt lehet érni ; 

b) hideg vízbe áztatott s kifacsart ponyvát 
vagy pokrócot teszünk az állat kereszttájára, 
mely, tapasztalásból mondhatjuk, ritkán hagy 
cserben ; 

c) felvesszük, vagy, a patkolásnak ellen-
szegülő lovaknál már említett módon, farkas-
gúzsba kötjük a tehén azon oldali első lábát, 
amely oldalon a fejés eszközöltetik ; 

d) pipát teszünk a tehén orrsövényére. 
Ezen fogások egyike vagy másika többnyire 

célhoz vezet. Oly tehenek, melyek tejüket le 
nem adják, elég gyakoriak s szokásuk többnyire 
akkor mutatkozik legerősebben, mikor szoptat-
nak vagy mikor bornyújuk épen elválasztatik 
s csak ritkán akkor, mikor idegen helyen s 
talán előttük ismeretlen egyén által fejetnek. 

Ily teheneknél célszerű következő fogásokkal 
élnünk : 

1. mossuk meg a tőgyét langyos vízzel; 
2. tegyünk az ágyékára vizes lepedőt; 
3. szopassuk a tőgy-bimbót borjúval, azután 

lökjük azt el a tőgytől s fejjük a tehenet úgy 
tovább, hogy bennünket ne láthasson ; 

4. nyomogassuk a tőgyet, mint azt a borjú 
szokta ; 

5. használjunk ú. n. fejőcsöveket. 
Ez utóbbi beavatkozáshoz csak a legvégső 

esetben nyúljunk, mert a fejőcsövek hosszabb 
használata után nem ritkán a bimbók záró-
izmainak elernyedése folytán önkénytelen tej-
ömlés szokott visszamaradni." 

Gazdasági Tanácsadó. 
L. F. Óc sa. 1. Méhcsaládoknak kedvezmé-

nyes áron való beszerzése végett forduljon ké-
relmével az országos méhészeti felügyelőhöz 
(Budapest, I. ker., Krisztina-körút 81.). 2. Mé-
hészeti eszközöknek ingyen adományozásáért 
forduljon egykoronás bélyeggel ellátott kér-
vényen a földmívelésügyi miniszterhez, kérvényét 
pedig a méhészeti felügyelőség útján küldje 
be. Tudtunkkal azonban a minisztérium az idén 
már oly nagymennyiségű méhészeti eszközt 
osztott szét ingyen, hogy a készlet teljesen el-
fogyott s így nem reméljük, hogy kérelmének 
eredménye legyen. — I'. I . Ibal'a. Hozzánk 
intézett kérdésére nézve a feleletet megtalál-
hatja a fentebbi sorokban. Leghelyesebbnek 
véljük, ha szabályszerű folyamodványát mind-
járt a jövő év elején beküldi illetékes helyre. 
— H. S. Szilbács. Forduljon kérdésével az 
„Országos Magyar Gazdasági Egyesülethez" 

(Budapest, IX., Köztelek-utca 8. sz.), honnan 
a szükséges tudnivalókat megkapja. Szándéka 
dicséretet érdemel. — K. G. Janya. így, lá-
tatlanban, nem mondhatjuk meg, hogy mi idézi 
elő szőlőjében a fürtök megfeketedését s le-
hullását. Oka valószínűleg a feketerothadás vagy 
black-rot (Guignardia Bidwellii Viala et Ravaz) 
gombabetegség. Egész határozottan azonban 
csak úgy mondhatnók meg, ha a fürtöt, illetve 
bogyókat mikroszkópiai vizsgálat alá vehetnők, 
vagyis beküldte volna hozzánk (Magyaróvárra, 
gazd. akadémia), mert a fürtök pusztulásának 
említett betegségén kívül más oka is lehet. Az 
idén sokhelyütt a napszúrás is tetemes károkat 
okozott, különösen olyan szőlőkben, amelyek 
kissé később lettek bekurtítva és kifattyazva, 
midőn is az addig lomb alatt volt fürtök a 
hirtelen beállott nagy melegnek lettek kitéve 
s összezsugorodva megbarnulni, összeaszni kez-
dettek. Leghelyesebbnek találjuk tehát, lia a 
lehullott beteg fürtökből néhányat beküld hoz-
zánk, mikor is megállapítva a kórnemző okot, 
a védekezés helyes módját is megadhatjuk. A 
köd indirekt oka lehet a betegségnek, ameny-
nyiben a gombák felléptének és elszaporodásá-
nak igen kedvez. — A. I'. Csanád-Alberti. 
Kémikusok mi nem vagyunk, így azon kérdé-
sével, hogy mi módon lehetne a legegyszerűb-
ben a vashydrátot előállítani, forduljon a kér-
dezett szaklap szerkesztőségéhez, melynek a 
címe: „Vegyi Ipar." Szerkesztősége és ki-
adóhivatala: Budapest, VII. ker. Kertész-utca 
43. szám alatt van. — Többeknek. A be-
küldött kéziratok a lapnak mindig csak egy 
oldalára legyenek írva, különben a nyom-
dában sok időpazarlással és vesződséggel 
jár a mindkét oldalon teleírt lap kiszedése. 
Tanácsos továbbá a kéziratok szélén két-három 
ujjnyi üres helyet, margót hagyni, hogy a 
netaláni javításokat ott lehessen eszközölni. — 
M. B. Alistál. Fajtiszta nyulakat a következő 
címeknél szerezhet be : havadi Dózsa Árpád, 
Tokod, Esztergom megye ; Krebs Zoltán, városi 
kertész, Szarvas; Mahler Károly, Rákosszent-
mihály. Tessék ezek mindegyikétől ajánlatot 
kérni, a beszerzésnél azonban ne csak az 
olcsóság legyen a főprincipiuma, hanem inkább 
a jó minőség, mert tekintetbe kell vennie, hogy 
otyan vállalatba kezd, mely évekre szól s a 
későbbi haszonból az esetleges nagyobb mostani 
kiadások bőven fedezve lesznek. — Névtelen. 
Füles. Tévedésből elfelejtette a nevét kiírni. 
Kérdésére különben megtalálja a választ e 
rovat első és második üzenetében. — S. E. 
Dobúruszka. Forduljon 1 koronás bélyeggel 
ellátott kérvényen az országos gyümölcsészeti 
és fatenyésztési miniszteri biztoshoz, meg-
nevezve fajta és darab szerint a kívánt fákat. — 
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W. A. Tab. Tormadugványokat kaphat Mauth-
ner Ödönnél Budapest, VIL, Rottenbiller-utca 
33. szám. T. N. Súr. Kérdésére csakugyan 
bajos a feleletet megadni, hogy mi lehet oka 
tehene keserű tejének. Ilyen esetekben rende-
sen a takarmányt és rossz ivóvizet szokás 
okozni, azonban ha úgy takarmányoz, mint 
írja, úgy a takarmányban nem lehet a hiba. 
Tessék a tehenet többször és jól kifejni s 
neki korpás moslékot adni. Ha azután is látja, 
hogy teje még mindig keserű, tanácsos lesz állat-
orvost megkérdezni, mert hátha a trgyben van 
a baj oka. — K. L. Halmos. A vértetü 
(Schizoneura lanigera Hausm.) ellen legjobb 
a tél idején védekezni, egyrészt azért, mivel 
ilyenkor a fákon a vértetves helyeket jobban 
észrevesszük, másrészt azért, mivel télen jobban 
ráérünk. Tekintetbe veendő továbbá az is, 
hogy a vértetü télen nem szaporodik s így 
telelőhelyén pusztíthatjuk el. Mindenekelőtt 
vágjuk le a nagyon ellepett ágakat, gallyakat, 
fattyúhajtásokat, azután pedig a sebeket tisz-
títsuk meg. E célra legjobb a néhány óráig 
főzött kátrány. Ezzel bekenjük a sebeket. Ha 
észrevesszük, hogy újból fölléphet a vértetü, 
a kátrányozást meg kell ismételnünk. Vértetves 
helyekről ne szerezzünk be oltó- vagy szemző-
részeket, vagy fiatal facskákat. Szabályul álljon, 
hogy nyilt sebeket sohase hagyjunk a fákon, 
hanem azokat kenjük be kátránnyal. A vértet-
vek irtását a földmívelésügyi miniszter rende-
letileg mindenkire kötelezővé teszi. Jtv. 

Gazdasági irodalom. 
— Baromfitenyésztés. Kézikönyv a nép 

számára és tankönyv a tanulóifjúság részére. 
Irta Hreblay Emil, állattenyésztési m. kir. fel-
ügyelő. Budapest, 1905. A munka, mely 209 
lapra terjed, 115 ábrával van ellátva s szerző-
nél, I» ákosligeten 3 korona 20 fillér beküldése 
ellenében kapható, oly közkívánalomnak tett 
eleget, mely már régóta vágya volt a tenyésztő-
nek, hogy t. i. egy könyvben mindent felta-
láljon, mire szüksége van s melyből az okszerű 
és helyes tenyésztésre pontos útmutatásokat 
nyerhessen. A munkát külön bírálnunk nem 
szükséges, használhatóságát eléggé garantálja 
a szerző neve, akinek hazai baromfitenyész-
tésünk sokat köszönhet s aki már számos 
kitűnő szakmunkát adott a baromfitenyésztők 
kezébe. A baromfitenyésztés olyan gazdasági 
ág, mellyel foglalkoznia minden kisgazdának 
érdekében áll, miért részünkről a kiváló szak-
könyvet a legmelegebben ajánljuk. 

— A kecske tenyésztése és haszonvétele. 
Irta dr. Rodiczky Jenő. A Ivodolányi-alapból 
jutalmazott mű, megjelent az „Országos Magyar 

Gazdasági Egyesület" könyvkiadó-vállalatában, 
ára 1 korona 50 fillér. A kecsketenyésztés 
szintén azon kisebb gazdasági ágakhoz tar-
tozik, melyek hivatva vannak a „kisemberek" 
sorsán javítani, miért is a kecske tenye'sztésé-nek 
felkarolása nagyon üdvös és kívánatos. Nálunk 
a kecsketenyésztéssel nem igen foglalkoznak, 
bizonyítja ezt a statisztika, amennyiben kecske-
állományunk az utolsó 10 év alatt majdnem 
40.000 darabbal csökkent. Pedig a külföld 
példája igazolja, hogy mennyire érdemes e 
tenyésztési ággal foglalkozni. Dr. Bodiczky 
Jenő, szakirodalmunk eme kiváló és nagy-
termékenységü írója, e munkával ismét egv 
hasznos és kiváló könyvet adott a gazdák 
kezébe. A munka felölel mindent, amit a 
kecskéről és annak tenyésztéséről tudni kell, 
szól a kecskének tartásáról nálunk s a kül-
földön, maj l áttér a kecske leírására, ismer-
teti a kecsketenyésztés minden fontosabb 
fázisát. Leírja a kecsketartás jövedelmezőségét, 
nemkülönben mindama tényezőket, amelyek 
által hazai kecsketenyésztésünket előbbre le-
hetne vinni. Nagy súlyt helyez az egyesületi 
működésre, melynek a kecsketartásra és javí-
tásra nagy befolyása volna, miként azt a kül-
földön láthatni. Végezetül röviden megemlé-
kezik a kecske betegségeiről. Kívánatos volna, 
hogy a kecskének, „a szegény ember tehené-
nek" tenyésztését népünk minél nagyobb mér-
tékben felkarolja. E tekintetben pedig hasznos 
segédkönyvül fog szolgálni Rodiczky munkája. 

Vegyesek. 
— Réttrágyázás. Eddig az volt a köz-

felfogás, hogy réteket fölösleges légenytrágyá-
val megszórni, mert hisz a bennük levő here-
félék, mint légenygyűjtők, jól megélnek a 
levegőből is. Ezzel szemben egy poseni kísér-
leti állomás megpróbálta, vájjon kifizeti-e ma-
gát, lia a rétre magyar holdanként másfél 
méter chilisalétromot szórunk? Az eredmény 
igennel felelt, mert a fű e trágya után vígan 
és a szokottnál magasabbra nőtt, kövér és 
vadzöldszínű volt és különösen gazdag volt 
rajta a sarjúaratás. Egyúttal a fűfélék gyökere 
mélyen lehatolt az altalajba, kergetve a lefelé 
sülyedő chilit. A termés megméretvén, kitűnt, 
hogy a trágyázott talajon másfélszer annyi 
termett, mint a trágyázatlanon. Az eredmény-
magyarázatát abban találja az állomás, hogv 
a szénaföld füvei csak részben légenygyűjtők ; 
tehát a kész trágyában kapott légenyt a többi 
fűfélék is előnyösen felhasználhatják a maguk 
megizmosodására s nem kell várniok, míg a 
szomszéd here útján jut nekik egy-egy falat 
kegyelemkenyér. Másrészt abból magyarázzák 
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a chili-adag nagy hatását, hogy a tavaszi csa-
padék azt nagy hirtelen feloldja és képessé 
teszi a talajt, hogy minden fűszála erőteljesen 
kifejlődjék és így sokkal nagyobb tömeg nő-
hessen ugyanazon a területen. Tekintve, hogy 
a széna az idén nagyon értékes lesz, itt volna 
az ideje, hogy a számítóbb gazdák eziránvban 
kísérletet tegyenek. Hiszen egyszerre segítve 
volna rajtunk, ha szénatermésünket jelentéke-
nyen felfokozni tudnók s ezzel állattenyészté-
sünket jelentékenyen emelhetnők. 

— Fejtrágyázás. Egy elszászi gazdatekin-
tély a fejtrágyázás elveit így foglalja össze : 
a chilisalétromot akkor és ott kell adagolni, 
ahol és amikor rögtöni hatást várunk. A kén-
savas ammoniakot három héttel a várt hatás 
előtt szórjuk el, mert ennek idő kell, hogy 
salétrommá változzék. Meszes talajra ne alkal-
mazzunk kénsavas ammoniakot, mert ez légeny-
vesztességgel jár. Cserepesedésre hajlandó, nehéz 
talajokon lehetőleg maradjunk az ammoniak 
mellett. Szelid humuszos talajokra mindkét 
légenytrágya egyformán megfelelő. Vízben sze-
gény talajra, tehát poszahomokra, jobb az 
ammoniak, mert lassabban oldódik és kicsi-
nyenként fogyasztja a talajvizet ; míg a hirtelen 
oldódó chilisalétrom idétlen koraérést eredmé-
nyezhet. Oserejü talajokra, melyek azonban 
turfás összetételüknél fogva nehezen oldják 
tápanyagukat, szórjunk kisegítőül egy kevés 
chilit, a többi légenytrágyát pedig adjuk am-
moniak alakjában, nehogy megdőljön a vetésünk. 
Ha a növényt erősen kell légenytrágyával gon-
dozni, adjuk annak egynegyed részét chiliben, 
háromnegyed részét ammoniakban. Ha az 
ember nem bizonyos a vetés légenyszükséglete 
iránt, míg a zöldje jobban kihajt , csak nagyon 
kis adag chilit szórjon szét. Áteresztő talajon 
és esős vidéken jobb az ammoniak, mert itten 
a chili könnyen kimosódik. Száraz tavaszú 
vidékeken ajánlatosabb az ammoniak, mert 
kevesebb nedvességet igényel feloldódásához. 
Ilyen sokféle szempontra kell a gazdának figyel-
nie, ha helyesen akar bánni és célt érni a 
műtrágyával. 

— A vadrepce irtása. Ez az élősdi növény 
minden gazdaságban alkalmatlankodik. A német 
mezőgazdasági társaság Berlin mellett tervszerű-
leg megkezdte ennek üldözését és legutóbbi 
kiadványaiban összegezi az eredményeket. A 
kísérleti telepen a próbák ötféle irányban foly-
tak, ú. m.: a) 15°/o-os vasvitriollal, b) 5 % - o s 
rézvitriollal, c) 15%-os chilisalétrommal, d) 
15%-os negyven percentes kálisóval, e) 15%-os 
kainittal. A permetezést május utolsó hetében 
végezték és vas- meg rézvitriol mutatkozott 
a leghatásosabbnak. Az árpa kissé megsínylette 
ugyan a permetezést, de csakhamar kiheverte 

azt. Az ellenőrző-kísérleteket is számba véve, 
ki lehet mondani, hogy a vasvitriol 15%-os 
oldatban, magyar hokira 200—250 litert el-
használva, költség tekintetében is a leghaszno-' t o o 
sabbnak bizonyult. A permetezés végzésére 
száraz, napos idő kell, mikor a növények már 
nem harmatosak. A nevezett társaság, hogy a 
próbák sikerét általánosítsa, nagyobb gazda-
ságokba kérdőíveket küldött szét s ezekből 
kitűnt, hogy 93 kísérletező közül hatan hasz-
náltak rézvitriolt, mind jó eredménnyel, 87-en 
pedig vasvitriolt és pedig 61-en kitűnő ered-
ménnyel, 23-an változó eredménnyel, 3-an ered-
ménytelenül. Permetező gépül ezek a Mayfahrt-
féle Syphoniát használták legjobb sikerrel, mely 
nálunk is kapható. A vadrepce ellen legjobb 
még ezen próbák után is az idejében való 
tarlóbuktatás és a tiszta, gyommentes vetőmag. 
De ahol másképen nem tudnak segíteni, a per-
metezés is sikerrel alkalmazható. Eredményében 
a réz- és vasvitriol egyformán hatásos és hogy 
melyiket alkalmazzuk, tisztán a költség kérdé-
sétől függ. Mindenesetre az lesz a döntő körül-Do 
mény, vájjon az illető védekező szerek kéznél 
vannak-e a gazdaságban és rendelkezünk-e a 
megfelelő gépekkel és munkásokkal. 

— Galambok kopaszsága. Ha a galamb-
ban elszaporodik a féreg, helyenként lerágja a 
tollát. Ilyenkor a galambot jól meg kell hin-
teni féregporral, a galambost pedig kitisztítani 
s a fészkeket formaiinnal fertőtleníteni, az ülő-
rudakat tisztán lesikálni. Nagyon előnyös, lia 
ilyenkor a galambokat ideiglenesen máshová 
telepíthetjük. 

— Állatvédelem. Egy kiló disznózsírban 
forraljunk föl egy jó maroknyi borostyán-
levelet. Ha befogás előtt az állatot ebbe a 
zsírba mártott posztóval szőrmentében végig-
törüljük, munka közben semmiféle féreg nem 
bántja. — A német gazdatársaság istállóknak 
légy elleni védelmére ajánlja a falnak és padló-
nak rézgálicczal való befecskendezését; továbbá 
azt, hogy minden istállóban párologtassunk 
5%-os formolvizet. Ilyen formol, mely a fény-
képezésnél használatos, minden gyógykereske-
désben kapható. 

Tartalom: Mértékletesség és takarékosság. Magyar 
György. — Moníliás gyümölcsök. n Wallner Gyula. — 
Az őszi vetés. Kluger Ödön. — Őszi munkák a mé-
hesben. Kadocsa Gyula, — Az iskola kertje. Vörösváry 
Béla. — Az őszi vetőmag csávázásáról. Pósch Károly 
— A torma szántóföldi termelése. Grabner Emil. — 
Káros gyümölcsszedés. Zádor Gyu'a. — Az állatok 
rossz szokásai. Mv. — Gazdasági Tanácsadó. — Gazda-
sági irodalom. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Héla. 
Segédszerkesztő : GÖŐZ József dr. 

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
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Iv é m i r a t o l t a t n e m a d u n k v i s s z a . 

A földrajz az új Tantervben. 
Az új Tanterv a haza földrajzának sokkal 

nagyobb teret ad, mint az előző. Azt kívánja, 
hogy ezt a fö lde t i smerje m e g a magyar 
g y e r m e k földrajzi, politikai, gazdasági, 
etnográfiai , kul turál i s v iszonyaiban, hogy 
a g y e r m e k le lkébe miné l m é l y e b b e n 
bevésődjék , h o g y „Ez a föld, m e l y e n 
annyiszor apáid v é r e folyt . Ez, me lyhez 
minden s z e n t n e v e t egy ezredév csatolt". 
H a ez a szózat az i skolából kikerülő 
m i n d e n g y e r m e k l e l k é b e n c s e n g — pe-
dig ez az erkölcsi cél , m e l y az új Tan-
terv e lő t t l ebeg — akkor n e féljünk a 
k ivándorlás f e n y e g e t é s é t ő l , ne féljünk 
vésztől , vihartól , m e r t a haza iránti 
n e m e s érzelem, m e l y e t az i skola élesz-
t e t t , lángra lobban s a l e lkesedés t e t t r e 
késztet , akár b é k é b e n kel l jen a nemzet i 
önál lást erősíteni , akár harcban kel l jen 
a f e n y e g e t e t t hazát megvéden i . Ez a 
f ő e l ő n y e az új T a n t e r v n e k a földrajz-
tan í tá sra v o n a t k o z ó részében. 

D e m i n d e n e k e l ő t t n a g y j á b a n össze-
h a s o n l í t o m az új T a n t e r v e t a régivel . 

A tu lajdonképeni földrajz, m i n t ön-
ál ló tantárgy , a III. o sz tá lyban kezdő-
dik s t a n a n y a g a a község, ennek határa. 
Ez v o l t a k é p e n i s m é t l é s e annak az a n y a g -
nak, amit a II. o sz tá lyban t a n u l t a k a 
g y e r m e k e k a beszéd- é s ér te l emgyakor -
latok rendén. A z u t á n j ő a v idék s a 
v á r m e g y e i smerte tése . í g y k í v á n t a ezt 

a régi T a n t e r v is. D e m í g ez m e g e l é -
g e d e t t a s a j á t v á r m e g y é n kívül m é g a 
s z o m s z é d v á r m e g y é k i s m e r t e t é s é v e l , 
addig az új Tanterv a z t kívánja, h o g y 
a liaza fogalmával t e tőzze be a t a n í t ó a 
III. o s z t á l y fö ldrajztaní tását , hogy m á r 
a 9 éves g y e r m e k tudja m e g azt, h o g y 
az ő v á r m e g y é j e is része annak a fö ld -
nek , m e l y e t Magyarországnak nevezünk , 
m e l y a mi drága hazánk, m e l y e n k í v ü l 
igaz m a g y a r ember számára n i n c s e n 
he ly . 

A IV. o s z t á l y anyaga úgyszó lván c s a k 
a m a g y a r h a z a i s m e r t e t é s e . E u r ó p a 
n a g y á l ta lánosságban p á r órán c s a k 
a z é r t t a e í t a n d ó , hogy h a z á n k a t Európa 
k o n t i n e n s é n el tudjuk he lyezni . 

H a már m o s t meggondo l juk azt, h o g y 
a régi T a n í t á s t e r v Európa országait s 
á l ta lánosságban a többi fö ldrészek i smer-
t e t é s é t is k ívánta , be lá that juk , h o g y h a 
s z e m e l ő t t ke l l tar tania a Tantervnek , 
h o g y a m a g y a r hazát e n n e k minden 
s z ü l ö t t e i smerje , ez a T a n t e r v u g y a n -
csak szolgál e n n e k a cé lnak , annyiva l 
inkább, m e r t az V. o s z t á l y b a n i s m é t 
Magyarország l é p e lő térbe s Európa 
t ö b b i országai é s a földrészek körülbelül 
o l y a n m é r t é k b e n tárgya landók , a m i l y e n 
m é r t é k b e n eddig a IV. o s z t á l y b a n k e l l e t t 
tan í tan i . A VI. osz tá lyban i s m é t Magyar-
országga l kell kezdeni. D e n e m — m i n t 
eddig — csak i smét lésbő l áll a tanítás^ 
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h a n e m a tanul takat bővítjük. Végül az 
iskolai év utolsó harmadában a termé-
szettani és csil lagászati földrajzból adunk 
annyi fogalmat, amennyi a természet 
szemlé letéből é s egyszerű szemlél tető-
eszközökről bevezethető . 

Kiemelem én is azt, amit a Tanterv-
ben kidomborítva lá tok: Magyarország 
földrajzát. A III. oszt. tanulónak csak 
megmondjuk, hogy van magyar haza ; 
a IV. osztályos tanuló megismeri a 
haza részeit, domborzati, éghajlati viszo-
nyait , természetrajzi vonatkozásait , tör -
téne lmének ékesen csil logó gyöngysze-
m e i t ; az V. oszt. tanuló megismeri a 
politikai vonatkozásokat ; megyék, váro-
sok, kormányzás, stb.; a VI. oszt. tanu ló 
az ország gazdasági földrajzával ismer-
kedik meg: földmíveléssel , iparral, keres -
kedelemmel, közlekedési eszközökkel, 
külfölddel va ló összeköttetése inkkel s 
amidőn idegen országokról, távo leső 
kontinensekről tanul, akkor is mindig 
keresni kell a kapcsolatot hazánk és az 
idegen föld közöt t . 

Ennyit főbb vonásokban az új Tan-
tervről. Alta lánosságban elmondhatjuk, 
hogy az a n y a g az új Tantervben redu-
kálva van. S ha ta lán Magyarország 
tanításánál többet és elvontabb dolgo-
k a t kíván, mint a régi, de a tan í tan-
dókat oly f inom gyűrűzetben bővít i az 
új Tanterv, hogy azáltal minden nehéz-
ség le van küzdve s a haza földrajzá-
nak gyakori i smétlődése alkalmat nyújt 
arra, hogy az eddigi tan í tásmód he lyet t , 
mely majdnem csak a földrajzi he lyek 
megnevezéséből , hegy- és vízrajzból 
állott, tör téne lmi és t ermésze t tudomány i 
i smereteket vegyítünk tanításunkba. A 
történelemre nevezetesen annyira ki-
terjeszkedünk, hogy az önálló t ö r t é n e t -
tanítás az V. osztá lyban az előző föld-
rajztanítás rendén szerzett tör téne lmi 
ismeretekből indul ki. Ezáltal a száraz 
földrajztanításba e levenséget , é l e t e t vi-
szünk, s amíg a gyermek önkényte lenül 
is sz ívesebben tanulja a tárgyat, addig 

természetszerűleg fakad lelkében a haza 
iránti szeretet . 

* 

A tanítástervet kibővíti, magyarázza az 
„Utasítás"-nak „Földrajz" című fejezete. En-
nek a fejezetnek szakaszai : a cél, módszer, 
tanítás anyaga és a tanítás eszközei. 

Foglalkozzunk e szakaszokkal, nem vész 
kárba fáradozásunk, mert annyi metodikai 
tapintatot találunk itt, amennyi biziosan ka-
lauzol tanításunkban. 

A földrajztanítás célja a föntiekből tisztán 
látható lévén, az Utasításnak a „cél"-ról írt 
szakaszánál nem időzöm, hanem mindjárt a 
módszerre térek át. 

Az ajánlt módszert röviden 2 szóba foglal-
hatom össze: utazás és rajzolás. „A valóságos 
és legigazibb szemléletet — írja az Utasítás — 
az iskola első sorban különböző iskolai séták-
nak, kirándulásoknak mentül gyakrabban való 
rendezésével nyújtja a tanulóknak . . . A föld-
rajzi taní tás minden fokán elsőrendű kötelesség 
a közvetlen (a természetben való) szemléltetés." 
(Talán nem leszek szerénytelen, ha e lap f. évi 
20. számában írt cikkemből pár sort idézek: 
„Ha tökéletes módszerrel akarnánk eljárni, 
nem lenne más, mint vándoriskolákat rendezni 
be s tanítványainkkal hol az Alföldön, hol a 
Magas-Tátrában állapodni meg s bemutatni 
nekik a földet élőképekben.") 

A II. és III. osztályban, mikor a szülőföldet 
s a szülőföldön előforduló földrajzi jelensége-
ket szemléltetjük, könnyen tehetünk a gyerme-
kekkel kirándulásokat (utazásokat). „Egy-egy 
kirándulásra — mondja az Utasítás — egy-egy 
délelőttöt vagy délutánt kell fordítanunk, még 
pedig iskolai időben." 

A földrajztanítás főeszköze — a lakóhelyen 
túl — a térkép, melyet a gyermekek maguk 
is megrajzolnak. A tanító a táblán rajzban 
keletkezteti az új területet, azután e vázlatos 
rajzot a gyermekek is elkészítik. így rögzítjük 
meg a különböző jelenségeket a gyermek tuda-
tában. Ezt mondja az Utasítás s hozzá teszi, 
hogy ne kívánjon a tanító a gyermekektől 
díszes térképeket, elégedjék meg, akármilyen 
kezdetleges is a tanuló rajza. E vázlatok raj-
zolása után kerül a sor a térképre. (S itt 
szabad legyen említett cikkemből ismét idézni : 
„Rajzoljon a tanító mindent, de azidán rajzol-
tasson is mindent... A közvetlen környezettől 
távoleső vidékek ismertetése, tanítása szintén 
rajzolás által sikerül. . . Amennyire hiányos a 
gyermekek rajza általában, annyi hiányosság 
természetes a földrajzi rajzban is". . .) 

„Az utóbb említett módok — mondja az 
Utasítás — vezetik be a gyermeket a térkép 
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ismeretébe s tanítják meg a gyermekeket a 
térkép jeleinek olvasására és földrajzi elkép-
zelésére. Mikor kirándulásról kirándulásra egy-
más mellé rajzolja a tanító s utána és vele 
együtt a gyermek a bejárt területet s vázla-
tosan ugyan, de a térkép szokott jeleivel a 
megszemlélt földrajzi tárgyakat : akkor ott 
keletkezik a gyermek szeme előtt és közre-
működésével az első térkép s tanítványunk jól 
előkészült arra, hogy a kész térképet tanul-
sággal és gyönyörűséggel olvassa." 

A térkép fontosságát emeli az Utasítás még 
azzal, hogy intenciói szerint azt nemcsak a 
földrajz tanításánál kell használni, hanem min-
den más tárgynál, amikor földrajzi helyre tör-
ténik hivatkozás. így a történelemnél föl kell 
keresni a térképen az esemény színhelyét, a 
természettudomány tanításánál szintén fölkeresni 
-a vonatkozási helyet. 

Es most lássuk a tanítás módját és anyagát 
kissé bővebben. Nyomon követem az Utasítást, 
hiszen annak ismertetése a célom. 

A III. osztályban mindenekelőtt a lakó-
helyet ismertetjük s eközben tudatosakká tesz-

-szük azokat a földrajzi fogalmakat, melyek e 
szemléletekből elvonhatok. Épületek, utcák, a 
lakósok vallása, életmódja, ásvány-, növény-, 
állatvilág, történelmi, kultúrai vonatkozások. 
Mindent természetben szemléltetni, azután le-
rajzolni és lerajzoltatni. 

A lakóhely után következik a kornyék ismer-
tetése. Fölvezetjük a gyermeket olyan magas-
latra, honnan a helységnek határa s körülötte 
néhány szomszéd helység látható. Miután itt 
a szabadban tud a gyermek tájékozódni, az 
iskolában számbavesszük a szemlélteket, rajzra 
visszük át. így tanulja meg a gyermek átvinni 
a természetet a térképre s megfordítva, a tér-
képről elképzelni a természetet. 

Nehezebb a vármegye távolabb eső részei-
nek szemléltetése. I t t már a természet helyébe 
a térkép lép. A lakóhelyből kiindulva, valamely 
folyón vagy úton haladva, de mindenesetre 
utaztató-módszerrel haladunk végig a vár-
megyén s mintegy beszélgetésszerűleg soroljuk 
föl a vármegye nevezetességeit. Mintha valóban 
utaznánk. Ha útközben nevezetességekre (vár, 
várrom, bánya stb.) találunk, ezek megtekin-
tésével, az események rövid elbeszélésével élén-
kítjük tanításunkat s biztosítjuk a sikert. 

A IV. osztályban röviden ismételtetjük a 
saját vármegyénkről tanítottakat. Azután foly-
tatjuk utazásunkat a vármegye határán túl. 
En, mint szilágymegyei tanító, rajzolva és raj-
zoltatva magam előtt az útat vagy folyót, 
eljutok Kolozs megyébe, Szolnok-Dobokába. 
Kolozsváron megállok tanítványaimmal, meg-
tekintem a híres Mátyás-szobrot s mesélek a 

gyermekeknek Mátyás király népszerűségéről, 
a kolozsvári bíró történetét elmondva. Elmon-
dom, hogy van ott dohánygyár, gyufagyár s 
figyelmeztetem, hogy a dohány és gyufa boríté-
kán — mert Szilágyba sok helyre Kolozsvárról 
hozzák — Kolozsvár neve van fölírva. Meg-
említem, hogy van ott állami kórház, nehéz 
betegek számára ; esetekre is hivatkozom ; hogy 
kiket vittek tőlünk Kolozsvárra stb. Megemlí-
tem azt is, hogy Kolozsvárt sok iskola van. 
Részletekbe nem bocsátkozom. Arról sem be-
szélek még most, hogy Kolozsvárt mondatott ki 
az unió ; azt sem mondom, hogy Kolozsvár egy 
törvényhatóság, mert hiszen még (az V. és VI. 
osztályban) ismét visszatérünk Kolozsvárra s 
ha már a feltűnőbb dolgokat ismerik a gyer-
mekek, nagyobb lesz érdeklődésük, ha majd az 
elvontabb dolgok kerülnek tárgyalásra. Szolnok-
Doboka vármegyéről, mint szomszéd megyéről 
beszélgetve, megemlítem a dézsaknai sóbányát. 
Innen kapjuk mi szilágyságiak a sót, fölemlí-
tem a sztojkai fürdőt. (Mennyire élénkítné 
tanításomat, ha mindezeket vetített képeken 
be tudnám mutatni 1) Megemlítem a dézs-kör-
nyéki kőbányákat, mert innen hozzák megyénkbe 
a lépcsőköveket. Elmondom, miként mentett 
meg e megyében Szent László király egy kún 
kezéből egy magyar leányt. (A tordai hasadék-
nál ismét fölhasználom az alkalmat, hogy 
Szent László nimbuszát emeljem.) Szolnok-
Dobokában figyelmeztetem a gyermekeket a 
román, tovább haladva, Besztercze-Naszódban a 
szász lakosságra ; a Maros folyón utazva, a 
tutajozásról beszélek a gyermekeknek ; Maros-
vásárhelyt megtekintetem a Bem-szobrot s 
magasztalom a csodás hősiességet stb. stb. így 
haladva, vármegyéről vármegyére megismerte-
tem a délkeleti Felföldet. Nagyon természetes, 
hogy minél messzebb távolodom Szilágy me-
gyétől, annál kevesebb, annál feltűnőbb dol-
gokat vétetek észre, mert úgy képzelem, hogy 
én most utazom tanítványaimmal s amint 
tovább és tovább haladunk, kis útitársaim be 
fogadóképessége annál inkább fárad, minél 
több látványosság terheli lelküket. De hiszen 
azt sem feledem, hogy még visszatérünk mi 
erre a vidékre. 

Az útközben látott földrajzi jelenségeket 
„a tanító — mondja az Utasítás — vázlato-
san, nagy alakban lerajzolja az iskolai nagy 
táblára. A gyermekek a tanító rajza után raj-
zolnak. A rajzról áttérünk a térképre s itt 
megismerkedünk a leolvasható természeti vi-
szonyokkal (víz- és hegyrajz) s azután ismer-
tetjük a térképről le nem olvasható természet-
rajzi, történeti, néprajzi, műveltségi viszo-
nyokat". 

A saját megyénktől távoleső, „földrajzilag 
37* 
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egységes többi vidékeket már nem vármegyék 
szerint, hanem folyóvölgyek, utak szerint ha-
ladva s az egyes vármegyéket csak az egész 
vidék tárgyalása után és csupán pár szóval 
ismertetjük. Valamint bővebb tárgyalásra az 
egyes vidékekből csupán egy két földrajzilag 
jellemző vármegyét választunk ki". Bővebben 
kell foglalkozni az olyan helyekkel, melyek 
alkalmasak a lakóhelyen szerzett földrajzi fogal-
mak bővítésére. „Budapestet lehetőleg korán 
tárgyaljuk", mert ennél sok olyan fogalom 
fordul elő, melyet más helyek tanításánál si-
keresen használhatunk föl. 

„A hazai éghajlati viszonyoknak a gazda-
sági élettel kapcsolatos ismertetése — amit 
Tantervünk követel — nem a többi anyagtól 
elkülönítve történik, hanem legcélszerűbben 
akkor, amikor hazánkat vidékenként s majd 
összefoglalva ismertetjük." 

A IV. osztályban Európa többi részeinek 
vázolására legfölebb néhány (3—4) órát for-
dítunk. Hazánkból kiindulva, vasűtak, folyók 
mentén haladunk, mígnem bekerítjük Európát. * 

Kissé bővebben ismertettem az Utasításnak 
a IV. osztály tanítási módszerére vonatkozó 
részét, mert itt olyan módszertani elvek van-
nak kifejtve, melyek követendők lesznek az 
V—VI. osztályban is, ha tanításunkban sikert 
akarunk elérni. 

Minden osztály az előző osztályban tanultak 
ismétlésén kezdi, mert azok mint alap tekin-
tetnek, melynek kiépítése^ lesz a föladata a 
következő osztályoknak. így az V. osztályban 
a föltünőbb természeti jelenségek mellett 
ismertetjük a vasúti hálózatokat, vízi utakat s 
„különös figyelemmel utalunk a történeti tények-
nek, gazdasági állapotoknak a földrajzi ténye-
zőkkel való összefüggésére". 

Bővebb tér jut itt a politikai és kultúrai 
földrajznak. Amidőn Kolozsvárt ebben a tan-
folyamban ismét fölkeresem tanítványaimmal, 
már megmondhatom, hogy az törvényhatósági 
joggal van fölruházva, hogy a legkisebb fokútól 
a legnagyobb fokúig vannak iskolái, hogy van 
színháza, múzeuma, siketnémák- és vakok inté-
zete, mentőegyesülete, tanítói árvaháza, Tanítók 
Háza stb., stb. 

Magyarország ilyetén ismertetése után 
„Ausztriát és Európa többi országait ismer-
tetjük, csak a legfontosabbakra szorítkozva és 
főleg a sok nevet mellőzve". Várost csak 
keveset említünk, ellenben minden országnál 
„megemlékezünk a gazdasági, kereskedelmi 
viszonyokról, a miénkre vonatkoztatva, és a 
bennünket érdeklő történelmi kapcsolatról". 

Az Utasítás gondosan kiválogatta azokat a 

dolgokat, melyekre Európa egyes országainak 
tanításánál különös figyelmet kell fordítanunk. 

„Európa ismertetése után a többi világrészt 
és világtengereket a térképen megmutatjuk, de 
részletekbe nem bocsátkozunk." 

A VI. oszt. tanítási módszerét nem kell 
részleteznem, elég, ha a Tantervre utalok. * 

Ezek után, mint az Utasítás, — m o s t 
csak a földrajztanításra vonatkozó ré -
széről beszélek — minden t a n a n y a g 
közt e g y kis összefoglalással végzi, é n 
is összefoglalom annak tanulmányozása 
rendén nyer t benyomásaimat . 

A földrajz tan í tására vonatkozó uta-
sítás valóságos mestermű, mely hivatva 
van le lket , é le tet , e levenséget önteni a 
legnehezebb tárgy : a földrajz tanításába. 
N y o m á b a n nemcsak a haza megismerése,, 
hanem a tárgy é s a haza szerete te jár. 
Ennek a módszernek utasításait k ö v e t v e , 
az e lemi népiskola n e m fog kozmopol i tát 
nevelni, hanem le lkes honfiakat s ennek 
az Utas í tásnak nemcsak a tanítók, h a n e m 
a tankönyvírók is hasznát veszik. 

E g y nehézség lesz. Miután minden 
iskolában a taní tásnak a saját vár-
m e g y é b ő l kell kiindulnia, a szomszéd 
m e g y é k e t rész le tesebben kell tárgyalni 
s a távolabb esők közül csak a nagyobb 
fontosságúakat kell fölemlíteni, nehéz 
lesz o lyan kéz ikönyvet írni, m e l y e t az 
ország bármely iskolájában egyforma 
sikerrel l ehe tne használni. D e amint a 
Lampel -cég m e g t e t t e , hogy o lvasó-
könyve ibe b e v e t t e egy-egy v á r m e g y e 
földrajzát, bizonyára lesz o lyan kiadó, 
aki k iadványaiban legalább a földrajzilag 
egységes t erü le tekre különös t e k i n t e t t e l 
lesz s külön k ö n y v e t nyomat az Alföld, 
a Dé lke le t i Fe l fö ld stb. iskolái számára. 
Másként az Utas í tásban k i fe j te t t gyö-
nyörű elvek kárba vesznek s könnyen 
veszé lyez te tve lesz az egész cél. 

Az Utas í tá s 4. fejezete fölsorolja a 
fö ldrajztanítás eszközeit. Ezek az esz-
közök épen azok, amiket eddig használ-
tunk. Szere t tem volna, ha az eszközök 
közé b e v e t t é k volna a vetített képeket. A 
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m a g y a r haza, de legalább a k ö z v e t e t t e n 
köze lben levő, földrajzilag e g y s é g e s terü-
l e t n e k szemlé l t e t é sére n a g y o n szüksé-
g e s n e k t a r t a n á m azokat , m e r t félő, h o g y 
dac ára a mindenre k i ter jeszkedő U t a -
s í tásnak, sok h e l y e n m é g i s csak szó-
h a l m a z lesz a t an í tá s . A s iker biztos í tá-
s á é r t e lkerü lhe te t l en a miné l nagyobb 
m e n n y i s é g ű s z e m l é l t e t ő kép, m e l y a 
t e r m é s z e t e t he lye t t e s í t i . A v e t í t e t t kép 
k ö n n y e d k e z e l é s é v e l a lka lmas l enne arra, 
h o g y a g y e r m e k b e n az u tazás illúzióját 
ke l t se . Újó lag a ján lom ezt az érdeke l tek 
figyelmébe. 

É s m o s t m á r csak a lka lmas kézi-
k ö n y v e k k e l l e n e k ! 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

Az olvasás-tanításról. 
A lelki fejlődés természetes menete az, hogy 

az embernek előbb vannak érzelmei, gondo-
latai, mint szavai, szavaknak az artikulált 
szókat nevezve. 

A kis gyermek sokat tud már, mielőtt ki 
tudná fejezni. Nem a szavakhoz támadnak az 
érzései és gondolatai, hanem megfordítva, sza-
vakat sajátít el érzéseinek és gondolatainak 
kifejezésére. 

Iskolai oktatásunk nem követi a természet-
nek ezt az ujjmutatását. Nem a tárgyi isme-
rettel, vagy legalább is nemesak a tárgyi isme-
retekkel kezdjük a tanítást ; hanem írni és 
olvasni tanítjuk a gyermeket, mielőtt neki 
írásba foglalandó vagy foglalható mondani 
valója lenne; olvastatunk vele, mielőtt tapasz-
talati alapon annyi tényleges ismeretet szer-
zett volna, hogy érdeklődni tudna a mások 
által tett megfigyelések, szerzett tapasztalatok 
s azok eredményei iránt. 

Miként Rousseau örök időkre érdekes zseniáli-
tásával kifejti,, nem vesszük figyelembe a ter-
mészetesség elvét. Többet törődünk a formával, 
mint a tartalommal. 

Természetellenes eljárásunknak oka, hogy 
•sietünk élni. És utódainkat is siettetjük. Meg 
akarjuk a gyermeket kímélni attól a fáradság-
tól, hogy maga szerezze megfigyeléssel, tapasz-
talás, munkálkodással (munka alatt igazi cselekvő 
foglalkozást értve) ismereteit. Megtanítjuk a 
gyermeket az olvasás mesterségére, a kezébe 
nyomjuk a mások megfigyelési, tapasztalásai 
folytán keletkezett ismeretek összefoglalását 
tartalmazó tankönyvet s azt kívánjuk tőle, 
hogy abból „tanuljon". És még csodálkozunk 

rajta, hogy a hálátlan „nem akar tanulni" ; 
pedig mi mennyire meg akarjuk könnyíteni a 
dolgát, mikor fölmentjük őt a megfigyelés, a 
tapasztalás és munka alól : csupán azt a csekély-
séget kívánjuk tőle, hogy az emlékezetébe vésse 
a kész dolgot ! 

Ha a gyermek lelkébe látnánk, nem eről-
tetnők ezt a tanulást, nem nyomnók el véle a 
tanulásnak többé-kevésbé minden gyermeknek 
lelkében élő vágyát. De hát nem nézünk a 
gyermek lelkébe. Hajtjuk őt a művelődés útján. 
E s mindenekfölött valónak tartjuk, hogy a 
gyermeket a „tanulás" eszközének, az írás- és 
olvasásnak birtokába juttassuk. 

Az elemi iskolák világszerte úgy vannak 
berendezve, hogy az írás és olvasás első és fő 
ismeretága a kezdő iskolásnak, S a gyermek 
egy lépést sem mehet tovább, míg ezt a „tan-
tárgy"-at meg nem tanulta; míg az írás és 
olvasás mesterségét el nem sajátí totta. S ezt 
a nehéz dolgot, melynél nehezebbel az ember 
csak akkor foglalkozik, mikor az életgondok 
legyőzésén fáradozik, olyan korban kívánjuk, 
amikor a gyermek még nincs a nehéz problé-
mák megoldására kifejlődve. 

Helytelenítjük ezt a berendezkedést, de 
ra j ta belátható időn belül nem változtathatunk. 

Úgy kell tehát a nehéz föladattal megbir-
kóznunk, hogy annak megoldása mennél keve-
sebb kárt okozzon. 

Meg kell könwyítenünk az írva- olvasást, 
hogy a gyermeket meg ne terhelje, kedvét az 
iskolától el ne vegye, erejét nagyon le ne kösse, 
hogy a reális ismeretekre (beszéd- és értelem-
gyakorlatok, számolás) is jusson belőle, hogy 
egy év alatt a gyermek (hacsak nem gyenge-
elméjü, vagy betegeskedő) föltétlenül megtanulja, 
nehogy az I. osztály ismétlése által túlkorúvá 
váljék és sohase juthasson a "VI. osztályba, 
ahol a valódi elemi iskolai ismeretek tanítása 
befejezést és betetőzést nyer. 

A könnyítés nagyjelentőségű dolog. Hogy 
minő nagy, azt csak azok tudják, akik e téren 
megfigyeléseket tettek és ismerik a jelentékeny 
károkat, melyeket a helytelen írvaolvasás-
tanítás nemzedékeknek okozott. 

Tulajdonképen az írássál kevés a baj. Gon-
dosan, vagy csak úgy, ahogy is keresztülvitt 
írásbeli előgyakorlatok után a gyermekek meg-
tanulnak írni. A szem és kéz megfelelő gya-
korlottságra teszen szert. A gyermekek elég 
ügyesen írják (jobban mondva rajzolják) az 
egyes betűalakokat és szókat. És megerősödik 
az emlékezetük is. Az írás elégtelensége miatt 
r i tkán kell az I. osztályos gyermeket osztá-
lyában visszatartani. 

Az igazi nehézséget az olvasás okozza. Első 
nehézség, melyet le kell győzni, a sok betűalak 
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hangjának emlékezetben tariása, a második, a 
nagyobb, a beszédhangoknak összekapcsolása 
szótagokká, értelmes szavakká. 

Ezeket a nagy nehézségeket, melyek az I. osz-
tályos tanítót és gyermeket sokszor oly erősen 
megviselik, a még ma is általános érvényben 
levő írva-olvastató tanításmód hívei a nagy 
gonddal keresztülvitt írás- és olvasásbeli elő-
gyakorlatokkal igyekeznek legyőzni. S ez a 
törekvés meglehetősen sikerül is. De nem 
eléggé, amint az I. osztályos tanulók igen nagy 
százalékának elégtelen tanulási eredménye 
bizonyítja. 

A ki nem elégítő eredmény fontos oka 
(eltekintve az iskola kedvezőtlen külső körül-
ményeitől) az, hogy az írva-olvasás a lelki-
ismeretesen keresztülvitt előgyakorlatok mellett 
is nehéz dolog, a másik fontos ok meg az, 
hogy igen sok tanító nem veszi eléggé lelki-
ismeretesen, különösen az olvasási előgyakor-
latokat. 

Mint mondani szokás, „gyorsan halad." Épen 
ezért aztán rendesen el is marad. 

Az írva-olvasás tanítása terén az utóbbi év-
tizedben nagy dolgok történtek; megtörtént a 
várvavárt könnyítés. Az eredmény minden 
várakozást kielégítő : itt-ott, fölül is muló. 

A Budinszky-féle kísérlet vezette be mind-
azokat a javításokat, amelyek az utóbbi pár 
esztendő alatt olyan nagy fordulatot képeznek 
a magyar írás ós olvasás történetében. Föl-
lépésük időrendje szerint a reformátorok így 
következnek : Tomcsányiné Gzukrász Róza, Göőz 
József dr., Gabel Gyula. Vannak többen is, 
akik az írva-olvasást javítani több-kevesebb 
sikerrel megkísérelték; a többiről azonban nem 
szólok, mert valamennyien megyegyeznek rész-
ben a most említett pedagógusokkal. 

Nem lehet föladatom, hogy e lapok hasáb-
jain az újításokat ismertessem s egyike vagy 
másika mellett állást foglaljak. Én csupán 
annak a széleskörű személyes megfigyelésen 
alapuló véleményemnek adok kifejezést, hogy 
az újítások alig várt lendületet adtak az írás 
és olvasás tanítása ügyének és az I. osztályt 
sikerrel végző tanulók számát általában is, de 
a fővárosban szemmelláthatólag fölrugtatták. 

Nemcsak közvetlenül hatottak, hanem köz-
vetve is: versenyre, tehát jobb, szorgalmasabb 
munkára hívták az írva- olvastató tanmód híveit. 

Az újítások könnyítő hatása a következők-
ben van: 

1. Lelkiismeretes előgyakorlatokat kívánnak. 
A tanító el is végzi ezeket, mert nem fél az 
el késéstől. 

2. Képekhez, cselekedethez kapcsolják a 
beszédhangokat. Ezeknek az emlékezetben tar-
tását vagy visszaidézését megkönnyítik. 

3. Szemléletesebbé teszik a kapcsolást, ezáltal 
annak tisztaságát, könnyebbségét biztosítják. 

4. Táplálják a gyermek cselekvési ösztönét, 
miáltal eltűnik az unalom ; a gyermek munkája 
élvezetessé válik. 

Ezek a közös vonások. A vonások közül 
egyik az egyik, másik a másik szerzőnél van 
túlsúlyban. 

A szemléltetés sokoldalúsága, kedvessége 
kiemelkedik Göőznél, a cselekvés viszont 
Czukrásznál intenzívebb. 

Akik az írva-olvastató tanításmóddal szakí-
tani nem akarnak, bátran kísérletezhetnek a 
Göőz módszerével. Arra minden zökkenés 
nélkül átmehetnek, eredményesebb, könnyebb 
munkát végezhetnek. Akik a nagyobb lépést 
megteszik, áttérhetnek a Gzukrász methodu-
sához. A siker el nem marad. Akiknek Gabel 
tanításmódja tetszik előnyösebbnek, bátran 
hozzá folyamodhatnak. 

Cselekedjék kiki legjobb belátása szerint. 
Csak cselekedjék. Legyen rajta minden erejével,, 
hogy az I. osztályos gyermek minden megeről-
tetés nélkül tanulja meg az írás és olvasás 
mesterségét. 

A megerőltetést azért hangsúlyozzuk, mert 
az újításoknak nem az „amerikai gyorsaság* 
a céljuk, hanem a siker biztosítása a gyermek 
megterhelése nélkül. Az a körülmény, hogy (> 
hét alatt is meg lehet a gyermeket tanítani 
olvasni, nem azt jelenti, hogy meg is kell taní-
tani, hanem azt, hogy 8 —10 hónap alatt kell 
minden I. osztályos tanulót az olvasásra meg-
tanítani. 

S ha ezt elértük, mindent elértünk. 
(Befejező közlemény a jövő számban.) 

(Székelyudvarhely.) Ember János. 

Beszéd- és értelemgyakorlatok. 
Afféle ábrándos kezdőtanító voltam, akinek 

a tanítóskodás káprázatos eszményképe, mikor 
több iskolát meglátogattam, hogy az ott folyó-
tanítói munkát szemléljem és tanuljak belőle.. 
Az akkori hospitálásból szerzett egyik tapasz-
talatom az, hogy némelyek egy olvasmány-
szerűen leírt dolgot szóról szóra bevágattak 
a tanulókkal, amit a tanítási óra után csak-
ugyan föl is hagytak nekik, hogy az olvasó-
könyvből házilag alaposan betanulják. Ez volt 
az a rosszul elnevezett „nézleti oktatás", amit 
„alapismeret-tanításnak", ma már általánosan 
beszéd- és értelemgyakorlatnak neveznek. Azt, 
ami szemléltetés és cselekvés kell, hogy legyen, 
így is tanította hát egyik-másik. Későbbi 
tanítóskodásom alatt ezt variálva láttam oly-
formán, hogy az, ami a tanítás összefoglalt 
eredményének felel meg, külön-külön részekre 
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osztva 1—1 keménypapír-táblára volt fölírva 
nagy betűkkel, melyet a II. osztályos gyer-
mekek onnan addig olvastak, amíg könyv nélkül 
jól betanulták. Aztán tapasztaltam, hogy egyes 
tanítók a besséd- és értelemgyakorlat tanítását 
csak mesélésben és verstanításban merítették ki. 

Elég, ha csak megemlítem, hogy ezek a 
módok nem tanítások és a nyelvérzék fejlesz-
tésének, az értelem élesítésének meg nem felel-
nek. Akik tanítói kötelességüket hivatásszerűen 
igyekeznek teljesíteni, semmiképen sem fordul-
nak ezekhez a módokhoz. Nem vesszőparipám 
a beszéd- és értelemgyakorlat, s a népiskolai 
tárgyak közül tanítni mindeniket szeretem, 
azonban a beszéd- és értelemgyakorlat általános 
elveinek az ón fölfogásom szerinti tömör el-
mondására mégis tisztelettel kérek tért. 

Tudjuk és a régiek is tudták, hogy a beszéd-
es értelemgyakorlat alapfogalmakat nyújt, fej-
leszti a gondolkodást s a szabatos kifejezésekkel 
a riyelvérzéket ; kedélyt képez, lelket nemesít. 
Sokoldalúságánál fogva kiváló. Összpontosít, 
magában foglal csaknem minden tárgyat. Szám-
tan, mértan, testtan, egészségtan, erkölcstan, 
vallás, természetrajz, természettan, földrajz s 
ha az erkölcsi mesék közt történelmi tárgyúak 
és irányúak is vannak, még a történelem is 
összeolvad benne. A népiskolai tárgyak, azon 
általános elvnél fogva, hogy köztük mennél 
szorosabb összeköttetés legyen, a beszéd- és 
értelemgyakorlatokban találkoznak. Ebből a 
sokoldalúlag képző anyagból, melyet címe alatt 
egyesít, mindent a maga idején kell tanítanunk. 
S ez a tanítás olyan legyen, hogy a gyermekek 
könnyen megértsék és élvezhessék. Fejlessze az 
érzelmet, élesítse az észt. Az előbbi fogalom 
legyen fundamentuma az utána következőnek. 
Ez az alapigazság, mint tudjuk, különben min-
den tanításnak a gyökere kell, hogy legyen. 

A beszéd- és értelemgyakorlat anyagába 
sokan nap nap után mesét kívánnak fölvenni, 
aminek az apróság mulattatása a célja. En a 
szertelen mesélésnek nem vagyok híve és erre 
közvetlen tapasztalat tanított. Én afféle mulat-
tatásra szánt mesét legfölebb 5—8-at engedek 
meg, ha tőlem függ. Azt is elmondom, hogy 
miért. A beszéd- és értelemgyakorlat anyagába 
az I. osztályban abból a célból, hogy meg-
tanítsuk, 4—6 költeményt és ugyanannyi mesét 
így is veszünk föl. IIa az említett számú költe-
mények és mesék a gyermekek korának, értelmi 
fejlettségének, kedélyének megfelelő és meg-
kapó értékes darabok, akkor ezek nagy gyö-
nyörűséget nyújtanak nekik. Ha ehhez hozzá-
vesszük azt, hogy a tanítás, amennyire csak 
lehet, minden beszéd- és értelemgyakorlati órán 
állandó szemlélet kell, hogy legyen s hogy 
lehetőleg a gyermekeknek cselekvést kell, hogy 

adjon, akkor a mulattató irányú s nem meg-
tanításra szánt mesélésre nincsen szükség. 
Nincsen pedig szükség a minduntalan mesélésre 
azért, mert azonkívül is mulatság és cselekvés 
a tanítás legnagyobb része. Tudjuk, hogy a jó 
mesét szeretik a gyermekek, de a túlság itt 
sem jó. Aztán meg a tanítás sem unalmas és 
nem tart tovább sem az első, sem a második 
osztályban 'A óránál. Ez sarkalatos elv kellene, 
hogy legyen. 

Még arra is feleletet kell adnom, hogy a 
mese és vers milyen tért foglaljon osztályonként. 
Fönnebb említettem, hogy az I. osztályban 
4 — 6 mese és ugyanannyi vers az én elvem 
szerint megtanításra bőven elég. Ezenkívül O O 
néhány mulattatásra szánt rövid mesét is mon-
dunk. Ehhez osztott iskolában az ábc bői két 
rövid verset megtaníthatunk még, mikor év 
vége felé a tanulók az olvasásban annyira ha-
ladtak, hogy útmutatásunk szerint magukra 
megtanulják. Már a II. osztályban a beszéd- és 
értelemgyakorlat anyagába az olvasókönyvből 
veszünk föl 5—6 szép verset s annyi mesét. 
Önként érthető, hogy az olvasókönyvből válasz-
tott ezen mesék és költemények a beszéd- és 
értelemgyakorlatnak anyagába minden ízükben 
beillenek. Ezt különben az olvasókönyvek szex--
kesztői is különös figyelmükre méltatják. Ilyen-
formán az olvasókönyvbe fölvett jó erkölcsi me-
sék ugyanilyen és még a természetrajzi tárgyú 
költemények kettős célt szolgálnak. 

Az anyag ilyen irányú megválasztása után 
szólhatok a tanítás elvéről. E részben tisztult 
a nézet. Társalgásszerűen, szokrateszi modorban 
tanítunk. Főgondunk mindenesetre arra irányul, 
hogy a kérdések logikusok, tiszták és olyanok 
legyenek, hogy egy kérdésre lehetőleg csak 
egyetlen feleietet adhassanak a gyermekek. 
Aztán a discipulusok a tanításban egyetem-
legesen, ahol csak lehet, cselekvőleg is részt 
vegyenek. Ez a tanítást vonzóvá, érdekessé, 
kedélyessé, könnyűvé és határozott eredményűvé 
teszi. Ha valamit meg akarunk értetni, a ráveze-
tést és megértetést mindenkor a gyermekek 
ismeretköréből válasszuk. Alkalmazkodjunk az 
évszakokhoz, időjáráshoz, a helyi körülmények-
hez is. Iskolában és a szabadban szemléltessünk 
mindent. Szemléltetés nélkül ne tanítsunk. Ez 
minden tárgynál és itt is főelv. A beszéd- és 
értelemgyakorlatot a vele összefüggő és meg-
tanítandó néhány költeményen és mesén kívül 
könyv Keikül szó szerint tanítani képtelenség. 
Ez áll a tanítás eredményét képező összefogla-
lásra is. 

Van a beszéd- és értelemgyakorlatnak egy 
igen nagy haszna, melyet osztott iskolákban 
év vége felé már az I. osztályban is, de külö-
nösen a Il-ikban mindenütt állandóan a nyelv-
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képzés és nyelvérzék fejlesztésére használhatunk. 
Tehetjük pedig ezt úgy, hogy a V2 órai lecke 
eredményét előírás után változatosságból néha 
tollbamondva leíratjuk. Ezzel a beszéd- és 
értelemgyakorlat anyagot ad az írásnak is, tehát 
azzal is össze lesz kötve. így az írás nemcsak 
abból áll, hogy a gyermekek a betüalakok 
helyes leírását gyakorolják és nemcsak a nyom-
tatott szöveget másolják a könyvből olykor-
olykor. A leíratott tanítási eredményt egyszer-
kétszer el is olvastatjuk. Ily módon a rövid, 
szabatos meghatározások leírásával a fogal-
mazásra is előkészítjük a gyermekeket. Ha 
hozzávesszük, hogy a II. osztályban minden 
olyan beszéd- és értelemgyakorlati anyagnak a 
tanításakor, amelynek tárgya az olvasókönyvben 
is érintve vagy adva van, azon olvasmányt is 
tárgyaljuk és olvastatjuk, kimerítettük azt a 
didaktikai modern irányt, melyet a tanítás meg-
követel. 

(Nagybánya.) Székely Árpád. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

(Hozzászólások.) 
XXI. 

A népiskola munkája (tanítóé és tanulóé), 
különösen az írás-olvasás és az ezzel szorosan 
kapcsolatos nyelvtanításnál, legjobban hasonlít 
a fészekrakáshoz vagy a házépítéshez. A ma-
dár ösztönszerűleg tudja, az embernek meg 
kell tanulnia, hogy miféle alkotórészek szük-
ségesek a munkájához. Az építésnek mindig 
az alapból kell kiindulnia. Felülről még okosan 
is csak bontani, rontani lehet . . . 

Ezek a gondolatok bizseregtek agyamban, 
valahányszor elmélyedésem perceiben népiskolai 
nyelvtanításunk eredménytelensége fölött tépe-
lődtem. Ezek érlelték meg lelkemben azt a 
meggyőződést, hogy mindjárt az abc tanításá-
nál szakítsak azzal a pszichológiai alapon sok-
félekép megokolt eljárással : amely a búzaszem 
ismertetésénél egy polyva-garmadát halmoz a 
gyermek elé . . . Mert, azt hiszem, nincs mo-
dern pedagógus, aki hajlandó lenne elfogadni 
a kinaiak olvasástanítási módszerét, akik az ő 
szent könyvüket addig olvassák elő és olvas-
tat ják után' a gyermekkel, míg az lassanként 
az egyes betűket megismerve, olvasni meg-
tanul. Mit csinál ugyanis legtöbb tanító az első 
hang (betű) ismertetésénél ? Mesél. Ne értsenek 
félre t. kartársaim. Nem a mesélést kárhozta-
tom, hanem a mesélésnek a fölhasználási mód-
ját : t. i. hogy a meséből kiszakít egy monda-
tot, a mondatból egy szót, a szóból vagy még 
a szótagbói az ismertetendő hangot (betűt). 

A nagyon is logikus eljárás után aztán egy-
szerre megbokrosodik, elragad s 6 — 8 hét mul-
tán azzal kérkedik, hogy megtanította a gyer-
mekeit olvasni, még talán írni is. (?) 

A nyelvtanításnak a népiskolában általános 
célja : hogy a gyermek megtanuljon helyesen 
beszélni, olvasni és írni. Szándékosan mondom 
e hármas célt általánosnak, mert van a nyelv-
oktatásnak különös célja is, melyet eddig a 
legnagyobb képtelenségek anyaghalmazából 
összeállított nyelvtanok tanításával akartak 
elérni : ez a helyesírás elsajátítása. És valóban, 
más célja és jogosultsága nem is lehet a szo-
rosabb értelemben vett népiskolai nyelvokta-
tásnak. Ezt a célt pedig úgy érhetjük el 
legbiztosabban és legkönnyebben : ha a nyelv-
oktatást összekapcsoljuk az olvasás-írás taní-
tásával. Tehát a szorosabb értelemben vett 
nyelvoktatás alakja nem lehet más, mint szin-
tetikai (összekötő). 

Az írás-olvasás tanítását hangoztatási, de 
különösen lelkiismeretesen végzett írási elő-
gyakorlatoknak kell megelőzniök, hogy a dik-
tandó-íratásnál, mely az alaki helyesírásnak 
leghatalmasabb eszköze, a gyermekek meg ne 
akadjanak. A hangoztatás iehet mesével össze-
kötött, vagy fonomimikai. Ennek megválasz-
tását mindig a tanító egyéniségére bíznám. 
É n pl. hosszas mesélés helyett egy pár ügye-
sen fölvetett kérdéssel lopom meg a gyerme-
keim figyelmét. 

Az előrebocsátottak után bemutatom az én 
szintézisen nyugvó nyelvtanítási eljárásomat. 

Figyeljetek ide, fiaim ! Valamit kérdezek 
tőletek. Kinek van közületek szopós (csecsemő) 
kis testvére ? (Egy-két gyermek bizonyosan 
jelentkezik.) No, Pista fiam, tud-e a testvérkéd 
beszélni ? . . . Ugy-e, nem tud ? Te se tudtál, 
mikor olyan kicsiny voltál . . . Én sem . . . 
De azt már hallottad, hogy néha-néha gőgi-
csél : í, é, á, ű stb. ? (Itt már egy csomó gyer-
mek mosolyog. Bizonyosan arra gondolnak, 
hogy milyen kis mulya is a szopós baba, 
mikor beszélni se tud !) Tudod-e mit csinál 
ilyenkor a t e s t v é r k é d ? . . . Egy-egy hangot 
hangoztat. Tegnap én is lá t tam ilyen kis ba-
bát. Nagyon jókedvű volt. Egyet-egyet kiáltott ; 
mindig ezt kiál tot ta : í ! Hangoztasd te is ezt 
a hangot, Pista, Jóska stb. Hangoztassátok 
mindnyájan. Most figyeljetek, nézzetek ide. 
Ahogy tegnap a létra, az ablak, asztal képét 
lerajzoltátok, úgy rajzolom le most én ennek 
az í hangnak a képét, így. Mikor a hangnak 
a képét lerajzoljuk, akkor írunk. Vegyétek elő 
a táblátokat (írófüzetet) és rajzoljátok, írjátok 
le ti is az í hang képét. Most hangoztassátok. 
Ezt követi a biztos másolás gyakorlása. (Ez 
eddig írás-olvasás tanítás.) Most nézzétek, le-
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törlöm a tábláról az í képét. Töröljétek le ti 
is. Úgy-e, az ablak, létra stb. képét akkor is 
le tudjátok rajzolni, ha nem látjátok ? Próbál-
játok meg. Most hangoztassátok csak még 
egyszer annak a jókedvű babának a hangját (í) ! 
Már most ír játok le. Most hangoztasd, Pista, 
Jóska. Mindnyájan. (Ez már nyelvtanítás, 
I. fokozatú diktandó írás: a helyesírás alap-
vetése Tehát egypár kérdés, és kész a hang 
fogalma.) Megjegyzem, hogy ezen a fokozaton 
egyenként (tehát összehangoztatás nélkül) leg-
alább 10 —12 betű biztos hangoztatását és dik-
tandó-írását veszem föl. 

II. fokozat. Figyeljetek csak, fiaim! Ismerek 
én olyan nagyobbacska babát is, aki 2—3 
hangot is kihangoztat egyszerre ; így : ma, ba, 
mam stb. Ezt épen ma hallottam egy kis 
babától. Most vigyázzatok jól. Sorban leírok 
néhány hangot (betűt), olyanokat, amelyeket ti 
is jól ismertek: í, n, ú, r, é, v, ó. Ha az a 
kis baba ki tud (össze tud) két-három hangot 
hangoztatni, mink még könnyebben összehan-
goztatjuk. Figyeljetek csak ! Összeírok két han-
g o t : ín. (Jobbkéz, balkéz ismertetése.) Most 

amelyik a balkezem felé van: az í hangra 
illesztem az ajkam és azt addig hangoztatom, 
míg az aláhúzott görbe vonalon (ujjal vagy 
pálcával) az n hanghoz érek, akkor azt is hozzá-
szólítom, hozzáhangoztatom. Ha két-három 
hangot akarunk összehangoztatni, mindig bal-
ról jobbfelé hangoztatunk. (Másolás gyakor-
lása.) Eddig az írás-olvasási rész. 

A nyelvoktatási rész ez: Figyeljetek, fiaim! 
Két hangot hangoztatok össze: (ím!) Hangoz-
tassátok u tánam: (ím!) János, hangoztasd han-
gonként (egyenként)! (í —m!) Hangoztassátok, 
olvassátok el! Mikor két-három hangot össze-
hangoztatunk, akkor olvasunk. 

Ilyen módon gyakorlom a szótagok, még 
pedig következetesség okáért a jelentmény nél-
küli szótagok diktandó-íratását. Most követke-
zik a szótag fogalmának megértetése. (Ez az 
egyetlen, hogy úgy mondjam, pusztán szug-
gesztív részlete nyelvtanításomnak ; amennyi-
ben a szótag meghatározása magának a fogalom-
magyarázatnak nem közvetlen következménye.) 
Fiaim, nézzetek mindnyájan a szájamra. Két 
hangot hangoztatok össze : rí ! Hányszor moz-
dult meg a szájam, mikor ezt a két hangot 
ösjszehangoztattam ? Ugy- e egyszer ? Az a 
2 — 3 három hang, amit egy szájmozdulással 
össze tudok hangoztatni, az egy szótag. János, 
hangoztass, szólj egy szótagot ! (Itt a hangoz-
tass kifejezést a szólj kifejezéssel cserélem föl, 
hogy a hang és szótag képzete a gyermek 
lelkében világosabban különváljék.) (Mi !) Helyes. 
Péter, szólj te is egy szótagot (Né?) Hányszor 

mozdult meg a szájad, mikor kiszóltad ezt a 
szótagot ? (Egyszer.) Ügy van, egyszer. Látjátok, 
a szótagot arról lehet megismerni, hogtj min-
dig egg szájmozdulással mondjuk ki. (Hogy 
a magánhangzó magában lehet egy szótag, a 
mássalhangzó soha, erre később, a kéttagú 
szók ó-ra, é va stb. olvastatásánál és diktandó-
íratásánál vezetem rá a gyermekeimet.) 

III . Eddig esak egy-egy szótagot olvastunk 
és í r tunk; így: ci, al, né, ber, ca, la. Most 
figyeljetek ide szépen. Ehhez a szótaghoz ci 
hozzáírok egy másik hozzáillő szótagot : cica. 
Olvassátok el ! Ismeritek-e a cicát ? Kinek van 
otthon cicája ? Nekem is van. A cica kedves 
kis állat. Most szóljátok ki a cica nevét szó-
tagonként : ci-ca. Most egyszerre : cica. Ha a 
cica nevét egyszerre szóljuk ki, akkor egy szót 
szólunk. Most én szólok egy másik szót : álma. 
Ismeritek-e az a lmá t? stb. 

Emlékeztek-e még, mikor a kis gyermek 
gőgicséléséről beszélgettünk? Hogyan is gő-
gicsél? í, bú, ba, mam stb. Tudjuk-e, értjük-e, 
mit szól, mit akar a kis baba ? Nem. Mert 
amit ő gőgicsél, az semmi, nem jelent semmit. 
Ha ti szóltok egy szótagot, pl. ka, megérti-e, 
tudja-e valaki, hogy mit akartok mondani? 
Ugy-e nem ? Még akkor sem, ha én szólom 
ki azt a szótagot ! De ha azt mondom kalap, 
tudjátok, értitek, úgy- e, hogy mit szóltam ? 
Ennek a tárgynak (mutatom) a nevét. Nézzé-
tek. Ebből a szóból kalap, ka egy szótag "nem 
jelent semmit; lap a másik szótag; magában 
ez se jelent semmit (a gyermekek a „lap" 
jelentését még nem ismerik) ; de ha a kettőt 
összeteszem (összeírom), kalap — jelent valamit ; 
ez már szó. Gyakorlásul a gyermekekkel egyen-
ként, fölváltva szótagot és szót mondatunk; 
ilyenformán : Miklós, szólj egy szótagot ! 
(mondja pl. ré). Ez szótag, mert egy szájmoz-
didással mondjuk ki és nem jelent §çmmit. 
Zoltán, ebből a szótagból: ré, csinálj egy szót! 
répa. Ez szó, mert két szótagból van összetéve 
és jelent valamit. Tehát miről ismered meg a 
szótagot ? miről a szót ? stb., s ezután a szók 
másolóírásának gyakorlása. 

Ezen a fokon érvényesül a magán- és más-
salhangzó ismertetése : támogatja és tudatossá 
teszi a nyelvérzéki alapon gyakorolt szótago-
lást ; a jó szótagolás pedig a legbiztosabb esz-
köze, sőt föltétele a szók helyesírásának. Ez a 
hitem annyira erős, hogy törvényül szeretném 
kimondatni, hogy : az I. osztályban végig csak 
szótagolna olvastassunk és előmondás után 
— a következetes fokozatot betartva — csak 
szókat írassunk. 

Ennek a fokozatnak a gyakorlati része a 
következő: Figyeljetek, fiaim! Ezt a szót í r juk : 
liba. (Utánam szólják mindnyájan, liba.) Géza, 

„t-i** 
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szóld ki ezt a szót, szótagonként ! Szólja, li-ba. 
Szóld ki magában még egyszer az első szó-
tagot, Jenő ! Szólja, li. Most ezt az első szó-
tagot hangoztasd hangonként, Lajos ! Hangoz-
tatja, l-i. írjátok le mindnyájan ! Imre, szóld 
ki a második szótagot egyszerre ! ha. Hangoz-
tasd hangonként, Zoltán ! b- a. Most írjátok 
mindnyájan az első szótaghoz, liba. Olvasd el, 
Sándor, mit írtál ? Olvassátok el mindnyájan. 
Hát szó-e ez, amit most írtatok? Szó, mert 
jelent valamit ; egy állatnak a nevét jelenti. 

így íratunk (eiömondás után) és tárgyalunk 
egy-egy olvasási leckeorán 5 — 6 két, háromtagú 
szót. Lehet közöttük : tárgyat (személyt) jelentő 
s só, cselekvést (csinálást) jelentő szó és milyen-
séget jelentő szó. Magától értetődik, hogy a 
fölbontás módja, a biztosság gyarapodtával, 
folyton rövidül. 

Mikor ebben a keretben teljes biztossággal 
mozognak gyermekeim, megmagyarázom nekik az 
egytagú szók fogalmát (fái, kép, ház, ír, bot stb). 

Egy szótagból is lehet szó, ha jelent valamit. 
Most még világosabb a gyermek lelkében 
a szótag és szó között való különbség. Föl-
váltva íratok (diktandó) szótagot, egytagú és 
két-háromtagú szókat. Végül megtanítom őket 
a következő igazságokra : a) A szótagról azt 
kell tudni, mikor írunk, hogy azt sohase szabad 
magában hagyni, hanem össze kell írni egy, 
két, három hozzáillő szótaggal, míg csak szó 
nem lesz beide, b) A szóról azt kell tudni, 
mikor írunk, hogy sohase szabad más szóval 
összeírni (kivétel az összetett szó, mikor két 
szó egy tárgyat, egy dolgot jelent; ezt több 
példával megvilágítom), mert az magában is 
jelent valamit. (Az Isten nevét, személyek 
neveit, tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.) 
Megjegyzem még ehelyütt, hogy az I. osztály^ 
ban az írásjelek : pont, vessző, kettőspont, kérdő-
jel stb. ismertetésére semmi szükség sincs, 
merjM^z olvasás gépies és monoton ; a szók 
írataSanál pedig használatuk célja, módja úgyse 
domborítható ki. 

Egész eljárásomból látható, hogy nyelvtaní-
tásom összeölelkezik az írás-olvasás tanítással. 
Fokozatos. Az alapból nő föl, mint az épület. 
Én régen megszerkesztettem azt a helyesírási 
példatárt, amelyet Novak t. kollégám ajánl, 
így tervszerűen megyek a kisebbről a na-
gyobbra, kevesebbről a többre, szóval, a köny-
nyebbről a nehezebbre. 

Állításom igazolására még egy példa a nyelv-
érzéki alapon vezetett nyelvtanításomból. A mi 
fonetikus nyelvünkben is van sok szó (ragozott 
és képzett), amelyeket az élőbeszédben másként 
mondunk ki, mint ahogy helyesen írni szoktuk. 
És én azt hiszem, hogy a tudósok ezek ked-
véért tolták a népiskola nyakára a nyelvtant. 

Hát pedig ezekhez se kell semmi ördögi 
mesterség, semmiféle nyelvtanoskodás, csak 
ügyes rávezetés. íme : Fiaim, ezt a szót írjátok, 
szaladjunk'. (De így ejtem ki : szalaggyunk, 
ahogy az élőbeszédben szoktuk.) A gyerme-
keimnek a füle azt diktálja, amit hall ; tehát 
így szótagolják : sza- lagy- gyünk és írják : 
szalaggyunk. Hiba van, fiaim ; nem jól írtátok 
ki a szaladjunk szót. Megrökönyödnek. Még 
olyan is akad, aki szembeszáll velem, hogy ő 
jól írta ; mert azt okosan nem lehet másként 
kiírni. Hallgassatok csak rám. Magamról ezt 
mondom, szaladok. Ha János azt teszi, amit 
én, mit csinál ő? szálad. Igaz-e, szalad és nem 
szalagy ? ! Ki tudja már most okosan kiszóta-
golni ezt a szót? Bizonnyal mondom, minden 
gyermek, aki reám figyelt. Probatum est. 
Ilyen szók még : köszöntsük (köszönésük), kö-
szöntjük (köszöntyíik) mondta (monta) stb. stb., 
ezekkel végződik az I. osztály nyelvtanítás-
anyaga. 

A II. osztályban 1 — 2 hónapig az I. oszt. 
tananyagát ismételem, szótagolva olvastatok, 
szókat íratok. A 2 —3. hónap végén áttérek a 
folyékony olvasásra és a mondat ismertetésére, 
a következőleg: elsorolok egymásután 4—5 
személyt és tárgyat jelentő szót, ilyenformán : 
Figyeljetek szépen reám ! Ha mondom : asztaly 
szék, fogas, János, Pista, mondok-e az asztal-
ról, székről, Pistáról valamit? Ugy-e nem 
mondtam róluk se*nmit; csak kimondtam az 
asztal, szék stb. nevét. 

Figyeljetek csak ! Most azt mondom : Az 
asztal szögletes. Mondtam-e most az asztaltól 
valamit? (Igen.) János, mit is mondtam az 
asztalról ? (Azt, hogy szögletes.) Helyes. Most 
Pistáról mondok valamit. Pista kávét reggeli-
zett. Mondtam-e Pistáról valamit? (Igen.) Mit 
is mondtam róla, Dezső ? (Hogy kávét regge-
lizett.) Látjátok, mikor valakiről, vagy valami-
ről valamit mondunk: akkor mondatot mondunk. 
(Gyakorlásul több gyermekkel mondatok 1 — 2 
mondatot.) 

Azután elővétetem az olvasókönyvet. (Olyan 
olvasmányt keresek ki, amely rövid [egyszerű] 
mondatokból van.) Előbb magam olvasom el 
folyékonyan az első mondatot ; azután elolvas-
tatom néhány gyermekkel. Majd szemléltetem 
a mondatnak külső alakját. A mondat szókból 
van, az első szónak első hangja nagybetűvel 
van írva, a mondat végén pont van. Ezt az 
alaki szemléltetést ismételem a táblára írt mon-
datokon is. 

Most következik a mondat tartalmi értel-
mezése, magyarázata, ilyenformán : Miklós teg-
nap —. Tudjátok-e, mit akarok Miklóssal? Mit 
akarok róla mondani? Ugy-e nem? Mert amit 
Miklósról gondoltam, még nem mondtam ki. 



3 7 . SZÁM. N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 
* 

1 1 

De ha ezt mondom : Miklós tegnap a szőlőben 
volt. Ezt már tudja, megérti mindenki, mert 
amit róla gondoltam, ki is mondtam. Ez mái-
teljes értelmű gondolat — mondat. 

A mondatok eddig szokásos tárgyalását: 
alakjaik (tő, bővített, egyszerű, összetett), ré-
szeik (alany, állítmány stb.) szerint mindvégig 
mellőzendőnek tat torn; csupán arra törekszem, 
hogy gyermekeim, fokozatosan, a közönséges 
beszédre visszavihető értelmök (közlő, tagadó, 
parancsoló, kérdő stb.) szerint ismerjék a rövid 
és hosszú (hogy- os, mert-es, mivel-es) monda-
tokat. 

A névelő, névmás, névutó ismertetésére csak 
annyiban van gondom, hogy azoknak, mint 
szóknak, a mondatban különálló voltát meg-
értethessem. 

Gyakorlati rész: rövidebb, majd hosszabb 
mondatok másoltatása. Ezt követi az előmon-
dás után való íratás, a következőleg : Fiaim, 
ezt a mondatot í r juk: Az asztalnak négy lába 
van. (Utánam mondja az egész osztály, a ren-
des beszéd gyorsaságával, ahogy én mondtam.) 
Pista, mondd el ezt a mondatot szónként ! 
(Mondja: Az — asztalnak — négy — lába 
— van.) Antal, mondd el te is, úgy, hogy 
minden szó kimondásánál mutasd föl egy ujja-
dat. (Megteszi.) Tehát a mondatunk 5 szóból 
van. Imre, mondd ki még egyszer az első szót. 
(Mondja: Az.) írjátok le. Ernő, mondd ki a 
második szavát a mondatnak! (asztalnak) most 
szótagonként. (Mondja: a-z talnak.) írjátok az 
első sző mellé. Laci, mondd ki a harmadik 
szót. (Mondja : négy.) Írjátok a második szó 
mellé stb. 

Mikor a gyermekeim annyira gyakorlottak, 
hogy a gyorsan kimondott mondatok szavainak 
számát biztosan szedik az ujjaikra : a monda-
toknak csupán szónként való elmondatására 
támaszkodom, így : Figyeljetek ! ezt a monda-
tot í r juk: Ignác holnap a szőlőbe megy. János, 
mondd ki szónként ezt a mondatot ! (Mondja : 
Ignác — holnap — a — szőlőbe — uiegy.) 
Jóska, mondd ki ,még egyszer az első szót ! 
(Mondja : Ignác.) ír játok ! stb. Később már 
csak egyszerűen megállapíttatom a szavak szá-
mát s minden bontogatás nélkül íratom a mon-
datot. 

A(,) vessző használatát a hogy-os, mert-es stb. 
mondatok olvastatásánál érzékeltetem, később 
a hanghordozás alapján gyakorlom be az írás-
ban való alkalmazását. 

III. osztály tanításanyaga az első 1 — 3 
hónapon át az előző év anyagának ismétlése ; 
a cselekvés három főidejének érzékeltető ismer-
tetése, a cselekrést jelentő szók ragasztéka (ige-
kötő használatának begyakorlása. Igemódokra 
és alakokra semmi szükség nincs). A többi 

hónapokban a gyermekek saját gondolataiknak 
értelmes mondatokban foglalt íratása. (A tanító 
föladata ezen a fokon : a gyermek fogalom-
körének bővítése és gondolkodásának irányí-
tása.) 

A IV. osztály tanításanyaga a 2—3 első 
hónapban ismétlés, ezután végig a fogalmazás. 
Fogalmazás ! Ez a népiskolai tanítás meg-
mászhatatlan Csimborasszója. Mert általános 
tapasztalat, hogy a népiskolából, de bátran 
hozzáteszem, hogy a középiskolák négy alsó 
osztályából kikerült gyermekek sem tudnak 
helyesen írni. Annál kevésbé fogalmazni. És 
ennek oka : a nyelvtan tanítás. A népiskolai 
tanításnak a törvényei : az elemiesség és a fo-
kozatos következetesség, végül minden fokon az 
időt követelő türelmes gyakorlás. Ezeket a tör-
vényeket tévesztették a múltban s tévesztik ma 
is szem elől azok, akik a nyelvtan mellett kar-
doskodnak. 

Fogalmazástanítási eljárásom a következő : 
Fiaim, tegnap délután szünetetek volt. Gondolja 
át mindegyitek, mivel töltötte el a délutánt ? 
(Hol volt? Kivel? Mit csinált? M t lá tot t? 
Mit hallott ? stb.) Akit közületek fölszólítok, 
szépen elbeszéli a tegnapi időtöltését. No, La-
jos fiam, állj föl és beszéld el te! Amit el-
beszólsz, azt mindnyájan meghallgatjuk és le-
írjuk. Kezdi : Én tegnap a szőlőben voltam. 
(Megállítom és egy másik gyermekhez fordulok. 
No fiam, mit mondott Lajos? Azt mondta, 
hogy tegnap a szőlőben volt. Látjátok, már 
tudjuk, hogy hol volt. Ezt egy helyes mondat-
ban leírjuk, erre a kérdésemre felelve : Hol 
volt tegnap Lajos ?) Lajos tegnap a szőlőben 
volt. (Mikor és kivel mentél oda, Lajos ? Édes-
apámmal. A kérdésre feleltetek egy harmadik 
gyerekkel. Kivel és mikor ment Lajos a sző-
lőbe ?) Az édesapjával ment oda, délután két 
órakor. (Mit csináltatok a szőlőben ? Édesapám 
a fákat nyesegette, én meg a levagdalt ágakat 
szedtem össze. A kérdések az előbbi módon.) 
Az édesapja a fákat nyesegette, ő meg a levag-
dalt ágakat szedte össze. És így tovább. 

így építtetem föl a szókat és mondatokat 
teljes könnyedséggel kezdő tanítványaimmal, az 
első kis leíró fogalmazvány épületét. Ez az 
eljárás természetes és gyakorlati: mert tárgya 
a gyermek fogalomköréből való ; és az elemi-
ség törvényének megfelelő : mert fokozatosan 
következetes. A föntebb bemutatott módon 
vezetem rá gyermekeimet a levélírás mester-
ségére is. (Mikor beszélünk, mondatokat füzünk 
össze. A levél is és más írás is nem egyéb, 
mint beszéd stb.) 

Ahol a IV. oszt. elemista gyermek elfogad-
hatóan helyes levelet tud írni. ott, azt hiszem, 
a népiskolai nyelvtanítás problémája megolda-
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tot t . Én ezt elértem osztatlan iskolában az 
Y—VI . osztályban ; osztottban a IV-ben, még 
pedig nyelvtan nélkül — az idő rövidsége miatt 
itt-ott hiányosan leírt — szintétikai nyelvtanító 
eljárásommal. 

A nyelvtanítás egyik legfontosabb tárgya a 
népiskolának. Épen ezért határozott bátorság-
gal ki merem mondani, hogy onnan a nyelv-
tantépen az ügy érdekében, teljesen ki kell 
küszöbölni. Jó módszeres vezérkönyvre van csak 
szükség, amelyben az itt leírt nyelvtanító-
eljárás minden fázisa, minden fogása részlete-
sebben lenne kidomborítva. 

(Eger.) Borsodi (Frinth) László. 

— Helyreigazítás. „A. „Néptanítók Lapja" 
f. évi 29. számában, a különfélék rovatában, 
„A gömöri tanítók és az Eötvös-alap" címmel 
egy közlemény jelent meg, amelynek tulajdon-
képeni célját egyesületünk tagjai közül igen 
sokan félremagyarázták s azt úgy vármegyénk 
kir. tanfelügyelőjére, valamint a rimaszombati 
járáskör tagjaira nézve sérelmesnek nyilvání-
tották. (? Szerk.) Az egyesület volt választmánya 
több évi ügybnzgó működése mellett is fájó 
szívvel tapasztalta azt, hogy az egyesület tagjai 
közül sokan teljes közönyösséggel viseltetnek 
az Eötvös-alap ügye iránt. E bajon a választ-
mány, pusztán az ügy iránt való nemes és jó 
szándékból, úgy akart segíteni, hogy az egye-
sület összes tagjait kényszer útján, közgyűlési 
határozattal fogja a szent ügy lobogója alá 
vezetni. Az 1904. évi január 7-én tartot t köz-
gyűlés szótöbbséggel csakugyan határozattá 
emelte az Eötvös alap kötelező tagságát, de a 
kisebbség, ezek között különösen a rimaszom-
bati járáskör, óvást emelt a határozat ellen, 
azt sérelmesnek találta nemcsak azért, mert az 
egyéni szabadságot sérti, hanem azért is, mivel 
— meggyőződésük szerint — az ilyen intéz-
kedés magának a humánus inté? ménvnek válik 
kárára, veszedelmére. A választmány ragasz-
kodott továbbra is a közgyűlés határozatához, 
sőt amennyiben azt látta, hogy e kérdés vár-
megyénk tanítóságát két táborra osztotta, arra 
törekedett, hogy a maga táborának többségét 
minden megengedett és célravezető eszközök 
alkalmazása által biztosítsa. Ez a szempont 
indította a választmány egyik tagját a sérelmes-
nek tartott közlemény megírására és bekül-
désére. Ez a kartársunk volt az, aki hazánk-
ban először pendítette meg a Tanítók Háza 
eszméjét, és amidőn ma már' lelkének egykori 
boldog álmát megvalósulva látja, akár emberi, 
akár pedig magasabb erkölcsi szempontból nem 
csodálkozhatunk azon, ha ő hatványozott erő-
vel, szíve szerinti melegséggel akarja szolgálni 
annak a humánus célú egyesületnek az érdekét, 

amely az ő eszméjét aránylag ily rövid idő 
alatt meg is tudta valósítani. Általános tanító-
egyesületünk f. évi augusztus 29-én tartot t 
közgyűlése egy indítvánnyal kapcsolatosan fog-
lalkozott az említett közleménnyel, amely úgy 
vármegyénk kir. tanfelügyelőjére, valamint a 
rimaszombati járáskör tagjaira nézve több egye-
sületi tag előtt sérelmesnek tünt föl. (? Szerk.) 
A cikk írója teljes határozottsággal kijelentette 
ugyan, hogy személyében senkit sérteni nem 
akart, hanem a közleményt egyedül az Eötvös-
alap érdekében írta meg és küldte be a Nép-
tanítók Lapja szerkesztőségének: mégis egye-
sületi közgyűlésünk, egyrészről az egyesület 
belső békéjének a biztosítása, másrészről pedig 
a közleményből kiolvasott sérelemnek lehetőség 
szerinti teljes orvoslása szempontjából sem 
hagyhatja azt helyreigazítás nélkül. Kimondta 
és elhatározta azért közgyűlésünk, hogy a tisztán 
elvi alapon megindult harcban úgy a rima-
szombati járáskör tagjainak, valamint az egye-
sület bármely tagjának egyéni meggyőződését 
tiszteletben tar t ja és sem az egyik, sem a másik 
tábor jóhiszeműségében nem kételkedik. Kívá-
natos, hogy egyesületi életünk közszelleme to-
vábbra is hű és következetes maradjon három 
évtizedre terjedő múltjához, amely az elvi 
kérdések mellett személyeket sohasem tolt elő-
térbe, hanem a fölszínre került kérdéseket az 
egyetemes tanügyi közvélemény szempontja 
szerint bírálta el. Kimondta közgyűlésünk azt 
is, hogy vármegyénk kir. tanfelügyelője iránt 
teljes bizalommal viseltetik, amint azt kiváló 
szakismerete, pedagógiai jártassága és a tanító-
ság ügye iránt tanúsított jóakarata által ki is 
érdemelte. Az elvek és a meggyőződések harcai 
között akadhatnak és bizonyára mint most, 
ezután is akadnak nézeteltérések, ellentétes 
vélemények, de ebből érintetlenül kell kiemel-
kedni annak az egészséges és egyedül helyes 
tanítói közszellemnek, amelynek jelszava kell, 
hogy ez legyen : „ Csak azon önérzelem méltó 
az emberhez, mely mások iránt tisztelettel, maga 
iránt pedig lelkiismerettel viseltetik". A. Gömör-
Kishontvármegyei ált. tanítóegyesület közgyű-
lésének határozata alapján közzéteszi : Szom-
batliy László, egyesületi elnök." Ehhez a 
„helyreigazításhoz" csak két megjegyzést fü -
zünk: l .Neni vesszük ki belőle, hogy a „Gömör-
megyei ált. tanítóegyesület" minden egyes tagja 
továbbra is kötelező tagja marad-e az Eötvös-
alapnak, ? Pedig erre kellett volna vonatkoznia 
a „helyreigazításnak". 2. A vármegyei kir. tan-
felügyelő megvédelmezése teljesen fölösleges volt, 
amennyiben a vármegyei kir. tanfelügyelő ura t 
senki sem támadta. Általában lapunk 29. számá-
nak tárgyilagos közleménye, melyet kár volt 
„félremagyarázni", senkin sem ejtett „sérelmet". 
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Háza ratásra. 
(A trencséni tanítói internátus ünnepi avatásán 

szavalta a szerző.) 
Mosolyogva replced itt közöttünk 
A jó lelkeknek angyala, 
Hozsannával hát őt köszöntsük, 
Zengjen ajkunknak hő szava. 
Angyal, ki szállván szárnyra keltél: 
Szívekbe így loptad magad, 
S hűvös csodát, dicsőt műveltél, — 
Haldd most a hálahangokat ! 

Hogy is volt csak, miként cselekvéd, 
Hogy palota s gunyhó ajtaján 
Pattant a zár, mi eddig megvéd : 
S a jóság édes, hő szaván 
Küszöbről száll, száll a küszöbre 
Az esetéseknek gyöngye mind, 
S hő tett terem a kebelekben, 
Áldást a kéz, ah, áldva hint! 

Hogy is volt csak ? . . . Amerre szálltál : 
Öledbe egy-egy tégla hullt 
S amit- epedve, égve vártál, 
Egy szent ház orma égre nyúlt. — 
S miként lia e ház mondta volna : 
Vagyok, vagyok, óh, lássatok ! 
Belőlem áldás lesz kiontva, 
Minek a hon örülni fog. 

Angyal, ki szállván szárnyra kéltél: 
Nézd, áll a ház, már égre tör, 
Benne az erény magja felkél, 
A tudás belőle szétömöl; 
A tiszta hit s a hon szerelme 
Innen lobog, mint égi láng . . . 
Nézz a tanítógyermekekre, 
Nézz ide édes, szép hazánk! 

Meglátod, meg az elhagyottat, 
Akit itt könyör gyámólit, 
S meglátod majd a zaklatottat, 
Akit csak egy visz, egy: a hit, 
Hogy művében a honnak üdve, 
Dicsfénye támad egykoron; 
S élte ha lesz a sírba dűlve : 
Áldás kél, hol jár, a nyomon. 

Ez sorsod, ez, tanítógyermek, 
Ne szidd azért, ki mostohád. 
Aldd, kik könyörből fölnevelnék, 
Hordd így éltednek bús sorát. 
Az élet zordon sivatagján 
Oázist lásson őrszemed, 
CsüggHlen menj, haladj porondján, — 
Szolgáld honocl és nemzeted. 

Magyar hon, magyar nemzetével: 
Bálványod mindig ez legyen! 
Oázis ez, a mult fényévél, 
Benne gyönyör mily sok terem ! 
Az átkot — azt némán viseld él. 
Becsüld, ha jót ád, bármi szűk, 
Ellentől védd szilárd kebellel, 
Ne lássanak mint kishitűt ! 

Tanítógyermék : légy ilyen Ts ! < 
S kik érted itt jót tettenek : 
Azokat zárd, óh zárd szívedbe, 
Magyarok ők, jó emberek. 
S ah én, a költő, mit tehetnék 
E percnek kéjes gyönyörén : 
Mi hála most és majd terem még : 
Azt mind, mind általérzem én. 

Ah, így érezve hozzád esdék, 
Magyarok szent, nagy Istene: 
Legyen, legyen a tanítógyermék 
Magyar hazámnak mindene! 
Bölcseség, jóság szállja mind meg 
S ahol csak tettét erezik : 
Ott fényt, hatalmat érezzenek 
S embertettben is istenit. 

Minké Béla. 

IRODALOM. 
A kath. iskolák új tanterveinek magyarázata. 

A róm. és görög szertartású kath. népiskolák 
új tantervei megjelentek és a püspöki ka r 
rendeletéhői ez iskolaévben megkezdődik foko-
zatos életbeléptetésük. Igen fontos, hogy e tan-
tervek szellemét és földolgozásuk egységes 
módját is ismerje a tanítóság. A Szent István 
Társulat erről is gondoskodott. A kiadásában 
megjelent Dreisziger-féle Általános és Rész-
letes Oktatástan (ára 2 kor.) teljesen az ú j 
tanterv alapján áll ; összes fejezetei tehát e 
tanterv magyarázatául tekinthetők. Aki e 
könyvet áttanulmányozza, egyszersmind az ú j 
tanterv szellemébe hatol belé. Az ú j tanterv 
osztatlan (egy- és kéttanítós) iskolák számára 
készült részének részletes és alapos magyará-
zatát pedig Dreiszigernek Útmutató (Ara 2 K) 
című, ugyancsak a Szent István Társulatnál 
(Szentkirályi-u. 28/b) megjelent és kapható 
müve foglalja magában. 

Megjelent : Védekezzünk az alkohol ellen. 
A nép számára í r ta : Márton Bálint, makói 
tanító. Ara 10 fillér. 



•14 N É P T A N Í T Ó K LAPJA. 3 6 . SZÁM. 

HIVATALOS ItÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfeliigyelö-
ségi kirendeltségnek. — 354 ;0. ein. sz.) 

Hivatali elődömnek 1903. évi 41.846. sz. a. 
kelt rendeletével az ifjúsági egyesületek szá-
mára kiadott alapszabálytervezet 2. § ában 
foglaltak szerint az egyesület célja a tanköteles 
kort túlhaladott ifjúságnál a hazafias érzületnek 
ápolásán, a hasznos ismeretek terjesztésén, az 
ifjúságnak illemre és tisztességre szoktatásán 
kívül még az ifjaknak a mértékletes életmódra 
való szoktatása, a korcsmák és más ezekhez 
hasonló helyiségek látogatásától való vissza-
tartása. 

Bár az ifjúsági egyesületek céljának ezen 
meghatározásában bentfoglaltik azon föladat is, 
hogy az egyesületek is kivegyék a maguk 
részét az alkoholizmus elleni küzdelemből, 
mindazonáltal különös figyelemmel egyrészt arra, 
hogy az alkoholizmus elleni mozgalom terjedé-
sével az egyre behatóbbá váló vizsgálódások 
folyamán az alkoholizmus pusztításának méretei, 
amit az az emberi szervezetbe, a testi, lelki és 
erkölcsi erőkkel és a nemzeti vagyonnal szem-
ben okoz, mind ijesztőbb arányokban tűnnek 
ki, másfelől pedig figyelemmel arra, hogy az 
ifjúsági egyesületek tagjai épen abban a kor-
ban vannak, amidőn még a test és lélek erői 
a test és lélek kisebb ellenállóképességénél 
fogva gyengék, de a szenvedélyek iránt az i f jú 
lélek fogékonysága a legerősebb, szükségesnek 
tar tom Címedet fölhívni arra, hogy az ifjúsági 
egyesületekbe az alkoholizmus ellen való küz-
delmet, a fönt megjelölt általános irányú ne-
velő és irányító munkásságon kívül, a legha-
tározottabb formában s az alább megállapított 
eljárás végrehajtásával belevigye. 

A/. ifjúsági egyesületeknek tehát föladata és 
kötelessége az alkoholizmus ellen minden ren-
delkezésre álló eszközzel küzdeni. Ezen esz-
közök pedig: első sorban a fölvilágosítás, 
másodsorban a visszatartás, aztán az elrettentés 
és a példa. 

A fölvilágosítás, ha meggyőzően történik, a 
leghatásosabb eszköz. Ez okból elrendelem, 
hogy az ifjúsági egyesületek összejövetelein, 
lehetőleg minden hónapban egyszer, az alkoho-
lizmus veszedelméről az idevágó szakirodalom 
alapján részletes, de az ifjúság értelmi fokához 
mért előadások tartassanak. Ezen cél meg-
könnyítésére az ifjúsági egyesület könyvtára 
számára alkalmas szakművek szerzendők meg. 
(L. Máday Izidor : Adatok az alkoholizmus kér-
désének ismertetéséhez című művet : folyó évi 
3501/905. ein. sz. rendelet) 

De. a fölvilágosítás céljából az ifjúságnak is 

alkalmat kell nyújtani arra, hogy e kérdés 
iránt állandóan érdeklődjék. Ez okból szükséges, 
hogy az egyesületek valamely oly lapot vagy 
folyóiratot rendeljenek meg, mely az alkoho-
lizmus elleni mozgalomról és annak eredmé-
nyeiről állandóan értesítéseket közöl és a küz-
delem gyakorlatilag kipróbált, célravezető 
módjait is ismerteti. (L. 3502/905. ein. sz. 
rendelet „Az alkoholizmus" című folyóirat 
ügyében.) 

Az ifjúságnak az alkohol élvezetétől való 
visszatartása céljából az alapszabálytervezet 4. 
§-ában fölvett tilalmat, hogy : t. i. az egyesület 
köréből a szeszes italok élvezete ki van zárva, 
a legszigorúbban érvényesíteni kell és a tilalom 
ellen vétőkkel szemben a 13. §-ban megszabott 
legszigorúbb büntetést, az egy évre terjedő ki-
zárást kell alkalmazni. Ugyanezen büntetést 
kell az ifjúsági egyesület mindazon tagjai ellen 
is alkalmazni, akik a szeszes italok mértéktelen 
élvezetével — habár az egyesület körén kívül 
való viselkedésükben is — az ifjúsági egye-
sület tagjaihoz nem illő magaviseletet tanúsí-
tottak. 

Jó példával is kell hatni az ifjúságra. A 
példa fontosságát külön hangsúlyozni szüksé-
gesnek nem ta r tom: ezzel szemben azonban 
kiemelem, hogy a vezetők ne mulasszák el az 
egyesület tagjainak figyelmét olyan elrettentő 
példákra is minden kínálkozó alkalommal, de 
tapintatosan ráirányítani, minők — sajnos — 
még minden községben elég bőven kínálkoznak, 
midőn az if júság saját szemeivel láthatja, hogy 
a szeszes italok mértéktelen élvezete mikép 
pusztítja el az ember egészségét, erkölcsi 
érzékét, vagyonát, mint dúlja föl a családi 
békét és ássa meg kora sírját jobb sorsra ér-
demes felebarátainak. 

Az elrettentés és a szemléltetés céljainak 
tesznek szolgálatot erre alkalmas szemléltető-
képek. E kérdésre nézve utalok a folyó évi 
június hó 24-én 172. ein. sz. a. kelt rendele-
temre, melyben Cossel Armand temesvári 
könyvkereskedőnek „Óvakodjunk a szeszes ita-
loktól" föliratú, iskolai szemléleti célokra szol-
gáló fali képét minden fokú iskolák használatára 
engedélyeztem. Ezen képnek beszerzése és az 
ifjúsági egyesület helyiségében alkalmas helyen 
való kifüggesztése jó szolgálatot tesz az ügynek. 

A föntiek alapján elrendelem, hogy Címed 
az ifjúsági egyesületek működésének ellenőrzése 
alkalmával ezen rendeletem végrehajtására 
gondot fordítson. Az ifjúsági egyesületekről 
teendő jelentéseiben pedig ezen rendeletem 
végrehajtását és annak hatását mindenkor ki-
emelje, az ifjúsági egyesületek szervezésében 
és vezetésében kitűnt tanítók megjutalmazása 
érdekében teendő jelentéseiben az alkoholizmus 
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elleni küzdelemben kitűnt tanítóknak — egyenlő 
körülmények között — elsőbbséget adjon. * 

Budapest, 1905. évi szeptember hó 1-én. 
Lukács. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kinevezte: Munkai József, Csiky Erzsébet 

és Pártos Károly oki. tanítókat, ill. tanítónőt 
az egyeki áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónővé; Józsa Ilona pilisszentiváni áll. el. 
isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Posta Mária oki. tanító-
nőt az oláhláposbányai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; R)der Imre, Roder Mária, Lénárd 
Izabella, Horváth Béla, Horváthné Czeizlinger 
Irma és Antal Antónia oki. tanítókat, ill. ta-
nítónőket a vecsési áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tókká, ill. tanítónőkké ; Fekete Máriát, a sza-
badkai áll. tanítónőképző-intézethez szolgálat-
tételre rendelt áll. el. isk. tanítónőt a szabadkai 
áll. tanítónőképző-intézet gyakorló-iskolájához 
a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába gyakorlóiskolai 
tanítónővé; Tabódy Ida áll. el. isk. tanítónőt 
és oki. polg. isk. tanítónőt a pozsonyi áll. tanítónő-
képző intézethez a XI. fiz. oszt. 3. fok.-ban rend-
szeresített illetményekkel bennlakó s.-tanítónővé. 

Jelen minöségökben áthelyezte: Szieber 
Sándor solymári, Funovits József rákosdi és 
Márkus Ferenc nyitraszegi áll. el. isk. tanító-
kat a vecsési áll. el. népisk.-hoz; Hornyik 
Ferenc husztnémetújfalusi áll. el. isk.- tanítót 
a fülöpszállás-központi, Stichleutner Kálmán 
fülöpszállás-kerekegyházi I. sz. áll. el. isk. taní-
tót a husztnémetújfalusi és Zámbóné br. Hágen 
Frida fülöpszállás-központi áll. el. isk. tanító-
nőt a fülöpszállás kerekegyházi I. sz. áll. el. 
isk.-hoz; Kiss Endre mosoni áll. el. isk. taní-
tót a solymári áll. el. isk.-hoz; Domián Alajos 
nagyszebeni áll. el. isk. tanítót a nyitraszegi 
áll. el. isk.-hoz; Absolon Berta radácsi áll. óvó-
nőt a znióváraljai áll. óvóhoz. 

Visszahelyezte : Prunyi Ottó pusztaföldvári 
áll. el. isk. tanítót a hibbei áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Velcsov Rafael 
Lukács óbessenyői munkaképtelen közs. el. isk. 
tanítónak évi 1280 K - t ; id. Sehmeltzer Miklós 
újszentpéteri munkaképtelen közs. tanítónak 
évi 1040 K- t ; Kempf József Ács községhez 
tartozó jegespusztai elaggott közs. tanítónak 
évi 620 K - t ; Nagy G i b or balatonkisszőllősi 
ev. ref. el. isk. elaggott tanítónak évi 700 K- t ; 
Monosevi-s (Monas) Simon melenczei gör. kel. 
szerb munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 
1140 K- t ; Szó'cs Sándor nyárádtői munkakép-
telen g. kath. tanítónak évi 360 K- t ; Barsán 
Miklós brassói munkaképtelen gör. kel. el. isk. 
tanítónak évi 960 K - t ; Pataki Sándor mihálcz-
falvi munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 

520 K-t ; Kordeván Vilmos budapesti ág. hitv. 
ev. munkaképtelen polg. isk. tanítónak évi 
3420 K- t ; Kovács János elaggott vadasdi ev. 
ref. el. isk. tanítónak évi 8G0 K - t ; Stima 
András orosi gör. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 520 K - t ; Ilyés János bazédi 
munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 380 K - t ; 
Darabos Lajos gárdonyi munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 1120 K - t ; Mintsik Mihály újlak-
szant'cskai gör. kath. tanítónak évi 860 K t ; 
Trocsányi Gábor salánki munkaképtelen közs. 
el. isk. tanítónak évi 560 K - t ; Mózes Mihály 
unokái ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 400 K- t ; Lengyel Ferenc bazitai 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 880 K - t ; 
Resnitz Ágoston gyergyózsedénpataki munka-
képtelen gör. kath. tanítónak évi 720 K - t ; 
Kili Nándor szilvágyi áll. segélyz. közs. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 900 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Csicskó Imre volt beleznai róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Petrányi Annának évi 
454 K-t, továbbá Anna és Karolina nevü kis-
korú árvái részére egyenként 75 K 66 f-t, 
151 K 32 f-t, mindössze 605 K 32 f - t ; néh. 
Pandurovics Dénes nyug. gör. kel. isk. tanító 
özv., szül. Komnenovies Máriának évi 300 K- t ; 
néh. Ráez Barnabás sényői nyug. ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Almási Juliannának évi 
434 K - t ; néh. Bezsö János nyug. szeniczi tanító 
özv., szül. Paidiny Ludmillának évi 300 K-t, 
egy kkorú árvájának 50 K - t ; néh. Vásárhelyi 
István jászberényi ev. ref. volt tanító özv., 
szül. Molnár Katalinnak évi 480 K-t, Katalin, 
Vilma, Mária, József, György és László kkorú 
árváinak egyenként 80 K-t, együtt 480 K-t, 
mindössze 960 K-t ; néh. Austerlitz Áron mun-
kácsi nyug. áll. el. isk. tanító özv., szül. Krii-
lisheim Reginának évi 600 K- t ; néh. Panniin 
Tivadar kis(felső)szlatinai közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Kael Rózának évi 500 K-t, Zoltán 
és Lajos nevü 2 kkorú árvának egyenként 
83 K 33 f t , együtt 166 K 66 f-t , mindössze 
666 K 66 f-t. 

Arvaliázba való fölvételét elrendelte : 
néh. Marcsányi István volt isaszegi közs. el. isk. 
tanító István nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Bartal Mór nagymegyeri volt róm. kath. 
el. isk. tanító Béla és Károly nevű árváinak a 
kecskemétibe. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Előléptetések a közoktatásügyi minisz-

tériumban. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumban több előléptetés történt, melyről a 
magyar tanítóság bizonyára nagy örömmel fog 

és Tanszermuzei 
} y e r t y á n f f y - k ö n y \ 
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értesülni. A népoktatási — VI. a) — ügyosztály 
érdemes vezetőjét: Halász Ferenc eddigi cím-
zetes miniszteri tanácsost a király valóságos 
miniszteri tanácsossá nevezte ki. Halász Ferenc 
a népoktatás terén maradandó alkotásokkal 
— melyeket a mi lapunk olvasói előtt föl-
sorolni fölösleges — szerzett érdemeket a királyi 
kitüntetésre. Kinevezte továbbá a király minisz-
teri osztálytanácsosokká dr. Neményi Imre és 
dr. Szász Károly eddigi címzetes osztály-
tanácsosokat; az előbbi a tanítóképző-intézetek 
ügyét vezeti szerencsés kézzel, utóbbi az elnöki 
titkár bokros teendőit végzi. Miniszteri taná-
csossá nevezte ki még a király dr. Tóth Lajos 
eddigi címzetes tanácsost, az egyetemi ügyek 
vezetőjét. 

— Péterfy Sándor kir. tanácsos, az 
Eötvös-alap örökös elnöke, a mult héten ma-
gánügyben négy napig Budapesten időzött, 
mely alkalommal meglátogatván az Eötvös- alap 
tisztviselőit, örömmel értesült orsz. segély-
egyesületünk : az ő szép alkotása föllendüléséről. 
Péterfy Sándor az Eötvös-alap tiszteletbeli 
elnökénél : Molnár Viktor államtitkárnál és 
Halász Ferenc miniszteri tanácsosnál, az Eötvös-
alap igazi jóakarójánál is tisztelgett, mindkét he-
lyen kérve a további jóindulatot Eötvös-alapunk 
iránt. Péterfy Sándor egészségi állapota most 
örvendetesen kielégítő s bizonyára az egész 
magyar tanítóság hő óhajtását tolmácsoljuk, 
midőn azt kívánjuk, hogy a Gondviselés tartsa 
meg a „tanítók atyját" még sokáig jó egész-
ségben. Péterfy Sándor budapesti tartózkodása 
alatt felelős szerkesztőnk vendége volt. 

— Az államtitkár köszönete. Molnár 
Viktor vallás- és közoktatásügyi államtitkár úr 
őméltósága, akit az Eötvös-alap f. évi augusz-
tusi közgyűlése egyhangúlag, nagy lelkesedéssel 
tiszteletbeli elnökké választott, következő levelet 
intézte az Eötvös-alap elnökéhez : „Nagyságos 
Elnök úr ! Örömmel vettem szíves távirati 
értesítését arról, hogy az Eötvös-alap egyesület 
tiszteletbeli elnökévé választattam. Fogadja rend-
kívüli figyelméért és ezen alkalomból kifejezett 
jóleső üdvözletéért a legmélyebb köszönetemet. 
Tiszteletbeli elnöki minőségemben is igaz támo-
gatója leszek mindazon nemes föladatoknak, 
amelyeket az Eötvös-alap maga elé tűzött. 
Kérem: tolmácsolja hálás érzelmeimet az egye-
sület mindazon tagjai előtt, akiknek becses 
hajlandósága folytán a tiszteletbeli elnöki tiszt-

tel kitüntettettem. Budapest, 1905 szeptember 
hó 1-én. Kiváló tisztelettel, igaz híve : Molnár 
Viktor, államtitkár." 

— Tanulmányút. Körösi Henrik középponti 
szolgálattételre berendelt királyi tanfelügyelőt 
a kultuszminiszter a német-svájci elemi nép-
iskolák tanulmányozására kiküldte. Körösi Hen-
rik különösen a többnyelvű osztatlan népiskolá-
kat fogja tanulmányozni. 

— R Ö T Í ( 1 hírek. Járossy Endre, a „Gömör-
vármegyei ált. tanítóegyesület" nagyérdemű, 
lelkes elnöke lemondott elnöki tisztéről s utód-
jául az egyesület augusztus 29-iki közgyűlése 
Szombathy László polg. iskolai tanítót válasz-
totta meg. Őszinte sajnálattal látjuk Járossy 
Endrét a tanítóegyesület éléről távozni, mert 
az ő kipróbált kezei közt biztosan láttuk az 
ált. tanítóegyesület zászlaját. Járossy Endre 
nemcsak kiváló képzettségű pedagógus, de lelkesr 
fenkölt gondolkozású ember is s az ilyen férfiak 
valók az egyesületek élére. Csakhogy személyes 
harcok — fájdalom ! — Gömörben is vannak 
és gyöngítik a tanítóságot, amely ha egyet-
értene, tiszteletet parancsoló, hatalmas testület 
volna! — Az Eötvös-alap 30 éves tagjainak 
díszes névsorából tévedésből kimaradt Gyer-
tyánffy István kir. tanácsos, nyug. tanítóképző-
intézeti igazgató neve, aki nemcsak tagja volt 
kezdetétől fogva orsz. tanítói segélyegyesüle-
tünknek, de nevét alapítvánnyal is megörökí-
tette az Eötvös-alapnál. — A kézimunka (slöjd) 
tanításához szükséges fölszerelés jegyzéke jelent 
meg a Magyar Comenius vállalat kiadásában. 
E jegyzék nagyban különbözik a pusztán reklám-
célból készült jegyzetektől, amennyiben beve-
zetéskép nemcsak értékes előszót közöl, hanem 
Ttépay Dániel tollából a slöjd szerepéről és 
nevelő fontosságáról értékes elmélkedést is 
közöl s csak ezt követi a képes árjegyzék. Az 
árjegyzékben fölsorolt tárgyak megrendelhetők 
a Lampel-féle könyvkereskedésben, Bpesten. — 
Gyűlés. Az „Érsekújvárvidéki r . k. népneve-
lők egyesülete", mely áll az érsekújvári, vág-
sellyei, udvardi, ürményi esp. ker. tanítói körei-
ből, f. évi szeptember hó 21-én Érsek új várott, 
az „Arany oroszlán" szálló dísztermében ta r t ja 
fönnállása óta XXIV. évi rendes közgyűlését. 
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NKI'TANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az összes ó v o d á k , e lemi , fe l ső n é p - és po lgá r i 
i sko lák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i s k o l a l é t e z é s é t 
igazoló é s az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e lö l é séve l ) é s az u t o l s ó p o s t a v i lágosan k i í r a n d ó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n egyes szóé r t , m i n d e n köz lé s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t e v ő p e t i t n y o m á s ü é s e g y h a s á b ú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. K E K . , OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, 1. K E B . , 1SKOLA-TÉB 3 . 

K é z i r a t o k a t n e m adx ixx lc v i s s z a . 

A nagy ellenség. 
F. év i s z e p t e m b e r hó 1 1 - t ő l 16-ig 

B u d a p e s t e n t a r t o t t á k m e g a X. nemzet-
közi alkoholizmus elleni kongresszust, m e l y 
i ránt a világ ö s s z e s kul túrá l lamaiban 
n a g y érdeklődés m u t a t k o z o t t . A kon-
gresszus e g y e s í t e t t e az ember i társada-
l o m egyik l egveszede lmesebb e l l enségé-
nek : az a lkohol izmusnak l e k ü z d é s é t célzó 
t ö r e k v é s e k e t és ped ig úgy a m é r t é k l e -
t e s ség , mint a t e l j e s absz t inenc ia híveit . 
Az e lőző brémai kongresszus mintájára 
a l eg inkább aktuál i s tárgyak kerültek 
m e g v i t a t á s alá, m e l y e k k ö z ö t t képvi-
se lve vo l tak szociális, pedagógiai , hygie-
nikus és o r v o s t u d o m á n y i problémák. 

A n e m z e t k ö z i kongresszus , a m e l y n e k 
szociális, hygieniai , kulturális é s n e m z e t -
gazdasági s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t rend-
kívül n a g y fontossága van ú g y az egész 
emberiségre , mint hazánk szempont jábó l : 
a l egszebb e r e d m é n y e k k e l járt . 

Tekintettél pedig arra a körülményre, 
hogy a tanítóság legközvetlenebbül érintkezik 
a néppel, különösen pedig a föld egyszerű 
népévél, az úgynevezett: az istenadta néppel 
s ő ismeri legjobban annak bú ját-baját s ő 
vonzódik hozzá a legmelegebb s legönzetlenebb 
szívvel, fölötte érdemesnek tartjuk, hogy a 
Néptanítók Lapjában (amely e g y é b k é n t 
m á r t ö b b ízben fog la lkozo t t ezze l a kér-
déssel ) a kongresszussal kapcsolatban elmél-
kedésünk tárgyává tegyük az alkokolizmus ügyét. 

Az a lkohol izmus súlyos kérdése a k ö z -
egészségügynek , az erkölcsnek, az igaz-
s á g s z o l g á l t a t á s n a k és a gazdasági é l e t -
nek. M e g t e r e m t ő j e a n y o m o r é s a 
nélkülözés , a s z e g é n y s é g és a rossz 
táplálkozás , a m e l y az a lkohol t g o n d -
felejtő, t á p l á l é k o t és m e l e g e t p ó t l ó 
panaceá jává t e sz i az egyszerű e m b e r n e k . 
D e m i l y e n áron vásárolja m e g a sze-
g é n y e m b e r az é l e t e t erhe in v a l ó e z t 
a p i l lanatnyi k ö n n y í t é s t ! Test i zül lés , 
e lmebel i gyengülés , erkölcsi m e g t é v e d é s 
é s munkaere jének c s ö k k e n é s e v a g y t e l -
j e s e lve sz t é se sújtják a botort , aki m e g -
csa ln i v é l t e a m a g a szervezeté t . É s ha 
mindé pusztulás csak az e g y é n t érné, 
aki i l yképen m e g t é v e d e t t ! D e az e lőd 
m i n d e n s a t n y u l á s a mint g y ö n g e s é g á t -
p lántá lód ik utódaira, k i s zo lgá l ta tván 
ő k e t az é l e t és a t e r m é s z e t m i n d e n 
árta lmainak. U t ó d r ó l utódra í g y indul 
romlásnak a m e g t é v e d t ember e g é s z 
n e m z e d é k e s degenerá lódnak, ki is pusz-
t u l n a k egész emberfajok, mert az a lko-
hol h a t á s a hozzá férhe tővé t e t t e t e s t ü k e t 
e g é s z sor o l y a n be tegségnek , a m e l y 
a z e l ő t t i s m e r e t l e n vo l t a körükben. 

D e az e g y é n e k tes t i pusz tu lásán 
k ívül i t t az erkölcs i züllés, a m e l y r ő l a 
bűnügy i s tat i sz t ika szól, a m e l y az a lko-
ho lnak óriási s zerepé t muta t ja ki az 
ember i ség bűnkrónikájában. É s i t t v a n 
harmadik rémül a gazdasági ve sz t e ség , 
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a m e l y az emberiséget , társadalmat, az 
á l lamot az alkoholizmus ál tal éri. 

Mindennek belátása, amire rávitte a 
társadalmat a bajok megismerése, világ-
szerte f e lkö l tö t te az alkohol elleni har-
cot. Mindenütt nagyszabású társadalmi 
szervezetek működnek, ál lami rendelke-
zések történnek. Európa nyugat i orszá-
gaiban és az amerikai ál lamokban mái-
évt izedek e l ő t t megindult e g y erőteljes 
társadalmi mozga lom az emberiség ez 
egy ik legnagyobb veszedelmének leküz-
désére, he lyenként csodálatos eredmény-
nyel . így Norvégiában, Finnországban 
immáron közelednek az alkohol te l jes 
száműzetéséhez és fél század absztinens-
mozgalma Európa legkorhelyebb orszá-
g á t a legkultiváltabb, legegészségesebb 
lakosságú országgá te t te . Az alkohol-
veszedelmek elleni küzdelem egyike 
korunk legnagyobb eszméinek, m e l y n e k 
diadalra ju tásátó l nagyban függ az em-
beriség jövendő boldogulása és haladása. 
S ennek érdekében meg kell mozdulnia 
az egész társadalomnak. Jó példaadás, 
fölvilágosítás, buzdítás és a nyomorban szen-
vedők gyöngéd ápolása halálos ellensége az 
alkoholizmusnak. 

Elvi tathatat lan tény, hogy az alko-
holizmusnak főoka a vendég lőkben és 
korcsmákban keresendő : az emberek 
m a ott é tkeznek, o t t tárgyalják m e g 
a saját dolgaikat és a köz ü g y é t ; a 
munkásokat korcsmában fogadják föl, 
het ibérüket gyakran ugyancsak o t t 
fizetik ki, n e m is emlí tve az alkoholis-
ták azon n a g y számát, akiket é le thiva-
tásuk m i n t e g y predesztinál erre a kár-
hozatra. Legfőbb oka azonban a társa-
dalmi ivási szokásokban rejlik. A szeszes 
i talok é lvezése megrögzött szokássá vá l t 
már. Az e lső pohár sör vagy bor épo ly 
rosszul esik ugyan, mint az első szivar, 
de az emberek isznak, m e r t a többiek 
is isznak, ha pedig egyszer hozzászok-
tak, akkor mindig akad e lég ürügy a 
további ivásra: akár öröm, akár bánat , 
akár a hideg, akár a meleg, akár ki-

merültség, akár a fáradság, akár ébren-
lét , akár álmatlanság, akár gyász, akár 
v íga lom; vallási és hazafias ünnep, szü-
letésnap, névnap, keresztelő, lakodalom, 
bármily összejövetel , társadalmi, gazda-
sági, politikai, t u d o m á n y o s v a g y akár-
miféle kongresszus nem végződhet ik 
banket nélkül. Szóval, az ivásra mindig 
van elég kitűnő alkalom. H a valaki 
zsíros é t e l t v a g y levest n e m eszik, 
afölött mindenki szó nélkül napirendre 
tér, de ha valaki szeszes i ta l t nem 
iszik, az közneve t ség és ál landó gúny 
tárgya lesz, mert „huncut, aki meg nem 
issza!" Hisz ma a nép minden rétegé-
nek, szegénynek és gazdagnak, művelt-
nek és művelet lennek, nagynak és 
kicsinynek, gyermeknek és aggnak egy-
aránt mindennapi élvezeti cikke az 
alkohol! Hol van ma az a ház, melyből 
az alkohol h iányoznék? A gyermekek 
kiskorukban o t thon látják a szeszes 
italok é lveze té t ; tanulókorukban utá-
nozzák a f e lnő t t ek ivási szokásait és 
az é letbe már mint gyakorlot t ivók 
lépnek ki. H a ez az ál talános ivási 
kényszer n e m volna, akkor az alkoho-
l izmus egy csapásra megszűnnék, mert 
csak a társadalom teszi az embereket iszá-
kosokká ! 

Utánzásra m é l t ó példát á l l í tot t Angol-
ország, amely az egyre terjedő és egyre 
jobban puszt í tó a lkoholveszede lem elle-
nében energikusan a humánus irányba 
tudott térni, minden fiskus érdek elle-
nére is. Kétfé le irányt k ö v e t e t t ez el-
járásában: egyrészt c sökkente t t e az al-
kohol-é lvezés a lkalmát , másrészt teljesen 
megszüntet te . Amaz az á l ta lános intéz-
kedés, és abban nyilvánul, hogy Angol-
ország területén vasárnap és ünnep-
napokon minden korcsma és i talmérés 
zárva van s így épen azokon a napo-
kon, mikor a munkaszünet a legjobban 
csábítaná az embereket az ivásra, ki-
zárja annak lehetőségét . I lyenkor még 
aranyakért s e m kap szeszes i ta l t senki. 
N e m c s a k pénz-, hanem börtönbüntetéssel 
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sújt ják azt, aki a t i la lmat m e g s z e g i és a 
t ö r v é n y parancsa e l lenére pá l inkát mér 
vasárnap d é l u t á n o n k é n t az arra szomj ú-
hozóknak. A más ik az „alkohol-prohibi-
t ion", a te l jes e l t i l tás , a m e l y e t g y a r m a -
t o k b a n l é p t e t t e k é letbe . A t i l a l o m e g y e s 
v idékekre , e g y e s g y a r m a t o k r a szól, o lya-
nokra, ahol a t ú l s á g o s a l k o h o l f o g y a s z t á s 
a benszü lö t t l a k o s s á g o t k i p u s z t í t o t t a s 
az európai b e v á n d o r l o t t a k k ö z t is t ö m e -
g e s é s v e s z e d e l m e s j e l e n s é g e k e t produ-
kált. E z e k e n a h e l y e k e n az a lkoho l t 
v i s sza tere l t ék e r e d e t i r e n d e l t e t é s é r e s 
c sak m i n t orvosszert , orvosi rende lésre 
e n g e d t é k f o r g a l o m b a hozni. 

A z a lkohol izmusnak — f á j d a l o m ! — 
Magyarországon is sok á l d o z a t a van. 
A sokfé l e be tegség , v izenyő, e lzs íroso-
dás, sz ívszé lhűdés , e lmebaj, sz ívbaj stb. 
m ö g ö t t az orvos mindig o t t l á t ja az 
a lkohol izmust , m i n t a b e t e g a é g e t szülő 
rossz sze l lemet . Ez é s az a lkoho l fogyasz -
t á s rendkívül i m é r t é k e azonban ké t ség -
t e l e n b izonyságot tesznek róla, h o g y 
igenis szükség v a n Magyarországon n e m -
csak az á l ta lános j e l l egű védekezésre , 
de e g y e s v i d é k e k e n e g y e n e s t a t i la-
l o m r a is. 

I smere tes , h o g y kivált E r d é l y és 
F e l s ő m a g y a r o r s z á g egyes v i d é k e i n mi-
l y e n rendkívül i pusztulást o k o z o t t az 
a lkohol izmus e lharapódzása. E g é s z fal-
vak l akos sága m e n t tönkre vagyon i lag , 
r o m l o t t m e g erkölcs i leg, v e s z t e t t munka-
erejéből és indult egész ségügy i l eg ve-
szendőbe az i ta l miat t . A né lkülözés 
szüli az a lkohol izmust , a m e l y azonban 
v i sszatér oda, amibő l szü le te t t : e lvonja 
á l d o z a t á t a táplálkozástól , a munkátó l , 
a v a g y o n s z e r z é s t ő l és fönntar tás tó l . 
A circulus vitiosus e g y r e szűkül, m í g az 
ér t ékes e m b e r a n y a g m e n t h e t e t l e n ü l oda-
vész és n y o m o r ú s á g súlyosodik egész 
járásokra. E z e k e n a v idékeken az álta-
lános v é d e k e z é s m á r n e m e l e g e n d ő : i t t 
csak a t i la lom akasz that ja m e g a test i , 
az erkölcs i ós a gazdaság i r o m l á s t . 

L a s s a n bár, de á l landóan szaporod-

n a k hazánkban is az a lkohol izmus e l leni 
küzde lem e s z m é j é n e k h ívő i és harcosai . 
A n e m z e t k ö z i „Good Templar" (olv. 
gut templer ) rendnek i m m á r o n s z á m o s 
p á h o l y a hirdet i h a z á n k b a n az abszt i -
nenc ia t é r f o g l a l á s á t ; mega laku l t a m a -
g y a r absz t inens e g y e t e m i hal lgatók, 
absz t inens orvosok, a b s z t i n e n s m u n k á -
s o k egyesü le te . E s a m a g y a r társada lom 
dicséretes p á r t f o g á s á v a l s fö lkarolásával 
mega laku l t és meg indu l t a m a g y a r -
országi absz t inens e g y e s ü l e t e k k ö z p o n t i 
k ö z l ö n y e : „Az alkoholizmus", m e l y n e k 
célja, h o g y á l landóan fö l sz ínen t a r t s a 
a közönség f i g y e l m é t és érdek lődésé t 
e fontos k é r d é s iránt, a n é p e t fölvi lá-
g o s í t s a és k í m é l e t l e n ü l küzdjön az al-
kohol i zmus o k o z ó i : a b a l í t é l e t e k és az 
ivás i szokások el len. 

A m a g y a r fővárosban i m é n t m e g t a r -
t o t t X. n e m z e t k ö z i a lkoho le l l enes k o n -
gresszus is a m e l l e t t tanúskodik , h o g y 
i m m á r mi m a g y a r o k is f ö lve t tük a 
h a r c o t a n a g y e l lenségge l . 

Ebien a harcban nékünk, magyar nép-
tanítóknak is részt kell vennünk! 

(Rimaszombat.) Sclílosz Lajos. 

Nemzetközi alkoholellenes 
kongresszus. 

A X. nemzetközi alkoholellenes kongresszus 
f. hó 12-én nyilt meg Budapesten, a város-
ligeti Műcsarnok kupolatermében. A megnyitó 
ülésen a külföldi kormányok és alkoholellenes 
egyesületek, valamint a vidéki törvényható-
ságok és magyar egyesületek tekintélyes szám-
ban voltak képviselve. A kongresszusra tizenhat 
külföldi állam és hetvennyolc külföldi egye-
sület küldött hivatalos képviselőt. De ezenkívül 
is igen sok híres külföldi antialkoholista és 
tudós tanár jöt t el Budapestre. Csaknem 
kivétel nélkül mindegyik európai államból, de 
főleg Németországból, Angliából és Skandináviá-
ból érkeztek a legtöbben s összesen mintegy 
ezer tag jelenlétében folyt le az ünnepélyes 
megnyitás. A magyar kormány részéről Lukács 
György közoktatásügyi miniszter jelent meg, 
Molnár Viktor államtitkár, Haláss Ferenc, 
Tóth Lajos és Hönes Ödön miniszteri taná 
csosok kíséretében. A többi minisztériumok is 
képviselve voltak. 

37* 
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Az ünnepélyes megnyitás dr. Delbrück A,, a 
nemzetközi alkoholellenes kongresszusok állandó 
rendező-bizottsága elnökének beszédével kez-
dődött. Delbrück szívélyes szavakban üdvözölte 
az egybegyűlt tagokat. Majd visszapillantást 
vetett a kongresszusok történetére. Az állandó 
rendező-bizottság mindig arra törekedett, hogy 
a tárgyalások tudományossága mellett nép-
szerűségüket is fönntartsák. Köszönetet mon-
dott a magyar kormánynak és a székesfővá-
rosnak áldozatkészségükért, mellyel a kon-
gresszusnak Budapesten való megtartását 
lehetővé tették. „Az utóbbi években, mondotta, 
az egész vonalon megindítottuk a harcot és 
bátran elmondhatjuk, hogy eszméink íjtban 
vannak. Az alkohol áradatának gátat akarunk 
vetni, és ha végignézünk azon az úton, amely 
előttünk fekszik, vajmi csekély az az út, amely 
mögöttünk van. De nem akarunk elcsüggedni, 
mert ahol az eddigi alkoholellenes kongresz-
szusok működtek, Belgiumban, Svájczban, 
Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában 
és Németországban, mindenütt gyümölcsözőleg 
hatottak. Ezúttal is egy olyan országban van 
a kongresszus székhelye, amely erélyes alkohol-
ellenes mozgalmát csak az imént és csekély 
eszközökkel kezdte meg. Ámde a magyarok 
bátran végezték az úttörés munkáját. Már is 
egész sora a különböző egyesületeknek meg-
kezdette működését és a hatóságok minden 
irányban való támogatása mellett a kongresszus 
elő van készítve olyképen, hogy a legjobb 
siker biztosítva van." Szívből köszöni a fogad-
tatást és reméli, hogy a meginduló tanácsko-
zások áldásos befolyással lesznek Magyar-
országra. 

Ezután a tisztikart választották meg, majd 
pedig a kongresszus díszelnöke: dr. Lukács 
György, vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
következő beszéddelnyitotta meg a kongresszust : 

„A kongresszus tiszteletbeli elnöke minősé-
gében, de úgyis mint a m. kir. kormány tagja, 
mély tisztelettel üdvözlöm Önöket. 

A XX. század társadalmi és állami alakulá-
sára lényeges kihatással bíró, nagy és nemes 
föladatok azok, melyek Önöket, igen tisztelt 
Hölgyeim és Uraim, a világ minden részének 
tudósait és szakembereit, lelkesítik, amely nagy 
és nemes föladatok érdekében való küzdelemre 
Önök, mélyen tisztelt Hölgyek és Urak, Magyar-
ország székesfővárosába elfáradtak. 

Kilenc nemzetközi összejövetelen tárgyalták 
Önök az emberi egészség és művelődés nagy 
ellensége, az alkoholizmus ellen való hatékony 
védekezésnek óriási fontosságú kérdését. Nem 

vélem, hogy csalódnám, ha annak a nézetem-
nek adok kifejezést, hogy ez a X. nemzetközi 
kongresszus nem kevésbé fontos az eddigieknél, 
sőt gyakorlati jelentőségében talán fölül fogja 
múlni as eddig tartott kongresszusokat. 

A mi magyar hazánk, igen tisztelt Hölgyeim 
és Uraim, mindenkor határállomás és egyszer-
smind összekötő kapocs volt Nyugat és Kelet 
között. 

Évszázadokon keresztül a nyugati művelődés 
védőbástyájául szolgált ez a magyar föld a 
Keletnek civilizációt veszélyeztető támadásai 
ellen. Annak a Nyugatnak, amelyet évszázadokon 
keresztül saját vérünkkel védettünk meg és 
amelynek így a saját vérünk árán tettük lehe-
tővé, hogy nagy lépésekkel haladjon elő a 
civilizáció terén, annak a Nyugatnak gazda-
sági és kultúrális téren elért vívmányait Keletre 
közvetíteni, közvetíteni pedig a mi sajátos 
magyar nemzeti fölfogásunk által átdolgozott 
és gazdagított formában : az újabb fejlődés 
során nekünk jutott megtisztelő föladat. Ezért 
nagy jelentőségű ennek a nemzetközi kongresz-
szusnak Budapesten összejövetele. Azok a 
nemes igék, azok a fenkölt tanítások, melyek 
ezen kongresszuson elhangzanak, egy egész új, 
nagy területet vannak hivatva meghódítani az 
antialkoholizmus eszméjének és irányzatának : 
Kelet-Európát, amely felé mi, a Nyugat határ-
állomása, lelki örömmel, hivatásunk tudatának 
érzetében fogjuk közvetíteni ennek a nemzet-
közi kongresszusnak vívmányait. 

De azért is bölcsen tették Önök azt, Höl-
gyeim és Uraim, hogy ide, a magyar fővárosba 
zarándokoltak, mert — meg fognak róla győ-
ződni — az önök eszméi és céljai itt hálás 
talajra tálálnak. Az alkohol rombolásának meg-
ismerése, a társadálomnak erről való fölvilá-
gosítása és az alkoholizmus ellen való véde-
kezés terén újabban jelentékeny társadalmi 
mozgalom indult meg hazánkban is. Bizonyára 
beszámolnak erről az illetékes hazai tényezők 
a mélyen tisztelt kongresszus előtt. Az a nagy 
esemény, hogy a világnak ezzel a nagy problé-
mával foglalkozó tudós elméi itt, szemeink 
előtt, füleink hallatára fejtik ki a tudomány és 
a tapasztalás vonatkozó tanait, a hazai mozga-
lomnak nagy lökést, nagy előhaladást fog adni. 
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Hogy az alkoholizmus pusztításai ellen való 
társadalmi védekezés hazánkban a kongresszus 
munkájának behatása alatt mozgalmasan és 
hatállyal fog előre haladni, arra bíztató reményt 
nyújt az a körülmény is, hogy hazánkban az 
utolsó években jelentékenyen haladt előre sok 
oly emberbaráti irányzat, mely méltán nevez-
hető az antialkoholizmus testvérmozgalmának. 

Mint igen jelentőst, legyen szabad kiemel-
nem a tuberkulózis ellen váló küzdelmet, amely 
téren a mi társadalmunk is fölébredt álmából, 
megismerte azt a nemzeti veszedelmet, mely a 
tüdővész pusztításai által félelmetesen tizedeli 
sorainkat és most már hatékonyan szervezkedik 
a nemzet legdrágább kincsének, az ember-
anyagnak megmentésére. A tuberkulózis elleni 
küzdelem hiányos és hatálytalan az alkoholiz-
mus ellen való szerves védekezés nélkül. A 
két nagyjelentőségű védekezési mozgalomnak 
immár együttesen, karöltve kell haladnia 
hazánkban. 

Gyümölcsöt hozó lesz az Önök munkálko-
dása itt ezen a magyar földön azért is, mert 
mi magyarok mindenekfölött súlyt helyezünk 
arra, hogy a szegény nép millióinak nyomorán 
enyhítsünk. Az alkoholizmus átka pedig épen 
legszegényebb testvéreinkre nehezedik legréme-
sebben. Higyjék meg, Hölgyeim és Uraim, 
hogy a művelt világ egyetlen nemzete sem 
fogja nagyobb mérvben lekötelezettnek éreznie 
magát Önök iránt, mint mi magyarok, ha — 
amint nem kétlem — az Önök tudománya és 
tapasztalata gyakorlati útmutatással is fog 
szolgálni a társadalmaknak és az állami kor-
mányzatoknak az alkoholizmus rombolásainak 
ellensúlyozására. 

Mindannyian magyarok, akik ebben a terem-
ben jelen vagyunk, tanúságot teszünk arról, 
hogy a magyar társadalom buzgalommal fogja 
fölkarolni az Önök tanításait. A m. kir. kor-
mány nevében pedig lelkem egész készségével 
jelentem ki, hogy úgy közegészségügyi, mint 
kultúrális téren teljes igyekezettel lesz rajta a 
kormány, hogy a kongresszus tanulságait nem-
zetünk érdekében hasznosítsa. És gonddal fogja 
keresni a kormányzat azokat az egyeztető 
módozatokat is, melyek segélyével az alkoho-
lizmus ellen való küzdelemnek bizonyos mér-

tékig útjában álló állam-financiális nehézségek 
elenyésztethetők. 

Üdvözlöm Önöket, mélyen tisztelt Hölgyeim 
és Uraim, tartozzanak Önök a mértékletesség 
vagy az alkoholtól való teljes tartózkodás 
tudományos táborába. Üdvözlöm Önöket a m. 
kir. kormány nevében és kívánom, hogy eszme-
cseréjükből áldás fakadjon az emberiségre. 
Ezzel a kívánsággal megnyitom a tizedik 
nemzetközi alkoholizmus elleni kongresszus mun-
kálatait." 

Dr. Chyzer Kornél miniszteri tanácsos fog-
lalta el ezután az elnöki széket és lelkes sza-
vakban méltatta az alkohol elleni küzdelmet. 
Az alkoholizmusellenes harc nem mai keletű. 
Mohamed vallásának egyik dogmájává tette s 
az újabb kor is mutat föl fényes példát arra, 
hogy nemes emberbarátok törekvése országokat 
mentett meg az alkoholizmus okozta örvényből, 
kongresszusok nélkül is. Mégis e nemzetközi 
kongresszusokra szükség van, mert minden 
civilizált nemzet emberbarátainak egyesülve és 
kezet fogva küzdeni kell e hydra ellen, mely 
karjaival épen a civilizáltnak tartott emberiség 
legnagyobb részét fogva tart ja és bénítja. 
Nehéz és fáradságos munka az, amit az alkoho-
lizmus elleni küzdelem harcosainak végeznie 
kell, kivált azért, mert butasággal és egyesek 
haszonlesésével, az államoknak és idők folyamán 
naggyá fejlődött gazdasági és ipari ágak érde-
keivel állanak szemben ; de ha az eddigi kon-
gresszusok munkálatain és eredményein végig-
tekintünk, azt tapasztaljuk, hogy e gyülekezetek 
e rövid idő alatt is eredményesen megfeleltek 
föladatuknak és a jövőre nézve világító fáklya-
ként mutatják a fejlődés és haladás lítjait. A 
küzdelem sok akadályba és nehézségbe ütközik 
ugyan, de ez csak edzi a küzdőket, kik fárad-
hatatlanok, és pedig hölgyek és férfiak egyaránt. 
A kongresszusok szülték azt a társadalmi moz-
galmat, mely mindenütt ott, ahol a társadalom 
még föl nem ébredett, a kongresszusok nyomában 
megindult, melynek lefolyása alól a törvény-
hozások sem fogják magukat kivonhatni. 

Chyzer elnök beszéde után a külföldi álla-
mok képviselői szólaltak föl, majd pedig 
dr. Gruber müncheni tanár tartott előadást 
Az „Én" higiéniája címmel. Bölcseleti alapon 
fejtegette, hogy az erkölcsösség szokáson alapul, 
a szokást pedig csak gyakorlással lehet elsajá-
títani. A morális cselekvés technikáját kell tehát 
tanítani, amit a németországi nevelőotthonok 
igyekeznek megvalósítani. Csakis ily modon 
lehet a kultúra nagyobb fokát elérni. Az alko-
hollal való visszaélés mindenütt útjában áll e 
terv keresztülvitelének. Ezért az alkoholellenes 
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küzdelem lényeges része az Én higiéniájának, 
amely az egyénnek minél nagyobb tökéletes-
ségét szolgálja. 

A f. hó 12-iki délutáni ülésen Laitinen Taav 
finn egyetemi tanár (Helsingfors) tartott föl-
olvasást Az alkohol befolyása az emberi és 
állati szerveset ellenállóképességére, különös 
tekintettel az átöröklésre címmel. Az előadó 
kimutatta, hogy az alkohol nagyban leszállítja 
az embernek a fertőző betegségekkel szemben 
való ellenállóképességét és hogy az alkoholista 
szervezete sokkal inkább ki van téve a fertőző 
anyagok pusztításának. Az a]koholfogyasztás az 
utódokra is rendkívül veszedelmes hatású és az 
egész faj degenerációját okozza. Iszákosok 
gyermekei többnyire hülyék, elmebetegek, epi-
leptikusok, szellemileg-testileg elsatnyultak ; az 
iszákosság maga is átörökölhető és így nem 
csoda, ha egész nemzetek degenerációját okoz-
hatja. 

Ugyanerről a tárgyról tartott igen érdekes 
fölolvasást Weigand vürzburgi egyetemi tanár, 
aki előadását táblázatokkal és statisztikai ada-
tokkal illusztrálta. Fejtegetései során rámutatott 
arra, hogy az alkoholnak legkisebb adagjai is 
leszállítják a fölfogást, az emlékezőképességet, 
gyöng'tik az ítélőképességet és káros hatással 
vannak a kedvre. Nagyobb adagok és hosszabb 
élvezet hatása természetesen fokozott mérték-
ben érezhető. Kísérletei alapján tárgyalta az-
után az alkohol hatását az elmebetegségek 
kifejlődésére és az utódok lelki rendellenes-
ségeire, felölelvén a részegséget, delirium 
tremenst és az összes elmebeli alkoholos za-
varokat. 

Deutsch Ernő dr. (Budapest) azt a meg-
figyelést tette, hogy a legtöbb betegség az 
alkoholista szülők gyermekeinél fordul elő. 
Wlassak dr. (Bécs) hozzászólása után Forel 
tanár (Svájcz) az orvosok közt elterjedt bal-
vélemény ellen fordul, mintha az alkohollal a 
lázt gyógyítani lehetne. Neumann Adolf dr. 
(Budapest) vázolja a nehézségeket, amelyek a 
polgárság teljes absztinenciára való nevelésének 
útjában állanak. 

A következő tárgy lőriticzi Liebermann Leó 
budapesti egyetemi tanárnak A miíbor higié-
nikus jelentősége, összehasonlítva a közönséges 
alkoholélvezettel című fölolvasása volt..Az elő-
adó hangoztatta, hogy a műbőr megítélésének 
kémiai tények alapján kell megtörténnie. Mivel 
pedig a műbőrt a borkészítés maradványaiból, 
hulladékaiból vagy a természetes bor szapo-
rításából nyerik, ezeket kell bírálat alá venni. 
Az egyes borhamisítások érdekes ismertetése 
után előadó arra a fontos következtetésre jut, 
hogy a miíbor higiénikus szempontból alig külön-
bözik a természetes bortól. Az alkoholizmus ellen 

való védekezés szempontjából tehát a műbőr 
nem ítélendő meg máskép, mint a kizárólag 
szőlőből nyert természetes bor. 

* 

F. hó 13-án az ülést Kassovitz dr. bécsi 
tanár Hogy helyettesítheti egy méreg a táplálékot 
című fölolvasása nyitotta meg. Kifejtette, hogy 
csak oly anyag tekinthető tápláléknak, amelyet 
az élő protoplazma asszimilal s részeinek föl-
építésére vagy pótlására használ föl. Ez az 
eredmény azonban valamennyi méreg gyanánt 
ható anyagnál, így az alkoholnál is, ki van 
zárva. Épen úgy, amint az álomban az élet-
működés csökkenése miatt az anyagcsere lassúbb, 
az alkohol okozta narkózisban is csökken az 
anyagcsere. Kassovitz tanár arra az eredményre 
jut, hogy az alkohol nem tekinthető tápláló 
méregnek, amint azt szeretik föltüntetni. 

Kassovitz fölolvasásához elsőnek dr. Fischer 
Jakab (Pozsony) szólott, aki a kérdést Magyar-
ország, mint mezőgazdasági állam szempontjából 
vizsgálja. Arra kell törekedni, hogy a mező-
gazdasági munkások a nagy szeszfogyasztás 
helyett a tej fogyasztásra térjenek át. Dr. Jidius-
burger Ottó (Berlin) kikel az ellen, hogy a 
kórházakban sok alkoholt, különösen bort és 
sört fogyasztanak. A kórházak alkalmazottainak 
kellene előljárni a jó példával, hogy tartóz-
kodjanak legalább a kórházon belül a szeszes 
italoktól. Dr. Bornstein Gyula (Lipcse) kifejti, 
hogy az alkohol által fejlesztett hő tönkreteszi 
magát az embert. A bor azt erősíti, aki eladja, 
nem azt, aki megissza. Az alkohol ellen a leg-
erősebb fegyver a jó táplálék és ezért kárhoz-
tatandó az a politika, mely a vámokkal az 
élelmiszerek árát fölcsigázza. Smith Alfréd 
(Nimbsch) a munkaadókhoz fordul azzal, hogy 
járjanak elől jó példával a szeszes italoktól való 
tartózkodásban. Dr. Delbrück pedig erősen kikel 
ama szokás ellen, hogy az orvosok a borkeres-
kedőktől borokat fogadnak el ajándékba és 
reklámot csinálnak sör- és borkereskedőknek. 

Azután Forel Ágost svájci tanár tartott 
nagy érdeklődéssel hallgatott fölolvasást. Arról 
beszélt, hogy az alkohollal váló visszaélés az 
emberi faj degenerációját vonja maga után. Az 
alkohol hatása abban nyilvánul, hogy: 1. a 
születések száma csökken ; 2. az egyének cselekvő-
képessége csökken fizikailag és szellemileg egy-
aránt, ellenben az alkohol élvezete következté-
ben a betegségek és büntettek szaporodnak; 
3. a faj degenerációja. Az alkohol okozza, 
hogy az árja-faj máris ijesztő mértékben pro-
dukál csekélyebb értékű, elfajult egyéneket. 
Annyira vagyunk már, hogy fajunk fönnmara-
dása a józan, szorgalmas és nagyképességű 
mongolokkal szemben kérdésessé válik. 
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A nagyhatású fölolvasáshoz elsőnek ifjabb 
Feldmann Bódog dr. (Szombathely) szólott, 
aki rámutatott az alkohol brutalizáló hatására. 
Engel Ignác dr. (Nagysurány) kijelentette, hogy 
az emberiség előbb-utóbb okulni fog az alkohol 
okozta károkon s lassan, de biztosan eljön az 
az idő, amikor az alkoholellenes mozgalom 
hívein nem fognak többé mosolyogni. 

Aznap délután Az alkohol és a büntetőtörvény 
című tétel került sorra. 

Bleuler E. zürichi egyetemi tanár az alkohol-
bűncselekményekkel való elbánásról értekezett. 
Előadó álláspontja az, hogy a részeg bűntet-
tesekkel való helyes elbánás abban áll, hogy 
abstinenciára kényszerítjük őket, ilykép a jövő-
ben meg vagyunk tőlük óva és az államnak 
sem kell őket etetnie. A krónikus alkoholistá-
kat gyógyítani kell és ha ez lehetetlen, egy 
gyógyíthatatlan iszákosok számára létesített 
intézetben kell elhelyezni, ahol kénytelenek fönn-
tartásukért dolgozni. 

Ugyané tárgyról tartott előadást dr. Vámbéry 
Rusztem egyetemi magántanár, aki kifejti, 
hogy az alkohol elleni büntetőjogi küzdelem 
alapföltétele magának a részegségnek, mint 
erkölcstelen és a társadalomra veszedelmes 
cselekménynek büntetése. Ha a beszámítható-
ság nincs kizárva, úgy a részegség általában 
büntetést súlyosító ok gyanánt szolgál azon 
esetek kivételével, amelyekben a tettes nem oka 
a részegségnek. 

Müller Gusztáv lelkész ily címen tartott 
érdekes előadást : A szeszesital-kereskedelem 
káros hatása Afrika benszülötteire. Előadó, 
aki maga is misszionárius volt Afrikában, 
vázolja azt a pusztító hatást, melyet a szeszes 
italok az afrikai benszülöttekre gyakoroltak. 
Általánosan tapasztalják, hogy ama néptörzsek 
között, amelyekhez a pálinka eljutott, az európai 
telepek számára nincs elegendő benszülött 
munkás. A pálinkakereskedésnek kitett népek 
erkölcse fokról fokra sülyed. Ez abban nyil-
vánul, hogy bírósági tárgyalás nem folyhat le 
pálinka nélkül és a kiszabott büntetés egy 
részét mindig pálinkában kell lefizetni és hogy 
temetéseknél szeszes italoknak mindig nagy 
mennyiségben kell rendelkezésre állani; hogy 
továbbá a feleség vételárának egy részét pá-
linkában kell lefizetni és hogy némely vidéken 
a pálinka játssza a ( pénzegység szerepét. 

* 

Ránk nézve legérdekesebb és legtanulságo-
sabb nap a f. hó 14-iki volt, mert ezen a 
napon tanácskoztak az iskolai nevelés fölada-
tairól az alkoholizmus ellen váló küzdelemben. 
Az ülés iránt épp ezért nagy érdeklődés nyil-
vánult s a hallgatóság sorában nagy számmal 

jelentek meg fővárosi tanárok, tanítók és tanító-
nők is. A napirendre kitűzött kérdéssel öt föl-
olvasó foglalkozott, akik minden oldalról meg-
világították az iskola nagyfontosságú föladatát 
az alkoholellenes szervezkedés körül. 

Az első fölolvasó miss Eliot Yorké (Sout-
hampton) volt, aki vázolta az eszközöket, ame-
lyekkel Angliában az iskola és a nevelés az 
alkoholellenes küzdelmet szolgálja. Rámutatott 
arra, hogy Angliában nemrég egy királyi 
bizottság ült össze a munkásosztály viszonyai-
nak megvitatására. E bizottság tanácskozásainak 
eredménye az volt, hogy azok a körülmények, 
amelyek között a nép igen nagy része él, ki 
nem elégítők, hogy a nép egészsége a túlnépes 
városokban a jó levegő hiánya miatt szenved, 
hogy gyermekei rosszul, vagy nem elegendően 
táplálkoznak és hogy a bajt nagyrészt az 
alkohol túlságos élvezete okozza. A bizottság 
tehát arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
társadalomnak az alkoholizmus ellen küzdeni 
kell s első sorban az iskolára háridnak ebben 
az irányban fontos föladatok. Különösen nagy 
agitációt fejt ki Angliában a nők Total Ab-
stinente Union-ja, amely a teljes tartózkodást 
hirdeti s eredményesen működik a tanítóság is, 
amely mindenképen segíti és támogatja az 
alkoholellenes mozgalmat az ifjúság fölvilágo-
sít ásával és maga is jó példával jár elől a 
szeszes italoktól való tartózkodásban. 

Bahnet Fr . brémai író arról beszélt, hogy 
az ifjúság alkoholélvezete föltűnő módon hátrál-
tatja a nevelést az iskolában és otthon. A munka-
képesség csökkenése, korai idegesség és a jellem 
megromlása a legfőbb eredménye az ifjúság 
alkohol-élvezetének. Ennélfogva sürgős köte-
lessége úgy a szülői házban való, valamint az 
összes nép-, közép- és felsőiskolai nevelésnek, 
hogy az összes néprétegek ifjúságának alkohol-
mentes nevelését követelje és előmozdítsa. 

Eötvös Károly Lajos királyi tanfelügyelő 
(Szolnok) as iskolai nevelés föladatát az alkohol-
ellenes küzdelemben fejtegette. Tételei, amelyeket 
mi már egész terjedelmükben közöltünk, rövi-
den a következők : A tanítóknak rá kell venniök 
a gyermekeket, hogy tegyenek ünnepies foga-
dalmat, hogy a szeszes italoktól tartózkodni 
fognak. A szegény gyermekek táplálkozásának 
javítása fontos az alkoholizmus szempontjából is. 
A tanításnak minden tárgya alkalmat ad az 
alkoholkérdés érintésére. Az iskolai könyveket 
elben az irányban ki kell bővíteni s az alkohol-
ellenes brosúrák és szemléltetőképek is szolgál-
hatnak az oktatás anyagául. A polgári iskolák-
ban, községi iskolákban és szakiskolákban, 
amelyeknek önálló tárgya az egészségtan, tüze-
tesen kell tárgyalni az alkoholkérdést is. Az 
ifjúsági egyesületeknek egyik fontos célja, hogy 
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az ifjúságot elvonják a koresmázástöl. De hogy 
a korcsma zajos mulatozása ne csábítsa őket, 
minden községben, lehetőleg a tanító felügye-
lete alatt, józan kör alakuljon s nagyobb helye-
ken népkávéházakat állítsanak föl. 

Fischer Jakab d r , a pozsonyi állami kórház 
főorvosa arról beszélt, hogy az embereket csak 
úgy lehet legbiztosabban az alkohol veszedel-
meitől megóvni, ha az embereket az alkoholtól 
való tartózkodásra neveljük. A nevelés már a 
legzsengébb gyermekkorban kezdődjék, úgy, 
hogy a szülők ne tekintsék virtusnak, ha még 
iskolába nem is járó gyermekük bort, sört vagy 
pálinkát kóstol, vagy iszik. Már a népiskolában 
föl kell világosítani a gyermeket azokról a káros 
hatásokról, melyeket az alkohol okoz. A közép-
iskolákban az egészségtan előadásával kapcso-
latosan kell az alkoholkérdést fejtegetni. A felső 
iskolákban és az egyetemeken, hol a tanár és 
tanuló között lazább a viszony, a hallgatók 
között kell az alkoholellenes mozgalomnak 
propagandát csinálni. 

Laczó Viktor dr. hitoktató (Budapest) a 
házi nevelés fontosságáról beszélt. Az iskolai 
nevelést nem szabad elválasztani a házi neve-
léstől. A kettőnek oly viszonyban kell lenni 
egymással, mint aminő viszonyban van a szabad 
természetben a világosság és a melegség. Az 
iskolai nevelésben több van az értelem vilá-
gosságából, a családi nevelésben több a szeretet 
melegéből. Az an ti alkoholizmus kérdésében 
látjuk, hogy a családi nevelésből hiányzik va-
lami az értelem világosságából. Azért kell az 
iskolai nevelésnek odahatni, hogy az ifjúságot 
fölvilágosítsa, a családi nevelést is értelmesebbé 
tegye. 

A fölolvasásokhoz elsőnek Nenadovics Ljubo-
mir (Belgrád) szólott, aki vázolta az alkoholiz-
mus ellen való küzdelmet Szerbiában s kikelt 
az ellen, hogy a tanítók között sok az iszákos. 
Mario Parent (Ansereme, Belgium) lelkes sza-
vakkal buzdítja a tanítóságot úttörő munkára. 
Kassowitz Julia kisasszony (Bécs) az alkohol-
ellenes tanítás kötelezővé tételét sürgeti. Sperber 
Hugó (Bécs) az osztrák középiskolák ily irányú 
tevékenységét ismertette. Ali-Trygg Helenius dr. 
(Helsingfors) sürgeti az erős szervezkedést a 
gyermekek megmentésére. A finnek nem várnak 
az orvosokra és miniszterekre, sem a tanítókra, 
hanem maguk járatnak iskoláról iskolára egy 
megbízható oktatót, aki az abstinenciára nevel. 
Charles Wakely (London) a gyermekeknek szem-
léltető oktatását sürgeti az alkohol káros hatá-
sairól. Engel Ignác dr. (Nagysurány) a nők 
fontos hivatását hangoztatja a mozgalomban. 

* 

A f. hó 15 iki ülésen azt a kérdést vitatták 
meg, hogy miképen kárpótolják az államot és 
a mezőgazdaságot a szeszes italok fogyasztá-
sának csökkenéseért. A fölszólalók valamennyien 
megegyeztek abban, hogy a szesz ipari alkal-
mazásának oly tág tere van, hogy a termelők 
alig éreznék meg a szeszivás korlátozását. 
Sokkal nagyobb érdeklődéssel tárgyalták az 
alkohol hatását a fizikai képességre. Különösen 
a védőerőre veszedelmes az alkohol és zajos 
tetszést keltett Mitander dr. fejtegetése, aki 
a japánok hadi sikereit az italtól váló tartóz-
kodásnak ttdajdonítja. 

Ezek után Helenius finn úrhölgy tar tot t 
fölolvasást ezen a címen : Hogyan kell a gyer-
mekeket tartózkodásra tanítani? Szerinte azok 
az országok, amelyekben a gyermekeket az 
abstinenciára nevelik, már útban vannak az 
alkohol kiküszöbölése felé. Amerika, Anglia és 
Belgium az iskolákban bevezették a tudományos 
ábstinenciát. Az ifjúságnak a szeszes italok 
hatásáról tanítást adnak, mely fölvilágosítja 
őket arról, hogy az alkoholnak az ember testére 
és szellemére milyen hatása van. Ezt a példát 
kell követnünk, a gyermekeket ki kell oktatni 
arra, amit ma az orvosi tudomány tud az 
alkohol romboló hatásáról. 

F. hó 16-án az italmérés reformjáról s az 
alkoholizmus elleni mozgalom szervezéséről ta-
nácskoztak. Erre még visszatérünk. 

F. hó 16-án este népgyűlés volt s ezzel 
véget ért a kiválóan tanulságos kongresszus. 

Az olvasás-tanításról. 
(Befejező közlemény.) 

Az olvasási ügyesség nem öncél, csak eszköz : 
az ismeretszerzés és a nemesebb szellemi élve-
zeteknek eszköze. Hogy tehát a gyermek, ha 
majd az iskolából kinőtt, e szempontból ter-
mékeny olvasó lehessen, meg kell őt az iskolá-
ban tanítani az ilyen olvasásra. Az olvasmány-
tárgyalásnak az a rendeltetése, hogy megtanítsa 
a gyermeket a haszonnal való olvasásra. 

A tárgyalásból értse meg a gyermek, hogy 
mit olvas, tudjon áttekinteni az olvasott dolgo-
kon, tudja összefoglalni, amiket olvasott, je-
gyezze meg az olvasottak vezető gondolatait, 
tudjon cselekedni az olvasottak alapján, szeresse 
meg az olvasást, hogy életszükségletévé vál-
jék az. 

Ezt a célt az olvasástanítás minden fokán 
szem előtt kell tartani. Az olvasmányokat tehát 
tárgyalni kell a kezdet kezdetétől fogva. A 
gyakorlatban nincsenek meg az olvasmány-
tárgyalásnak azok a szorosan elkülönített foko-
zatai, melyek a régibb methódikában említtetnek. 
Gépies, értelmes és szép olvasás nem állanak 
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külön. A szép olvasás valamennyit magában 
foglalja, viszont már a gépies olvasásban is 
megvannak a későbbi fokozatok elemei, melyek 
az olvasás középfokán részben túlsúlyra jutnak, 
anélkül, bogy a gépies olvasásra kisebb figye-
lem fordíttatnék. 

Az olvasmánytárgyalásban tehát főleg terje-
delem és mód tekintetében van különbség. Tár-
gyalás azonban mindenütt van. 

A két alsó osztályban a tárgyalással sok 
időt vesztegetni nem lehet, de nem is szük-
séges. A beszédhangok összefoglalásának mun-
kája igényli a gyermeknek csaknem egész 
figyelmét. A tartalomra nem igen tud figyelni. 
Olyannak kell tehát lenniök az olvasmányok-
nak, hogy azok maguk is beszéljenek. Tárgyuk 
a gyermekek ismeretköréből merítettek. Az 
olvasmányok rövidek. Ismert, egyszerű szavak-
kal rövid mondatokba foglaltak. Az olvasmányok 
cselekvést írjanak elő. Ebben az esetben fölös-
leges a sok szó. Egy-egy kis előleges tárgyalás; 
közbe-közbe egy-két magyarázó, értelmező 
megjegyzés elégséges. A sok beszéd ezen a 
fokon fölösleges, sőt amennyiben az időt az 
olvasás gyakorlásától elvonná, káros lenne. 

A III. osztálytól kezdve, midőn az olvasási 
készség már meglehetős, midőn a gyermek a 
figyelmét már teljesen a tartalomra irányít-
hatja, tüzetesebb tárgyalásnak van helye. S 
ettől kezdve a tárgyalás lényegében ugyanaz 
minden osztályban. Csak a tárgyalás szem-
pontjai szaporodnak a felsőbb osztályokban, a 
gyermekek intelligenciája növekedésének meg-
felelőleg. 

Ami magát az olvasmánytárgyalást illeti, 
annak a főszabálya az, hogy az olvasmány 
tartalmának megfelelő legyen. Minden részletre 
kiterjedő utasítást adni nem lehet, mert a 
részletes tárgyalás olvasmányonként változik. 

Ismét csak általánosságban a következőket 
lehet szem előtt tartani : 

A különböző tárgyi körökből vett anyagok-
ból szerkesztett olvasókönyvekbe foglalt olvas-
mányok három főcsoportba oszthatók. Vannak : 

1. elbeszélő, 2. ismeretközlő, 3. költői tárgyú 
és formájú olvasmányok. Ezen csoportok szerint 
változik a tárgyalásmód. 

Az elbeszélő tárgyú olvasmányok: a) mesék, 
b) erkölcsképző történetek, c) történelmi olvas-
mányok. 

Az ismeretet terjesztő olvasmányok ismét 
két részre oszthatók : olyanokra, amelyek az 
ismereteket történetkék keretébe illesztik és 
olyanokra, amelyek egyszerű közlő alakban 
vannak megírva. . o 

Végezetül a közlemények is különböző tár-
gyúak (vallásos, hazafias, oktató, erkölcsi stb. 
tartalmúak). 

Az egyes csoportokba tartozó olvasmányok 
hasonló, bár nem azonos tárgyalási módot 
kívánnak. 

Az elbeszélő tárgyúaknái a sok beszéd, az 
aprólékos részletezés fölösleges; mert ezeknél 
a gyermek emlékezetének a mesében meg lehet 
fogóznia. Egy összefüggő előmondás, a gyer-
mekek előtanulmányai alapján magyarázatra 
szoruló szóknak előzetes értelmezése, egy elő-
olvasás a java része a tárgyalásnak. Az olvas-
tatás methódikai egységenként történhetik. Az 
elaprózás merőben fölösleges. A reprodukáltatás 
szintén ki-bekezdések szerint és összefoglalva 
történhetik. 

A moralizálás, a „tanulság" erőszakolása 
merőben fölösleges, sőt káros. A tárgyalásnak 
kell olyannak lennie, hogy a tanulságot meg-
érezzék, minden reprodukáltatás nélkül is a 
gyermekek. 

A történelmi tárgyú olvasmányoknál érzel-
mek keltését, fölbuzdulást kell célba vennünk. 

Az ismeretterjesztő olvasmányok tárgyalása 
gondos előkészülést kíván. A tanítónak össze 
kell szednie az olvasmány érdekes tárgyalása 
érdekében a dologra vonatkozó ismereteit. 
S meg kell előre állapítani, mit fog azokból 
fölhasználni, hogy tanítása érdekessé váljék, 
anélkül, hogy terjengővé lenne. Elő kell kerí-
tenie a szemléltetéshez szükséges eszközöket és 
tárgyakat. 

S ha így előkészült, a maga egész össze-
függésében kell az olvasmány tárgyát letár-
gyalnia, azon ismeretágnak methódikai utasításai 
szerint, melynek köréből az ismeretrészlet véve 
van. Ezen tanítás után (mely, tekintettel az 
idő rövidségére, gyors tempójú) következik az 
olvasás. 

Az előzetes tárgyalás után az olvastatás során 
sokat beszélni és beszéltetni már nem szükséges. 
Egyes ki-bekezdések szerint haladhatunk. Ugyan-
így történhetik a reprodukáltatás is. Végül az 
összefoglalás jő. 

Hogy az olvasottaknak mondatonként való 
szokásos reprodukáltatása a lehető legCélszerűt-
lenebb tárgyalási mód, mely egyébre sem jó, 
mint a készületlenség palástolására, azt talán 
mondanom is fölösleges. 

A költeményekben gondolatok és érzések 
jutnak kifejezésre. 

A tárgyalásnak tehát olyannak kell lennie, 
mely a költő gondolatait és érzelmeit a tanuló 
által megértesse, illetőleg átéreztesse. Ilyen 
tárgyalás minden költeménnyel nem lehetséges ; 
teljesen kizárt olyan költeményekkel, amelyek 
a gyermekek lelki fejlődését túlhaladják. Tehát 
csak a jó gyermekversek vagy a hozzájuk gondo-
lat és érzés dolgában közel állók jöhetnek számba. 

A tárgyalás rendjén a tanító mintaszerűen 
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fölolvassa a költeményt;. Összefüggően elmondja 
a tartalmat, kiemelve a gondolatot, vissza-
tükröztetve az érzést. Azután versszakaszonként 
olvas és olvastat. Megmagyarázza azokat. Rövi-
den kifejti a költői szépségeket. Értelmezi az 
egyes szókat. Yersszakonként reprodukáltad 
Végül összefoglal. 

Végezetre még egy megjegyzés. Föltűnhetett 
az olvasónak, hogy nagy figyelmet kívánok 
fordítani az olvasmány egész tartalmára s az 
elaprózást keriilendőnek mondom. Ezzel a 
tanáccsal azt a célt kívánom szolgáim, hogy 
a gyermek már az elemi iskolában szokja meg 
a dolgokat a maguk összefüggésében látni. Az 
önálló gondolkozásnak ez a legegyenesebb útja. 
Vezessük rá a gyermeket! 

(Székélyudvarhely.) Ember János. 

Számtan az áj Tantervben. 
Csatlakozom Mencsey K. méltatásához (Népt. 

Lapja 34. sz.), sőt kiemelem, hogy az orosz 
számgépnek hagyományos ajánlását mellőzve, 
általánosságban csak egyszerű és könnyen 
kezelhető taneszközt kíván használni. 

Mit is ért addig a váltó-számgép előnyeit 
fejtegetni, míg hivatalból az oroszt tartották 
legjobbnak. Most már szabad a verseny, és a 
tanítókon áll keresni és megtalálni az egyszerű 
és könnyen kezelhető számgépet ; s ez nem 
lehet más, mint a helyrendszerű váltó-számgép, 
melynek kézi használatra készült miniatűrje 
lehetővé teszi a két alsó osztály cselekvőleges 
tanulását is. 

Másrészt M. úrnak azon kifogása is helyes, 
hogy az első osztályban nem lehet 20-ig ha-
ladni — de ezt úgyis igazolni fogja a tapasz-
talás. Csak sajnálatos azon zavar, mely abból 
ered, ha egyik iskolából a másikba megy a 
gyermek ; és sajnálatos, ha a számkör kedvéért 
elhanyagolják a műveleteket. 

Mert az első osztálynak föladata a legkisebb 
számkört (tízig) minden elemi műveletben 
ismertetni és pedig egymásból kifolyólag. Ez 
elég munkát ad egy évre. Aki számlálás után 
e kérdéseket : 3 meg 2 az hány ? 3 meg hány 
az 5 ? 5-ből 3, marad hány ? 2-szer 3 az hány ? 
2-szer hány az 6 ? (6-nak fele hány ?) Hány-
szor 3 az 6 ? (3 hányszor van a 6-ban ?) 
l -nek mi a fele, 3-ad, 4-ed, 5-öd stb. osztálya? 
Aki ezeket tízig jól begyakorolja, az jó mun-
kát végzett. Mert helytelen a pótkivonást és 
a törteket a felsőbb osztályokra utalni. 3 meg 
2 az 5-ből önkényt következik a pótkivonás : 
3 meg hány az 5 ? Csak aztán jön a vétkivo-
nás : 5-ből 3, marad hány ? A felet és negyedet 
előbb ismeri a gyermek, mint a 8-at, 9-et. 

A római számjeleket, mert közvetlenül szem-

léltetnek, előbb kell íratni, mint a közönségest. 
A közönséges számjelek ismertetése sem okoz 

nehézséget, ha azokat eleinte (pl. 5 ig) egyenes 
vonalakban írjuk ( I, [_, "j , *-[_, de nem 
íratjuk, míg az előgyakorlatok nem engedik. 

Egyébként a tananyag fölosztásának főelve 
a műveletek, I. osztályban számlálás előre, vissza 
tízig, II-ikban összeadás-kivonás húszig, de 
kiterjeszthető százig; a III-ikban szorzás-osztás 
százig s azontúl, 1000-ig. Mert ezek minden 
egyéb művelet alapját képezik. 

Végül törekednünk kell a „mechanikai biz-
tosságra", de nem szajkózással, minő az „egy-
szeregy", hanem célszerű szemléltetőeszközzel, 
minő a váltó számgép. 

(Nagykörös.) Dr. Ében Mihály. 

Külföldi szemle. 
Iskolai krónika. A szászweimári nagyherceg-

ségben az iskolai hatóság fölszólította a tanító-
kat, hogy iskolai krónikákat létesítsenek. Az 
iskolai hatóság egyúttal fölállította azokat a 
nézőpontokat is, amelyek szerint e krónikák 
összeállítandók, hogy bizonyos egyöntetűség 
által értékük annál nagyobb legyen. Az iskolai 
krónika terve az iskolai hatóság megállapítása 
szerint a következő : I. Szervezés, osztályozás, 
tanítók száma. II. Dotáció, iskolai költségvetés 
összes tételeivel, tanpénz, alapítványok, hagyo-
mányok (adatok ezek történetére vonatkozólag). 
III. Felügyelet, látogatások, vizsgák. Jelentések 
ezekről. Iskolai felügyelet. IV. Állapot. Viszonya 
a községhez, az egyházhoz, az államhoz, a 
kegyúrhoz. V. Iskolai törvényhozás. Törvények, 
rendeletek, rendelkezések. VI. Az iskolai szol-
gálat. 1. Az iskolaház; a helyiségek száma és 
minősége ; építkezési változások ; leltár ; fűtés ; 
tisztogatás. 2. Az iskolaidő, óraterv. Szabad 
napok. Szünidő. 3. Az oktatás. Tanterv. Könyvtár. 
Taneszközök. Kirándulások. 4. Az iskolai élet, 
iskolai rend; iskolai szokások. Ünnepélyek. Iskola-
kert. 5. Az iskola érintkezése a szülőkkel, a ható-
ságokkal. 6. A gyermekek száma, vallása. Iskola-
látogatás. Templom látogatása. Erkölcsi viselet. 
Játékok. Egészségi viszonyok. Abnormis gyer-
mekek. Ezeknek szolgáló intézkedések. Tovább-

_ O r .. 
képzés. 7. Tanítók. Életrajz. Összes fizetés. 
Jogok és haszonélvezetek. Mellékfoglalkozás. 
Állása a községben. Testület. Konferenciák. 
VII. Az iskola története a krónika kezdetéig 
földolgozandó régi jegyzőkönyvek, létező egyház-
könyvek és szavahihető személyek jelentése 
alapján. VIII . A helység története. IX. Külső 
viszonyok. 1. Lakosok és házak száma. Foglal-
kozás, közlekedési eszközök. A helység szerve-
zete stb. 2. A helység lakosai. Vallás. Nyelv. 
Ünnepségek. Mondák stb. 3. A környék. 
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A p á l i i l k a . * 

Nézzünk széjjel magunk körül. Keressük a 
tükröt, melyben az alkohol-okozta veszedelem 
visszatükröződik. 

Megyünk az utcán, már messziről látunk 
gyermekek- és felnőttekből álló csoportosulást 
az út szélén mozogni. Utunk arra visz. Mit 
látunk ? Egy pálinkától lerészegedett ember-
társunk az, ki ezt a csődületet okoz ta . . . Ott 
fetreng a ' szerencsétlen az árokparton. Ott 
fetreng azon a helyen, amely hely a bojtorján, 
beléndek és más, a növényvilág atolsó és le-
nézett növényei számára van rendelve. Ez az 
ember ott fetreng az árokban, hová a helység 
és útak minden piszokja, szemetje van leve-
zetve. Nem gondoljuk meg ilyenkor, hogy hát 
ilyen utolsó helyet, ilyen hivatást betölteni 
hivatott az ember? Nem undor fog-e el ben-
nünket, hogy miért kell az embernek magát 
ennyire lealacsonyítania, magát a józan em-
berek által lenézetnie ? Ugy-e bár, szánalommal 
és sajnálattal telve haladunk el az ilyen sze-
rencsétlen mellett ? de legtöbbször nem is 
törődve vele, nem törődve, hogy az ilyen 
természetbe átment rossz szokás gyógyítására 
ügyet is vetnénk. 

Vagy talán az ember olyan szennyes csa-
torna, mint amilyenben ez a szerencsétlen 
hever ? Hát az ember egy pénzlepároló kád, 
hogy ra j ta keresztül kell folynia annak a mé-
regnek, hogy ő mind erkölcsileg, mind anya-
gilag szegényebb, a gyáros, a közvetítő gazda-
gabb legyen ? 

A látszat ezt mutatja. Ha a látszat ilyen is, 
de ilyennek lenni nem szabad. Az ember, mikor 
születik, mind jó, csak a nevelés, a szoktatás, 
a rossz példa, a hajlam az, mi ilyen utolsó, 
lealacsonyító helyre sodorja. 

De tekintsünk széjjel az árokparton össze-
csődült népen, kiket találunk ott ? Ott látjuk 
a gyermekeket, a jövendő nemzedék virágait. 
Ott látunk sok erkölcsileg ezideig még tiszta 
embert. Ok még nem bírnak tudattal aziránt, 
hogy ezen szerencsétlen embertársunkat saj-
nálják, vagy eljárását, rossz szokását megvetni, 
megutálni tudnák. Nem bírnak tudattal, mert 
nekik ez közönséges, mindennapi, megszokott 

* Marton Bálint Védekezzünk az alkohol ellen c. füze • 
téből. Ára 10 fillér. Megrendelhető Makón, a szerzőnél. 

dolog. Ok azt hiszik, hogy ilyen állapotban 
lenni öröm. így. tehát ők újjonganak és gyö-
nyörködnek. Ügyszólván falják ezen embernek 
aljas beszédeit, gyönyörűségüket lelik idétlen 
mozdulataiban. Legyen az a legjobb család 
gyermeke, részesülhet a jó családi nevelésben, 
ilyennek láttára csak meg van mérgezve 
anélkül, hogy alkoholt ivott volna. A gyerme-
kek az alkohol terebélyes fájának oldalhajtá-
saiból törögetnek ilyenkor egy-egy darabot, 
mellyel szívüket, lelküket megmételyezik s lel-
kük nemes virágait az ezen plántákból fölbur-
jánzott mérges növények örök időkre elnyomják, 
megölik. Az árokpart ilyen gyümölccsel szol-
gál a jövendő nemzedéknek. 

Az utca néptelen lett. A rendőr, vagy valaki 
hozzátartozója a bámulat e szánalmas alakját 
elvitte ezen díszes helyről. A gyermekek is 
hazamentek. Otthon egész hévvel, örömmel 
adják elő, hogy ma minő látványosságban 
volt részük. 

Ritka az a szülő, ki ilyen esetben kitaní-
taná, erkölcsi leckét tartana gyermekének. 
Szomorú, de igaz, hogy találunk sok szülőt, 
kiknek nyelve gyermekük beszéde hatása alatt 
megered, föloldódik; gyönyörűséggel beszélnek 
hajdani könnyelmű életükről ; arcukon csak egy 
ragyog : a boldogság, egész öröm tölti el a 
szívüket a visszaemlékezés hatása alatt. Beszél-
nek nagyszerű ivásokról (csak szerintük), dicsé-
rettel es elismeréssel említik a pálinka, bor és 
a sör minőségét és mennyiségét; boldogan em-
lítik most, évek múlva is; a vendégek és üvegek 
számát, azok gyors tempóban való kiüresítését. 
Megköszörült torokkal és gyönyörrel beszélnek 
maguknak és egyik-másik barátjuknak lerésze-
gedéséről és az általuk végbevitt botrányról, 
hogy a gyermek, apja példáján okulva, dicső-
ségnek tar t ja lerészegedni. 

Hátha még a családfők most is mindezt 
bemutatják a gyermekeknek, ki kételk ed hetik, 
hogy az ártatlan gyermeket mindez magával 
nem ragadja. 

Nincs tanító, nincs pap, ki tanításával job-
ban vagy még így is le tudná kötni a gyer-
mek figyelmét, meg tudná kedveltetni a tárgyat, 
amiről beszél. Minden gyermek csupa fül és 
szem. Bámulattal hallgatják a hőstettet , 
csodálkozást fejezve ki egész lényök. Csak egy 
kis emberismeret kell, és egész biztosan olvas-
hatunk a gyermekek arcából. Leolvashatjuk, 
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hogy ők is az ilyen hőstettet utánozni és a 
most hallott dolgokat egytől-egyig megcsele-
kedni kedves és legelső kötelességüknek tart ják. 

Csak haladjon az idő, jöjjön a boldog kor, 
mindjárt megpróbálják. Könnyű megpróbálni, 
mert nem kell egyéb, csak pénz. Az édesapa 
fölruházta a szükséges maszlaggal, lelkesülést 
öntött beléje e méreg hatása iránt. Hogyne 
cselekednék meg, mikor mindezt az édesapa 
egész odaadólag adta elő és talán még be is 
mutatta előttük. 0 pedig mindig igazat mond 
és jót cselekszik. Ezt gondolják az ártatlan 
gyermekek. 

Az ilyen szülő gyermekét megmételyezte, 
fölruházta az alkohol kényszerzubbonyával, 
mely a gyermeket erős marokkal fogva tar t ja . 
Idővel, de már késő lesz, nem tudják maguk-
nak megmagyarázni, magukkal megértetni, 
hogy mi az oka, hogy gyermekük a részegség 
jármába esett. 

* 

Hová is vitték szerencsétlen embertársunkat 
az árokpartról? Hazavitték családi otthonába. 

De nagyon tévedünk, ha azt gondoljuk, 
hogy ez otthon. 

Ez minden egyéb, csak nem otthon. Otthon 
az, hol az ember, ha szegény is, de igyekszik 
magát jól találni, családi békét ápolni, gyer-
mekeit erkölcsösen nevelni. I t t mindezeket nem 
látjuk. Hanem mit látunk ? Látunk egy boldog-
talan családanyát, kit e csapás már korán 
megvénített, látunk nyomort, szegénységet, mely 
a szoba minden részéből elárulja, hogy a 
családfönntartó az alkoholnak hódol és csekély 
keresményének nagy részét pálinka, bor és 
sörre költi. Lát juk az ilyen családi életből 
származott gyermekek arcán a kóros betegség 
különböző jeleit. Ha évek múlva tekintünk be, 
látjuk az éhező árvákat, kiket apjuk szeren-
csétlen, gondatlan természete az útszélén, azon 
gazok között és azok módjára felnőni hagyott, 
hol ő a múltban fetrengett. 

Nehogy valaki azt gondolja, hogy csak sze-
gény emher betegsége az alkohol fogyasztása. 
Ott van ez szegény, gazdag, iskolázott és 
kevésbé tanult embertársaink között. Ez, mint 
a pestis, nem néz sem palotát, sem kunyhót. 
Ahol csak egy kicsit is jó szót adnak neki, 
már otthon érzi magát, elkezdi romboló mun-
káját s következményeiben minden helyen 
szerencsétlenséget, útálatot idéz elő. Az előbb 
megfestett képből bőven találunk a magyar 
társadalomban. Csak az a baj, hôgy már nem 
is kell keresni és mégis lépten-nyomon talál-
kozunk vele. 

(Makó.) Márton Bálint. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelő-
ségi kirendeltségnek, valamennyi tankerületi fő-
igazgatónak, a felsőbb leányiskolák biztosának, a 
felső kereskedelmi iskolák főigazgatójának, az 
iparos- és kereskedőtanonc-iskolák főigazgatójá-

nak. — 3502. ein. szám.) 
Az alkoholizmus elleni küzdelemnek kultu-

rális, közegészségügyi, társadalmi és nemzet-
gazdasági és ezekkel szoros kapcsolatban nagy 
nemzeti jelentőségét nem lehet eléggé hang-
súlyozni. De nem lehet eléggé kiemelni azt 
sem, hogy az alkoholizmus elleni küzdelmet az 
iskolában kell már elkezdeni, amidőn egyfelől 
a szenvedélyek iránt az ifjú lélek hajlamossága 
legerősebb, másfelől pedig a test és lélek erői 
gyenge ellenállóképességüknél fogva legköny-
nyebben kár t szenvednek. 

A magyarországi Good-Templar rend, az 
Orsz. magyar alkoholellenes-egyesület és a 
AlkoholellenesMunkásegyesület Az alkoholizmus 
című hivatalos közlönyében azt a célt szol-
gálja, hogy egyfelől oktató, lölvilágosító és a 
kérdést minden oldalról földerítő munkásságot 
fejtsen ki, másfelől, hogy az alkoholizmus 
elleni küzdelmet állandóan nemcsak figyelemmel 
kísérje, hanem azt támogassa is. 

Ez okból a mondott közlönyt, mely a fönt 
elmondottak szerint tehát az alkoholizmus ellen 
az iskolákban folytatandó küzdelmet is támo-
gatja, mert elősorolt célzatával a társadalmat 
is belevonja a küzdelembe, megjelenik minden 
hó 1-én, szerkesztőség és kiadóhivatal Buda-
pest, VI. ker., Uj-utca 4. sz,, előfizetési díj 
egész évre 2 korona, a felső nép- és polgári 
iskolák, tanító-, tanítónőképző-intézetek, óvónő-
képzők, felsőbb leány-, iparos- és kereskedő-
tanonc-, felső kereskedelmi és középiskolák 
tanítói és tanári szakkönyvtára számára meg-
rendelésre melegen ajánlom. 

Budapest, 1905. évi szeptember hó 1-én. 
Lukács. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi középiskolai főigazgatónak, valamennyi 
kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői kirendeltség-
nek, a felső kereskedelmi iskolák főigazgatójának, 
a felsőbb leányiskolák miniszteri biztosainak, az 
iparos- és kereskedőtanonc-iskolák főigazgatójá-

nak. — 8501. ein. sz.) 

Hivatali elődöm 1903. évi ápr. hó 24-én 
1125. ein. sz. a. kelt rendeletében hangsúlyozta 
azon nyomós és nagyfontosságú okokat, me-
lyek elodázhatatlanná teszik, hogy az iskolák 
az alkoholizmus elleni küzdelembe a legerélye-
sebben és legélénkebben belevonassanak. 
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Az iskola részéről az alkoholizmus ellen 
megindított küzdelem eredményére nézve az 
érintett rendeletben megjelölt eljárás sikereinek 
biztosítása érdekében nagyon fontos az, hogy 
a tanítók és tanárok maguk teljesen ismerjék 
ezen nagy veszedelemnek minden hatását, is-
merjék annak pusztítását a testi, lelki és 
erkölcsi élet terén, ismerjék továbbá az alkoho-
lizmus elleni küzdelemnek egész nagyságát és 
azon tudományos eredményeket, melyek a mü-
veit világot e pusztító vész ellen harcba hívták, 
mert csak úgy lesznek képesek iskoláikban az 
alkoholizmus ellen való küzdelemben oly ér-
vekkel harcolni, amelyek valóban meggyőző 
erejűek és hatásosak. 

Máday Izidornak Adatolt as alkoholizmus 
kérdésének ismertetéséhes című könyve (Buda-
pest, Kilián Frigyes bizománya. Ara 2 korona) 
ezt a célt szolgálja, midőn az alkoholizmus 
hatását az egészségre, az emberi szervezetre, 
az erkölcsi és értelmi erőre, a társadalomra 
tudományos alapon bemutatja, egyúttal az 
alkoholizmus elleni küzdelem méreteit is be-
hatóan ismerteti. 

Azért a fönt elősoroltak alapján az említett 
müvet, mint amely a tanítóknak, tanároknak 
az alkoholizmus elleni küzdelemre szükséges 
legfontosabb munkához, a meggyőző fölvilágo-
sításhoz beható, részletes és hasznos adatokat 
szolgáltat és ekkép annak tanulmányozása 
fölötte gyümölcsöző leend: az összes elemi, 
felső nép- és polgári iskolai, iparos- és keres-
kedőtanonc-iskolai, felsőbb leányiskolái, felső 
kereskedelmi iskolai, kisdedóvónőképző-, tanító-
és tanítónőképző-intézeti tanítói, tanári szak-
könyvtárak részére leendő beszerzésre a leg-
melegebben ajánlom. 

Budapest, 1905. évi szeptember hó 1-én. 
Lukács. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Sándor János, 

Desbortes Viktor és ZÖldi Dániel földbirtoko-
soknak, akik a mezőkapusi áll. el. népiskolánál 
létesített „szegénygyermek-konvha" fönntar-
tásához hozzájárultak. 

Kinevezte: Lázár Jenő oki. tanítót a 
benedekfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Papp Gyula oki. tanítót a laczfalusi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Orosz Margit ungvári 
áll. el. isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; dr. Szabó Emil 
oki. középisk. tanárt, a balázsfalvi gör. kel. 
felekezeti tanítóképző-intézet tanárát, a székely-
keresztúri áll. tanítóképző-intézethez a X. fiz. 
oszt.-ba s.-tanárrá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Sipos 

Andor tornyai áll. el. isk. tanítót a solymári 
áll. el. isk. hoz; Buda Mihály miavabárány-
völgyi áll. elemi iskolai tanítót a békéscsaba-
erzsébethelyi áll. el. isk.-hoz; Fuchs László 
pilai áll. el. isk. tanítót a buchbergi áll. el. 
isk.-hoz; Perepatics Anna hatvani áll. el. isk. 
tanítónőt a csejthei áll. el. isk.-hoz; Paskó 
Gyula gyetvakriváni áll. el. isk. tanítót a 
zólyomi áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Kovács Sándor szilágy vár megyei kir. s.-tanfel-
iigyelőt; Kalenity Milivoj csurogi róm. kath. 
isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Spitz Adolfné, 
szül. Hubert Ilona polánkai munkaképtelen izr. 
tanítónőnek évi 1020 K- t ; Szilágyi László 
baraeskai munkaképtelen közs. el. isk. tanító-
nak évi 560 K- t ; Vadász (Weidinger) Béla 
fehértemplomi munkaképtelen el. isk. tanító-
nak évi 1100 K-t ; Bauer János bajai r. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1040 K-t ; Pápai László 
bácstopolyai munkaképtelen róm. kath. tanító-
nak évi 960 K-t ; László János niczki róm. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
580 K- t ; Bernhard Mór trencséni izr. el. isk. 
tanítónak évi 2040 K- t ; Miklóska Lajos 
zsitvagyarmati munkaképtelen r. kath. tanító-
nak évi 800 K-t ; özv. Janicsek Kálmánné, 
szül. Greszler Emília gödöllői munkaképtelen 
magánóvodatulajdonos és óvónőnek évi 480 
K- t ; Baló László kézdivásárhelyi munkakép-
telen áll. polg. iskolai ig.-tanítónak évi 31Ö0 
K-t ; Jaülus Ferenc balassagyarmati áll. segélyz. 
közs. polg. isk. tanítónak évi 2640 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Fehér Ber-
talanná, szül. Nuszer Gizella újpesti munka-
képtelen közs. óvónőnek 400 K-t egyszer-
smindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Petku Ágoston nyug. keszniczni g. kel. 
el. isk. tanító özv., szül. Dávid (Dávidovits) 
Máriának évi 300 K-t és József nevű kiskorú 
árvájának 50 K t, mindössze 350 K-t ; néhai 
Hajdú László nagykőrösi ev. ref. tanítóképző-
int. kapcs. el. gyak.-isk. tanító özv., szül. 
Szabó Rozáliának évi 800 K-t ; néh. Göbölös 
János volt magyarsóki ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Biró Franciska és egy kiskorú 
árvájának 562 K 33 f-t. 

Arraházba való fölvéte lé t e l r e n d e l t e : 
néh. Hacker János volt hidasdi tanító Irén 
nevű árvájának a kecskemétibe; néh. Hegedűs 
Mihály sztánfalvai volt gör. kath. elemi isk. 
tanító György nevű árvájának a kecske-
métibe ; néhai Panulin Tivadar volt kis-felső-
szlatinai községi elemi iskolai tanító Hona 
és Jolán nevű árváinak a kolozsváriba ; néh. 
Skultéti Sándor terpesi volt róm. kath. el. isk. 
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tanító Vilmos és Gábor nevű árváinak a kecs-
kemétibe ; néh. Zachar Gyula volt recski róm. 
kath. el. isk. tanító Anna nevű árvájának a 
kecskemétiba; néh. Pintér Mátyás volt torontál-
tordai közs. el. isk. tanító István nevű árvájá-
nak a kecskemétibe ; néh. Glézsa György szász-
halmi gör. kel. el. isk. volt tanító Kornélia 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Schaff er 
Győző volt róm. kath. el. isk. tanító Anna 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Rizinger 
Gáspár volt jázóvahodicsi áll. el. isk. tanító 
János és Erzsébet nevű árainak a kecskemétibe ; 
néh. Weihold István volt rábéi r. kath. el. isk. 
tanító Ferenc és Mária nevű árváinak a kecske-
métibe; néh. Szamuely Sándor zólyompéterii 
volt r. kath. el. isk. tanító Sándor nevű árvá-
jának a debreczenibe ; néh. Farkas Dávid volt 
deési áll. s. közs. polg. isk. tanító Sándor nevű 
árvájának a debreczenibe; néh. Fig'ira Antal 
szerb-párdányi volt közs. el. isk. tanító Irén 
és Béla nevű árváinak a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Z. J. H. Tanítót betegség miatt legalább 1 

esztendei folytonos s oly nagyfokú betegség 
miatt lehet nyugdíjazásra előterjeszteni, ha 
tisztiorvosi vizsgálat szerint egyáltalában 
nincsen remény arra, hogy fölgyógyuljon 
és állandóin tanítási képessége legyen. — 
Sz. F. P. Nem szokás magánvizsgával letudni 
a tanonciskolábajárás éveit. Aradon van iskola-
szék, megpróbálhatja ott kérni ezt a kedvez-
ményt. A mi fölfogásunk szerint nem volna 
helyes dolog, ha mindenkinek tetszése szerint 
magán vizsgával lehetne az iparos-tanoncisko-
lábajárást pótolni. — H. L. P. A közs. elöljáró-
sághoz forduljon, hogy adjon olyan lakást, 
amelynek udvara és lehetőleg kertje is van. Ha 
kertje nincs, adja ki másutt a kertilletményt. — 
R. G. Nem jósolhatjuk meg, hogy ki fogják-e 
feleségét nevezni vagy nem ? Felesége is az 
oka, hogy 1904 óta nem szolgáltatták ki a 
fizetését. Miért nem tett panaszt az iskola-
széknél, azután a vármegyei közigazgatási ható-
ságnál ? Az is kérdés, hogy vájjon annak idejé-
ben a közs. elöljáróságnál bejelentette-e a 
fizetéshátralékát ? A tanítói szolgálaton kívül, 
bár állítólag betegség miatt töltött éveket sem 
a korpótlékba, sem nyugdíjigénybe nem szá-
mítják be. Azt állítja, hogy az 1904-ben tar-
tot t tanítói gyűlésen 8 korona tagsági díjat 
feleségével együtt fizetett, de a kongresszus 
naplóját mindezideig nem kapták meg. Kitől 
kérhetik? Hajós Mihály fővárosi tanítótól, ki 
ez idő szerint egyik titkára az országos bizott-
ságnak. Az első kerületi attilautcai közs. elemi 
iskolában működik. Forduljanak hozzá. — 

P. D. Losoiicz-Apátfalva. 1. A közoktatás-
ügyi miniszter úr minden csütörtök d. u. 4 
órakor fogad ; jelentkezni aznap d. e. kell. 
2. Még nincsenek kiadva. — Izsák F. A 
fizetéskiegészítési ügyeket a minisztériumban 
nem a tanító neve alatt, hanem községek szerint 
vezetik, ön pedig elfeledte megírni, hogy mely 
községben működik. — B. M. Benedek. Nyug-
díjazása 59.316. sz. a. most van foganatosításon. 
Ha fizetéskiegészítés címén élvezte a kertet, 
úgy az erről szóló okmány benyújtásával 
kérje tanfelügyelősége útján a helyesbítést. — 
L. ' I. Kövecses. Ügyét 70.769/1905. sz. a. 
iktatták. (Olyan ügyről, amelyet aug. 27-én kül-
döttek föl, az aug. 31-én megjelenő lapban lehe-
tetlen fölvilágosítást adni. Hiszen míg iktatásra o _ o 
kerül valamely ügydarab, ahhoz is kell 5 — 6 
nap ! Különben az ilyen magánügyekben mindig 
pontosan címzett lev.-lapot kell mellékelni !) — 
B. J. 1. A Lamp el féle cégnél (Budapest, 
Andrássy-út 21. sz.) vagy másutt is rendelhet 
fizikai eszközöket. 2. Lehetséges, hogy, ha folya-
modás alapján az iskola szegénységét igazolják 
s ha kérelmét a kir. tanfelügyelő is ajánlja, 
kaphat esetleg a közoktatásügyi minisztérium 
útján egyes tanszereket. Folyamodjék azon-
nal, ha okleveles tanító és rendszeresített állása 
van, a nyugdíjintézetbe való fölvételért. — 
M. I. H. Z. Sz. Az iskolafönntartónak a joga 
meghatározni, hogy melyik tanítványtól szedhet 
tanításdíjat. Ha nem volna reá szabály, akkor 
oda kell terjeszteni az ügyet döntés végett. 
Azt a fizetést, amelyet díjlevelében nem bizto-
sítottak, nem lehet állandósítottnak tekinteni. 
Ha esetleg fizetését nagy mértékben megcson-
kították, keressen a kir. tanfelügyelőség útján 
a közigazgatási bizottságnál orvoslást. Ha a 
beíratási díj szedésére iskolafönntartói hatá-
rozata van, akkor azt nem lehet egyszerűen 
elvonni. Az 1868-iki törvény értelmében 
minden tanítói lakáshoz kell kertilletményt, 
vagy annak megfelelő értéket adni. — V. 
F. T. 20 korona fizetés tovább való ki-
adása attól függ, vájjon állandó intézkedés az, 
vagy csak ideiglenes. — K. S. K. Tény, 
hogy a kántori és tanítói fizetést az állam-
segély "kieszközlésénél egybe szokták venni. Az 
ön esetében kevés remény lehet, hogy esetleg 
ennyi fizetés mellett, amennyit írt, államsegélyt 
kaphatna. Esetleg megpróbálhatja az iskola-
fönntartó kérelmezni. Díjlevéllel vagy iskola-
széki határozattal kell eldönteni, hogy a 
tűzifát csak önmaga használatára, vagy az 
iskola fűtésére is kapja. Az ön cselédje 
nem köteles a tantermet fűteni. Az özve-
gyet fél évig még illeti a természetbeni lakás. 
Hogy ő azzal mit csinál, az az ő dolga. — 
H. I. R. Nem okleveles tanító nem számíthat 
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arra, liogy államsegélyt kapjon tanítói fizetése 
kiegészítéséül. — L. J. Ma már kereskedelmi 
szaktanári képzettségűeket alkalmaznak a felső 
kereskedelmi iskoláknál. — Szatmár-Németi. 
A kir. tanf.-höz folyamodjék, hogy a hitokta-
tásért nagyobb fizetést, tiszteletdíjat eszközölje-
nek ki. A lakbér a helyi viszonyokhoz mérten 
ítélendő meg, kérheti annak fölemelését. Ha 
nem adják meg, forduljon a közig, biz.-hoz. — 
K. Megpróbálhat folyamodni az iskolafönn-
tartóhoz lakbérösszeg fölemeléseért, miután 
köztudomású, hogy az illető helyen a sok 
nyaraló vendég miatt a lakás drágább, mint 
amennyit önnek adnak ez idő szerint lakbérül. — 
Sz. I. Önmaga mondja, hogy 1875-től vették föl 
a nyugdíjalap kötelékébe. Szabály szerint 1875-tői 
1905 ig, vagyis 30 évre számíthat jelenleg nyug-
díjra. Még pedig az első 10 esztendőre mostani 
beszámítható tanítói fizetésének 40%-ára, to-
vábbi 20 évre pediglen évenként 2 — 2% emel-
kedésre, tehát összesen fizetése 80% ára. — 
K. Csütörtökön, délután 4 órakor szokott a 
kihallgatás lenni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Molnár Tiktor államtitkár üdvözlése. 

Molnár Viktor államtitkárt az Uránia tudo-
mányos színház utóbbi ülésén, kiemelve ő 
méltósága érdemeit az Uránia föllendítése 
körül, meleg ovációban részesítették. F. hó 
14-én pedig a fővárosi főgimnáziumok és reál-
iskolák igazgatói Erőcli Béla dr. tankerületi 
főigazgató vezetése mellett jelentek meg nála, 
hogy államtitkári méltóságában üdvözöljék. 
Eró'di Béla üdvözlő beszédében különösen han-
goztatta, hogy Molnár Viktor államtitkárrá 
történt kinevezése főleg azért keltett örömet 
az összes tanügyi körökben, mert élete java-
részét, ifjúságától kezdve, a tanügy és köz-
művelődés terén kifejtett buzgó munkássággal 
töltötte el s hogy ily férfiúnak adatott, hogy 
tapasztalatait szép hatáskörében még inkább 
értékesíthesse. Molnár __ Viktor ErSdi szavaira 
kijelentette, hogy a tanügy és munkásai iránt 
eddig is érzett szeretete, ha még lehetséges 
volna, csak fokozódni fog, amit ő a tanügyi 
férfiak jogos érdekeinek mindig tárgyilagos 
képviseletével igyekszik majd bebizonyítani. E 
küldöttség után a tanárképző-intézet gyakorló 
főgimnáziuma testületét fogadta Molnár Viktor 
államtitkár, amely küldöttség Badics Ferenc 
dr. igazgató vezetésével jelent meg. 

— Az új Tantervet ismertető cikkeink közül 
a most soron levőt, mely a történet tanítását 
tárgyalja s melyet Máthé József marosvásár-
helyi kartársunk írt, tárgyhalmaz miatt — több 
más közleményünkkel együtt — lapunk jövő 
számára kellett halasztanunk. 

— Alkoholellenes kiállítás. A X. nemzet-
közi alkoholellenes kogresszussal kapcsolatban 
kiállítást is rendeztek, mely több termet fog-
lalt el a Műcsarnok épületében. A kiállítás, 
amelynek rendezésében a magyarországi alkohol-
ellenes egyesületeken kívül résztvettek a kül-
földi egyesületek és szövetségek is, az alkohol-
ellenes küzdelem eszközeit és eredményeit 
mutatta be. Az első termében azok az italok 
láthatók, amelyeket a szeszes italok pótlására 
különösen a külföldön gyártanak. A külföldön 
ugyanis az alkoholellenes mozgalom terjedésé-
vel kapcsolatosan egyre szaporodik azoknak 
száma, akik teljesen lemondanak a szeszes ita-
lok élvezetéről s ezek fogyasztják az alkohol 
mentes sört, likőrt és pezsgőt, amelyet most, 
a kongresszus alkalmával, nálunk is bemutattak. 
A lakomákon, amelyeket a korgresszus tagjai-
nak tiszteletére fognak rendezni,szintén csak iíyen 
alkoholmentes ital kerül majd az asztalokra. 
Az alkoholmentes italokon kívül az ásvány-
vizeket ajánlják a szeszes italok helyett s ezért 
a hazai élvezeti ásványvizeket is kiállították. 
A kiállításnak legérdekesebb része kétségkívül 

a O 
az, amely az alkoholellenes küzdelem eszközeit 
mutatja be. Ezt a részt Kovács Gyula egyetemi 
tanár rendezte. Az alkoholellenes egyesületek 
tagjai nemcsak rábeszéléssel, fölolvasásokkal és 
hasonló eszközökkel igyekeznek iszákos ember-
társaikat a bűn és züllés útjáról letéríteni, 
hanem fali képek, képes levelező-lapok és egyéb 
kisebb képek terjesztésével is megkísérlik, 
hogy az embereket szemléltető módon meg-
győzzék az alkoholizmus romboló hatásairól. 
É képek közül a legtöbb föltünteti, hogy az 
iszákos ember miként sülyed fokról fokra, 
mint hanyagolja el előbb családját, szinte be-
számíthatatlan állapotban, mint kerül azután 
a bűn lejtőjére s miként juttat ja az alkohol 
az embert börtönbe, vagy az őrültek házába. 
A francia, német és angol antialkoholista egye-
sületek egyaránt igen érdekes képeket állítot-
tak ki s több figyelemreméltó tárgyat küldött 
az orosz kormány is, amely Oroszországban 
maga alakítja az alkoholellenes egyesületeket, 
amelyeknek működését azután ellenőrzi. A ma-
gyar alkoholellenes egyesület is sokat tett mái-
ebben az irányban s képei, melyeknek mintája 
a kiállításon láthatók, az egyesület elnökének, 
Szálkay Gyula tanárnak eszméje nyomán ké-
szültek. Ezek a képek most a kultuszminisz-
tériumban vannak, amely az iskolák részére 
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sokszorosítani fogja. A kiállítás egy másik 
termében az egyetemi boncoló-intézetnek Mas-
sanek Gábor és Lóbmeyer Géza orvosok által 
rendezett kiállítása bemutatja, bogy minő be-
tegségeket okoz az alkoholizmus. A kiállított 
preparátumokból kitűnik, hogy az iszákosság 
következteben az embernek csaknem valamennyi 
szerve elfajul és elkorcsosodik. A gége nyálka-
hártyája megkeményedik s az ember hangját 
durvává és érdessé teszi. A gyomrot a szeszes 
ital háromszorosára is megduzzasztja, puha, 
rózsaszínű hártyájából sötétszürke kéreg lesz. 
Ez okozza az iszákos emberek idült gyomor-
hurutját, étvágytalanságát és rossz emésztését. 
Hasonló elfajulást okoz az iszákosság a májon, 
lépen és az ereken, ami sok halálos betegségnek 
lehet okozója. 

— Szakfelügyelet a fővárosi iskolákban. 
A főváros, az iskolai ügyosztály kitűnő veze-
tőjének : dr. Bárczy István tanácsosnak kezde-
ményezésére, elhatározta, hogy az elemi nép-
iskolák, polgári iskolák, iparosinas-iskolák 
számára szakszerű felügyeletet szervez. A bel-
ügyminiszter a közgyűlés határozatát jóváhagyta. 
A főváros tanácsa f. hó 14-iki ülésén iskoláinak 
felügyeletével a következőket bízta meg : Weszely 
Ödön dr.-t (a polgári és elemi iskolákra), 
Bardócz Pált (az elemi iskolákra), Agotai Bélát 
(az elemi iskolák és iparostanonc-iskolákra), 
Györgyi Kálmánt (a rajzra valamennyi iskolá-
ban), Bély Mihályt (a tornára) és Sretvízer 
Lajost (az elemi iskolákra) s őket egyúttal 
állandó szolgálattételre az ügyosztályba be-
osztotta. Ezenkívül fölhatalmazta az ügyosztályt, 
hogy szükség szerint a tanítás ellenőrzésére 
Trájtler Károlynak, Gyulányi Adolfnak, Hajnal 
Adolfnak, Sánta Lajosnak, Mihály Józsefnek, 
Lád Károlynak és Vohnszky Gyulának fölváltva 
adjon megbízást. 

— Uj népiskolai irkák. Dobos János szék.-
főv. tanító „Számolási gyakorlatok" című I. és 
II. számú irkái, amelyebet az 1904. évi buda-
pesti orsz. tanszerkiállítás bírálóbizottsága és 
a közokt. miniszter elismerő kitüntetésben is 
részesített, ú jabb és javított kiadásban jelen-
tek meg. Az I. számú füzetek az egyszeregy 
szemléltető táblázatával az el. isk. második, 
a II. számú füzetek pedig nemcsak az el. isk. 
I I I—VI. osztályában, hanem az ismétlő- és 
ipariskolában, sőt a középiskolák alsóbb osztá-
lyaiban is használhatók sikerrel. A II. számú 
füzetekhez segédtáblák vannak csatolva, me-
lyek a közönséges és tizedestörteket vonzó 
alakban szemléltetik és egyáltalán a népiskolai 
számtantanítást közelebb viszik a gyakorlati 
élethez, illetve bekapcsolják a középiskola tan-
tervébe. Szerző vezérkönyvecskét is í r t az 
irkákhoz, melyekből mutatványpéldányokat bá r -

kinek küld a kiadó : Dobó Ede papírkereskedő 
Budapesten, VII., Erzsébet-körút 28. 

— Fölhívás. Meghallva a tanítóság szíve 
dobbanását, átérezve azt a mély és elenyész-
hetetlen tisztelet- és szeretettel párosult hálát, 
amely b. e. Schütz Imre, a legnagyobb magyar 
kath. tanférfiú tanítványainak keblében soha el 
nem mulhatik, hűséges tolmácsaivá szegődve 
óhajtásaiknak, bizalommal és szeretettel kérjük 
a magyar népoktatásügy pótolhatlan nagy 
munkásának, b. e. Schultz Imrének tisztelőit 
és volt tanítványait, szíveskedjenek folyó évi 
szeptember hó 30-án d. e. 10 órakor Péesett, 
a felső kereskedelmi iskola I. osztályú termé-
ben, a nagy halott emlékének méltó megörökí-
tése tárgyában tartandó bizalmas jellegű érte-
kezleten megjelenni. Pécsett, 1905 augusztus 
23-án. Schultz Imre volt tanártársa : Vörös 
Mihály s. k,, igazgató-tanár. Schultz Imre volt 
tanítványa: Albert István s. k., a „Garay János 
tud. irod. társ." r. tagja, a sárdi járáskör elnöke, 
közs. tanító Kisvaszaron. 

— Rövid hírek. Száz éves jubileumát üli 
meg f. hó 24-én a veszprémi izr. hitközség 
iskolája. Ez alkalomból Szép Lipót megírta az 
1805 ben megnyilt iskola történetét. Az érdekes 
füzet ára 1 K. — Követésre méltó. Féli köz-
ségben (Pozsony vmegye) már rég szükség volt 
egy harmadik tanteremre, de ennek a fölállí-
tása meghiúsult a község szegénységén. Most 
végre úgy nyert megoldást a dolog, hogy 
Dotter János ottani plébános 1000 K- t ado-
mányozott a létesítendő harmadik tanterem 
fölállítására. — Liptó vármegye állami tanítói 
Liptószentmiklóson Adamovich Pál kir. tan-
felügyelő kezdeményezésére megalakították a 
tanítóegyesületet, elnökké Hammel Árpádot, 
alelnökké Matuska Jánost, főjegyzővé Stehlik 
Tivadart választván. 

— Halálozások. Mózer Ede soroksári áll. 
el. iskolai tanító 28 évi sikeres tanítói műkö-
dés után meghalt. — Lázár Paulina, Nagy-
bánya szab. kir. város közs. isk. tanítónő, 
fáradhatatlanul buzgó tanítónői működésének 
34-ik évében, rövid szenvedés után váratlanul 
elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : A nagy ellenség. Schlosz Lajos. — 
Nemzetközi alkoholellenes kongresszus — Az olvasás-
tanításról. Ember János. — Számtan az új Tanterv-
ben. Dr. Ében Mihály. — Külföldi szemle. — Szttn-
óra : A pálinka. Márton Bálint. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 
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Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXVIII. évfolyam 38. szám. Budapest, 1905 szeptember 783. 

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

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az összes óvodák , e lemi , f e l ső n é p - é s p o l g á r i 
i sko lák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló é s az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e l ö l é s é v e l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 k o r o n a , f é l évre 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — E g y negyed é v n é l k e v e s e b b 
időre e lőf ize tés t n e m f o g a d u n k e l . — 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 s zóé r t , m i n d e n köz lé s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
b e . Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b ú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. K E K . , OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K I B . EGYETEMI NYOMDA, l . K E B . , ISKOLA-TÉB 3 . 

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

Románia és a magyar iskolák. 
B á r e lapok hasábjairól ki v a n zárva 

a napi polit ika, e sorok m é g i s a pol i t i -
k á n a k köszönik l é t re jö t tüke t . Mi m a -
g y a r o k be leé l tük m a g u n k a t abba a 
tudatba , h o g y pol i t ika csak az, mi az 
ú g y n e v e z e t t közjogunkkal k ö z v e t l e n ü l 
összefügg, m á r pedig h a hazánk h a t á -

_ rait. JLÜéftjük, m á s n e m z e t e k n é l a, pol i -
t ika alapja az okta tásügy . 

Az iskola valóban politikum, mint azt 
m á r Mária Terézia is v a l l o t t a annak idején. 

Míg m á s n e m z e t e k n é l a n e m z e t i po-
l i t ika minden szála az i skolához v a n 
kapcsolva , addig minálunk c s a k n e m min-
denki fázik, ha az iskola pol i t ikai v o n a t -
kozása iró l v a n szó. Mi már megszoktuk , 
h o g y az iskolának százan, százfé le c é l t 
tűzzenek fö ladatául , m e l y cé lok n a g y -
része h o m l o k e g y e n e s t e l l enkez ik a po-
l i t ikai n e m z e t é letcé l ja ival , s ha va -
laki az i skola a láaknázó munkájára mer i 
irányí tani a figyelmet, t ü r e l m e t l e n s é g e t 
sz í t a f e l e k e z e t e k közöt t , v e s z é l y e z t e t i 
a n e m z e t i s é g e k békéjét , azt k o m o l y 
s z á m b a n e m v e h e t ő sovinisztának gú-
nyolják. Ez az oka annak, h o g y az t az 
i skolát kezdjük fö ladata m a g a s l a t á n ál ló 
i sko lának tekinteni , amely ik az á l ta lá-
nos n e v e l é s i és okta tás i e l v e k n e k hódo l 
csak, a m e l y i k csak annyiban m a g y a r is, 
h o g y a polit ikai Magyarország t e r ü l e t é n 
működik, kü lönben m i n d e n rendszer-

vá l toz ta tás nélkül a l egmagasabb é s z a k 
va lamely ik sz ige tén is m ű k ö d h e t n é k h a -
sonló á ldásosán. 

Á l t a l á n o s a n m e g s z o k t u k már, h o g y 
va lahányszor a n e m z e t i s é g e k i z g a t ó i 
hangosan panaszkodnak a magyar fa j 
képze l t e l n y o m á s a m i a t t , azonnal a 
poseni l e n g y e l e k sorsával hozakodunk 
e lő és b ü s z k é n h iva tkozunk arra, h o g y 
mi mégis c s a k szabadelvűbbek v a g y u n k 
a poroszoknál s m é g a gondo la tá t is 
e lutas í t juk magunktó l , h o g y az ő e s z -
köze iket a lka lmazzuk a magyar á l l a m 
érdekében. 

Szabade lvűségünk k ö v e t k e z m é n y e az, 
h o g y m í g i t t h o n az e l é g e d e t l e n k e d ő 
n e m z e t i s é g e k e lha l lga t ta tására a l e g t e r -
m é s z e t e s e b b jogaink f ö l ö t t is a lkudo-
zunk s azokból sokat elalkuszunk, n e m 
is igen m é l t a t j u k f igye lemre , h o g y 
évente százezrenként szorulnak ki a 
polit ikai n e m z e t f a j f ö n n t a r t ó e l e m e i . 
H o g y a z t á n ezek legalább egy pár n e m -
zedéken á t megőrz ik-e n e m z e t i j e l l e g ü -
ket , azzal törődni mi m á r nem érünk 
rá, sorsukat figyelemmel kísérni i s m é t 
a tú lzot t s zabade lvűségünk nem e n g e d i 
meg. 

A l eguto l só angol v a g y n é m e t k i v á n -
dorlót is n y o m o n k ö v e t i a haza h a t á -
rain túl is az a n y a n e m z e t h a t a l m a , 
m e l y a föld b á r m e l y p o n t j á n is v é d e l -
m e t és t á m o g a t á s t n y ú j t a haza ide -
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g e n b e n élő po lgárának; — mi vájjon 
hasonlóra m é g gondolni is m e r ü n k - e ? 

Tekintsünk csak át a dé lke le t i Kár-
p á t o k o n Romániába , hol m á r n e g y e d -
mil l iónyi m a g y a r a la t tva ló él, n e m szá-
m í t v a a r o m á n a la t tva ló s c saknem 
százezret k i t e v ő csángó m a g y a r o k a t , — 
nézzünk be e z e k alig e g y t u c a t o t k i t e v ő 
iskoláiba, m á r csak az ö s szehason l í tá s 
k e d v é é r t is. 

A berendezés szigorúan hasonló bár-
m e l y román állami i skoláéhoz. A fa lak 
t e l e vannak aggatva a r o m á n n e m z e t i 
hősök arcképe ive l és más , v i téz i c s e l e -
kede te ike t ábrázoló k é p e k k e l . Minden 
iskolai ünnep a román n e m z e t i da lok 
énekléséve l kezdődik és végződik . 

Minden e lemi , m a g y a r o k á l ta l f ö n n -
t a r t o t t i sko lában román születésű tanító is 
működik, k i t az i sko la fönntar tó - t e s tü l e t -
n e k külön é s t i sztán a saját jából k e l l 
díjaznia. Ez a kirendelt t a n í t ó n e m c s a k 
a román v o n a t k o z á s ú t a n t á r g y a k a t t a -
n í t ja az i sko lában ( 1 9 0 5 s z e p t e m b e r t ő l 
m á r osz tá lyonként het i 4 órát kel l j u t -
t a t n i a r o m á n tan í tónak) , h a n e m e g y -
ú t t a l a r o m á n nemzet képvise lő je is, a 
ny i lvánossági jogo t í g y s e m élvező sze-
g é n y m a g y a r elemi i skolában. 

Hogy R o m á n i a k o r m á n y a h o g y a n é s 
m i l y hangon szokott e lbánni az i l y e n 
iskolákkal, b e m u t a t o k e g y pár h iva ta los 
rendeletet . N e m c s a k érdekesek ezek , 
h a n e m tanulságosak is. 

A t a n í t ó működési e n g e d é l y é r e v o -
natkozó r e n d e l e t : 

„Uram ! számú jelentésére tudomására 
hozatik, hogy a Miniszter úr megengedi, hogy 
N. N. azon iskolánál mint igazgató és a ma-
gyarnyelvű tárgyak tanítója működjék. 

Azonban, ha nem tud románul, köteles egy 
segédigazgatót vagy t i tkárt ajánlani, aki a 
román nyelvet beszéli és aki az igazgatóval 
egyetemben felelős a Miniszterrel szemben. 

Egyidejűleg fölhívatik az órarend bemuta-
tására, amely világosan kitüntesse azon tan-
tárgyakat, amelyek románul taníttatnak, nem-
különben be kell terjeszteni a növendékek 
nemzetiségéről és vallásáról szóló kimutatást is. 

Fölhívjuk, hogy a Miniszter úrhoz sürgősen 

adjon be kérelmet, abban mutassa ki : az iskola 
fokozatát, az iskolában miféle osztályok van-
nak. Fölhívjuk arra is, hogy az iskolába 
egyetlen román alattvaló vagy polgár gyermekét 
se szabad befogadni. Bucarest, 1905 jan. 30." 

A t a n í t ó t t ö r v é n y s z é k elé idéz ik: 
„Idézvény. Van szerencsém tudatni, hogy 

az alább fölsorolt okok miatt föl van híva az 
ezen minisztériumban működő állandó tanács 
törvényszéke előtti megjelenésre f. évi 
hó . . -én d. u. 5 órára. 

Ha esetleg nem jelenne meg, kihallgatás 
nélkül ítéltetik el és a fölmerülő költségek önt 
fogják terhelni. 

A tárgyalásra hozzon magával minden olyan 
okiratot, amellyel gondolja, hogy védelmezheti 
magát. 

Indokok amiért ön a törvény elé van ren-
delve, a következők: nincs fölhatalmazása a 
Miniszter úrtól arra, hogy akár mint igazgató,* 
akár mint tanító működhessék, mivelhogy nem 
bírja a román nyelvet. 

A rendszabályokban követelt és elfogadott 
könyvek vagy egészen hiányzanak, vagy nin-
csenek használva. 

A magyar nyelv tanításánál használnak egyes 
könyveket, melyek nincsenek engedélyezve, míg 
a román nyelvre a növendékeknek nincs meg a 
hasznos és szükséges könyvük. Az állandó 
tanács t i t ká ra : N. G. Pop, s. k." 

R e n d e l e t az i skola külső é l e térő l és 
berendezésérő l : 

„Lelkész! A végzett tudakozódások eredmé-
nyéből kitűnik, hogy egyes idegenajkú iskolák 
a román polgárok gyermekeit is beveszik,** 
s ezen iskolákban a nemzeti szellem teljesen 
hiányzik, vagy nincs gondozva. 

Ily körülmények között az ifjúság az iskolai 
évben nem tanul meg egy nemzeti, vagy haza-
fias éneket sem s az iskolai záróvizsgán vagy 
jutalomkiosztás alkalmával még a Király-
himnusz sem hangzik el. 

Hiányzik az iskola terméből a király és ki-
rályné ő fölségeiknek az arcképe és egyéb 
történelmi képek, melyek emlékeztessenek a ro-
mán nemzet hőstetteire. 

Tudomásukra adjuk és követeljük, hogy 
minden tanteremben meglegyenek : a király, 
királyné arcképe és egyéb hősi, nemzeti és 
történelmi képek ; a gyermekeket meg kell 

* Az igazgatóság annyiból áll, hogy a 40—50 tan-
kötelest számláló elemi népiskolának a tanítója, igaz-
gatója egyedül. 

** Legújabban csak úgy vehetők föl a tanulók ilyen 
iskolákba, ha hatóságilag igazolják, hogy szülőik nem 
román alattvalók. 
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tanítani a román nemzeti énekekre, összekap-
csolva az oktatást a hazai történelemmel. 

Főleg a nemzeti himnnsz az, amellyel meg 
kell kezdeni minden iskolai ünnepélyt, az év-
forduló-ünnepeket, a jutalomkiosztásokat stb. 
Legelső sorban arról kell gondoskodniok, hogy 
a növendékek megtanulják a Király-himnuszt 
úgy, hogy a legközelebbi alkalomkor az első 
helyet foglalja el; figyelmeztetjük és tudomá-
sukra adjuk, hogyha még ezen himnusz hiányát 
tapasztalni fogjuk az iskolában, abban az eset-
ben a legszigorúbban fogunk eljárni a jelen-
levő vezetőség ellen. Miniszter : P. Garboviceanu, 
s. k. Igazgató: M. Danelesscu, s. k." 

Szinte ellenállhatlanul ösztönzi az 
embert valami, hogy összehasonlításo-
kat tegyünk a mi román iskoláink és 
a romániai magyar iskolák ú. n. auto-
nómiája között . Elhallgatjuk egyéni 
véleményünket , de tegye meg ezt min-
den gondolkozó olvasó; különösen aján-
latos és közelfekvő ez a nemzetiségi 
iskoláknál működő kartársakra nézve, 
hogy tisztán lássák ők, hogy az izgatók 
igazán jóakaróík-e fajuknak és szavuk-
ban van-e egy mákszemnyi igazság, 
van-e szívükben méltányosság azon 
nemzet iránt — amelyik sem nem ír 
úgy, sem nem követel t soha olyat, mi-
lye t a közölt hivatalos rendeletekből 
kiolvashatnak — Románia részéről a 
magyar fajjal szemben. 

B. E. 

— A szászok és a magyar nyelv. Ssében 
vármegye közigazgatási bizottsága föliratban 
kérte Lukács György vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert, hogy a magyar nyelvnek a 
nem magyar nyelvű népiskolákban való taní-
tása ügyében a minap kiadott rendeletét vonja 
vissza, mert e rendeletnek nincsen törvényes 
alapja. Lukács György miniszter f. hó 20-án 
válaszolt erre a föliratra; fölsorolja a minisz-
ter azokat a törvényeket, amelyeknek alapján 
rendeletét kiadta s amelyek közül legvilágo-
sabban rendelkezik az 1879. évi XVIII. tör-
vény, mely szerint „a népoktatási intézetek 
minden állampolgárnak kellő módot nyújtsanak 
arra, hogy a magyar nyelvet, mint az állam 
nyelvét, elsajátíthassa". Az 1879. évi Tanterv 
is ezt a célt tűzi ki a népiskolai oktatás szá-
mára, a legújabb kormányrendelet törvényes 
alapja tehát kétségtelen. A magyar nyelv taní-
tásában sikert el nem érő tanítókkal szemben 

is jogosult a fegyelmi eljárás, mert az 1879. évi 
XVIÏ1. törvénycikkely szerint minden tanítónak 
kell tudnia a magyar nyelvet tanítani, az 1893. 
évi XXVI. törvénycikkely szerint pedig, aki 
az állam nyelvének törvényben meghatározott 
alkalmazása ellen vét, fegyelmi vétséget követ 
el. A magyar nyelv tanítása ügyében kiadott 
rendeletet tehát vissza, nem vonja a miniszter, 
hanem utasítja Szeben vármegye közigazgatási 
bizottságát, hogy a rendéletet pontosan és sike-
resen hajtsa végre, s ez ügyre vonatkozó hatá-
rozatát harminc nap alatt mutassa be a kor-
mánynak. 

A magyar történet, polgári jogok 
és kötelességek az új Tantervben. 

Örömmel fogtam a népiskolai új Tan-
terv és U t a s í t á s tanulmányozásához, 
amely, mint a régi Tanterv használata 
közben szerzett tapasztalatok kincses 
gyűjteménye, a magyar népiskola föl-
adatává teszi az ifjúság alapvető neve-
lését „a gyakorlati élet, a nemzetkultúrai 
és erkölcsi közösség számáraÉs ehhez 
bővebb, tartalmasabb, egyben gyakor-
latibb beosztást , részletesebb útmuta-
tás t nyújt a tanítóknak, akik holt 
betűjét é letre kelthetik, nemzet i tarta-
lommal gazdagíthatják és így egyen-
ként is, valamennyien is „a legneme-
sebb ós legnagyobb föladatnak, a magyar 
nemzet haladásának", főtényezői marad-
hatnak mindvégig. 

A Tantervnek ezúttal csak a címben 
érintett szakaszával foglalkozom, mely 
„a népiskola hazafiúi, erkölcsi művelő 
hatásának egyik legfőbb eszköze", de 
a magyar állam továbbépítésének is biztosí-
téka, ha jól, azzal a céllal, bölcs meg-
fontolással, bátran és következetesen 
kezeljük, mint a Tanterv és Utasí tás 
megszabja. 

A történettanítás célját ugyanis úgy 
írja körül, hogy nemzetünk ezeréves 
múltjának és küzdelmeinek hű tükre 
l egyen: az e seményekben és nagy tör-
ténet i alakokban megnyilatkozó nemzeti 
erényeknek megismertetésével fölébresz-
szük, ápoljuk és nemesítsük a nemzeti 
önérzetet, a hazaszeretetet és király-

37* 
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hűséget. (Önkéntelenül tol lamba fut : 
a nemzetiségekben is, szívre és érte lemre 
appellálván, h o g j a tanuló a mult isme-
reteiből ne csak ohdjon, de lelkesedést és 
erkölcsi nemesedést is merí tsen abból.) 

Szorosan sorakozik a történelem mel lé 
az alkotmánytan, hogy a gyermeket ér-
telmi fej lettségéhez képest az állam 
intézményeivel, alaptörvényeivel meg-
ismertesse, nemzeti (magyar) érzését ápolja 
és rávezesse arra, hogy necsak élni 
tudjon polgári jogaival, de teljesíteni 
is tudja polgári kötelességeit , a maga és 
az összesség érdekében. 

Egészen természetes, hogy a tör téne t 
és a lkotmánytan magyar jellege kidom-
borodik annak külön kiemelése nélkül 
is, de nekem, aki é l e tem legnagyobb 
részét nemzetiségekkel tú l tömött vidé-
ken tö l tö t t em és lá t tam a félrehúzás 
indítékait, mégis jobban esnék, ha ez 
újra és újra nyomatékosan hangsúlyoz-
tatnék, mert ahol és amennyiben óhaj-
to t t sikert nem értünk el, az a nemze-
tiségek ellenszenvén, túlságos szabadosságán, 
a közös céltól való következetes távolodá-
sán mult. 

Távol van tőlem a bántásnak gondo-
lata is. D e mikor a történet és alkot-
mánytan új Tantervünkben bölcsen 
megszabott anyagát i t t szóvá teszem, 
nem hagyhat tam emlí tés nélkül, hogy 
eddig (adja Isten, tovább ne!) holt ma-
laszt maradt az ige s mi hiába táp-
láltuk szabadságunk és testvériségünk 
egyenlő bőségével „más nyelven beszélő 
honfitársainkatmert azok igen kevés 
kivétellel, ahol, amikor és ahányszor 
csak lehetett , a hűtlenség zászlóját 
lobogtatták ormainkon. 

Hogy vannak t iszte letreméltó kivéte-
lek, akik a mindennapi élet apró érdek-
szálaival és a honszeretet kötelékével 
fűzik magukat hozzánk lazábban-szoro-
sabban, az még n e m akadályozhat meg 
abban, hogy akaratunkat félreérthetleniil 
elibük írjuk, sőt ösztönözhet, hogy velük 
s példájukkal még jobban megértessük: 

íme, magyar államról és magyar ál lam-
polgárokról van szó, akiknek érdeke 
elválaszthatlanul közös, boldogsága az 
államéval azonos, örökre. 

A történet - és alkotmány taní tás jog-
gal megkívánt eredménye sohasem a 
magyarság lelkesedésével teli taní tók 
és iskolák buzgóságán, hanem inkább a 
nemzetiségek ellenállásán, külföldről táp-
lált képzelődésén, nagyí tot t sérelmein, 
túlzott követelésén, oktalanul siratott 
szabadságának hánytorgatásán tört meg. 

Újabban a külföldről behurcolt és 
minden el lenhatás dacára ijesztőn ter-
jedő világpolgárias fölfogás is erős aka-
dályt v e t e "két tárgy kezelése és ered-
ménye elé. Csak a verejtékezésig, ha 
kell : vérhullatásig lelkes és odaadó 
magyar tanítóság állhatja útját a tév-
tanok rombolásának. 

Kiemel tem e szempontokat, ta lán túl-
ságos nyíltsággal, de engem az a meg-
győződés hat át, h o g y el lenségeinkkel 
is könnyebb a küzdelem, ha nyíltan 
folytatjuk. S mert végre is meg kell 
győznünk őket, h o g y föladataink e hon 
határain belül közösek, a boldogság 
magvát csak a békesség és szeretet 
ta lajában csíráztathatjuk reménységgel 
és aki túlról zavartatni engedi magát : 
önmaga, legszentebb fészke és vérei lét -
alapját ingatja meg, helyrehozhatlanul. 

Magyarország ezeréves históriájának 
és közéleti jogforrásának soha sem volt 
nagyobb szerepe az iskolában, mint 
ezután lesz. De továbbra is csak attól" 
függ e szép és szükséges tudomány 
sorsa, hogy ki miként fogja föl és adja 
át tanítványainak. A hazafiság kiapad-
hatatlanul bő, üdítő forrásává, vagy mé-
reggé válhat . . . 

Részletekbe bocsátkozva, a két tárgy anya-
gához a következő megjegyzéseket fűzöm : 

I. Történet. 
A történettanítás ethikai jelentőségét a tör-

téneti érzék, az összetartás nemes érzete és a 
nagyjaink iránti kegyelettel fűzött hazaszere-
tet méri. Aki ennyit merített belőle : jó hazafi. 
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Ennél többet alig is tűzhetnénk ki a népiskola 
föladatává, mert ha ennyit nyújtott, eleget 
adott. 

Az anyag módszeres földolgozását azonban 
annak terjedelmessége és a rendelkezésre álló 
idő rövidsége szerfölött megnehezíti. Számolni 
kell ezzel a nehézséggel még akkor is, ha a 
Tanterv álláspontját elfogadjuk. Ez ugyanis a 
bátortalanokat bíztatja, a túlzókat mérsékli, 
mondván: a tanítás célját úgy érhetik el, ha 
a tények fölhalmozásával nem fárasztják és 
nem tompítják el a tanulók érdeklődését, 
hanem inkább gyarapítani igyekeznek azok 
történeti belátását, rámutatván a kor uralkodó 
eszméire, melyek a magyar nemzetet cselekvé-
sében áthatották, alkotásokra buzdították és 
képesítették. A mai egységes, erős Magyar-
ország képe ezekben tükrözik legtisztábban, 
legszebben vissza. 

Hát ez igaz. Csakhogy a tanuló fizikuma 
elbírja-e a más tárgyak hasonló részletezésé-
vel ránehezülő terheket? Ezt a körülmények 
mutatják meg. A tanítónak azért van szabad 
keze a tények halmazának elrendezésében. 

Példákat is hoz föl az Utasítás : Árpád, 
Szent István, Szent László, IY. Béla és a 
Hunyadiak örökre tanulságos korából — úgy-
mond — nem annyira a nagy férfiaknak 
magánéletét, mint inkább nyilvános szereplé-
sük fontosságát kell szem előtt tartani, ahogy 
és amikor ezek által nagy nemzeti föladatokat 
oldottak meg, amiknek gyümölcseit mi élvez-
zük, s amik a nemzeti közösségért folytatott 
munka tiszteletére és megbecsülésére vezetnek. 

Jó szolgálatot tesznek itt a Gaál Mózes 
modorában írott könyvek (történeti olvasmá-
nyok), melyek a gyermekek olvasnivalói közt 
minél nagyobb számban helyezendők el, hogy 
amit tanítás közben „beadni" nem lehet, mintáz 
élet nevezetesebb epizódjaival színesített olvas-
mányok, kitörülhetlenül rögzítsék meg a gyer-
mekek emlékezetében a kort irányadó szerep-
lőivel, követésre méltó önfeláldozásával együtt. 

Hálás tér kínálkozik különben a Tantervben 
és Utasításban kontemplált olvasókönyvekben 
is, melyeknek történeti olvasmányait (vers, 
próza) gondosabban lehet és kell megválogatni, 
mint eddig. Hála Istennek, anyagunk van 
bőven. Nem kisebb ennél a képek szerepe. 
Az események és ezeknek hősei a képekről 
hatásosabban beszélnek a történet iránt fogé-
kony, élénk fantáziájú gyermekeknek, mint 
bármily ékesszavú tanító. Azért ilyeneknek 
festetése és szemléltetési eszközül való beve-
zetése bármekkora áldozatok árán is szükséges. 

Néhány ilyen kép volt és van is használat-
ban. De nem elég. Főleg nem elég jó. Többet 
és jobbakat kérünk. Ami a történeti tanköny-

veinket illeti, azoktól az Utasítás után szintén 
többet várhatunk, mert a megszabott keretben 
sokkal tömörebb és értékesebb anyagot kell 
összehordaniok. 

(Megjegyzem azonban, hogy az érdekkonku-
rencia a tankönyvirodalom teréről kérlelhetle-
nül kiirtandó.) 

Hogy mily helyes csapáson jár a Tanterv, 
a fölsoroltakon kívül bizonyítja még az, hogy 
a történeti oktatás keretében nagyobb szerepet 
jut ta t a térképeknek és helyi történeti emlé-
keknek. Ezen a fokon a térkép már érthetőb-
ben beszél a történet által változtatott föld-
darabokról. 

Sajnos, a történeti emlékekhez már nem 
férünk oly könnyen. Azok jórésze nagyvárosi 
múzeumokban van fölraktározva. Az isko-
lák nagy kvantuma hozzá nem fér. Jó volna, 
ha képeiben hoznák forgalomba. Egész kép-
sorozatokat lehetne a történettanítás támoga-
tására kiválogatni. Hegy-völgyeinkben omla-
dozó emlékeink megőrzésére és általános 
ismertetésére is nagyobb gondot kellene fordí-
tani. Legtöbb már veszendőben van. Amit 
restaurálni kezdettek, a nagy költség miatt 
nem jut befejezéshez. Ha még nem késő, üdvös 
dolog lesz a megvédésükre indult országos moz-
galmat erősíteri. E tekintetben a fényképezés 
is nagy haszonnal járna. A tanítók közt is sok 
műkedvelő fotográfus van. Segítsék őket az 
anyaggyűjtésben. 

A nagy vonásokban elől ismertetett tananya-
got a Tanterv már az I—IV. osztályban rész-
letezi, amint a beszéd- és értelemgyakorlatok-
ban, mesékben, mondákban, majd a III. oszt.-tól 
kezdve a földrajz egyre táguló körzetében, 
olvasmányokban helyet foglalhat. Különösen a 
nemzeti ősmondák bevitelére fektet súlyt. Igen 
helyesen. A gyermek képzeletvilága a mesék-
mondák által megtermékenyül. 

Rendszeres oktatás tárgyává természetesen 
csak az V—VI. osztályban lesz a történet, 
a már nagyjában ismertetett sorrend és irány-
elvek szerint. 

Az V. oszt. anyaga: a honfoglalástól maig. 
Tanítására heti 2 órát szab meg a Tanterv. 
Jeleztem már, hogy az anyag sok. Megfordí-
tom a tételt : két óra ezen anyag elvégzésére 
kevés. Tehát a munka bölcs körültekintéssel 
is csak ott és úgy végezhető el, ahol az V-ik 
osztály anyagában szereplő tíz történeti kor-
és jellemkép megvilágítására sem többet, sem 
kevesebbet nem vesznek az elégnél. 

Szent István, Szent László és IV. Béla ko-
rára két hónapot; a magyar királyság fény-
korának (Nagy Lajos, Hunyadi János és Mátyás), 
a török hódoltság elleni küzdelemnek (Zrinyi), 
az alkotmányért és vallásszabadságért vívott 
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harcoknak (Bethlen Gr., Pázmány, II. Rákóczi 
F.) és a török kiűzése után helyreállt békének 
(III. Károly, Mária Terézia) ismertetésére négy 
hónapot; végül a tananyag többi részére két 
hónapot ad a Tanterv. Mi jut az ismétlésre ? 
Különösen a falusi iskolákban, hol a késő őszig 
és kora tavasztól tartó gazdasági munka bármi 
szigorúság dacára is megakasztja az iskoláz-
tatást. 

Könnyít a dolgon, hogy az Utasítás magya-
rázatot nyújt nemcsak a tananyag elrendezésé-
hez, de terjedelméhez is, minek különösen 
kezdő tanítók jó hasznát veszik. 

A VI. oszt. föladata ezek után a nemzeti 
történet összefüggő áttekintése, rendezése és 
bővítése, de főgondját az újabb idők foglal-
ják le. 

Az egyetemes történet tanítására csak any-
nyiban tér ki, mennyiben a nemzeti történet 
megértése szükségessé teszi. Es a tanítóra bízza, 
hogy úgy kapcsolja a hazai történetbe, hogy 
hatása megmaradjon. 

Anyaga: a mohácsi vészig terjedő kor át-
tekintése. (Két hónap.) Azonban erről terjedel-
mesebb földolgozást kíván. A XVI—XVII. 
század történetére egy hónapot, míg a XIX. 
század ismertetésére, a legújabb kor eseményei-
nek kiemelésével, a tanév második felét for-
dítja. Súlyt helyez az erdélyi fejedelemség 
korának ismertetésére is. Nagyon jól teszi. Ez 
eddig hiányosan vagy sehogyse ment. 

Végezetül azon megnyugtató kijelentéssel 
tér más tárgyra az Utasítás, hogy a tanítónak 
bőséges alkalma van arra, hogy a tanítás során 
„a történettanítás minden ajánlatos eszközét 
alkalmazza és kihasználja munkája sikerének 
biztosítására. " 

Hát ez igaz. Kalapot emelek a tervező gya-
korlati ember előtt e munkáért. De aztán 
vigyázzanak a végrehajtásra ! Nem a magyar-
nyelvű tanítókra célozok. 0 , azok vérükkel 
írják föl ha kell a nagy idők, nagy emberek 
emlékét s egyben Magyarország dicsőségét. 

* 

II. Polgári jogok és kötelességek. 
Célja határozottan az, „hogy a tanulókat 

értelmi fejlettségükhöz mérten az állami élet 
intézményeivel, alkotmányunk alaptörvényeivel 
megismertesse, lelkükben a törvénytiszteletet 
meggyökereztesse, rávezesse, hogy jogaikkal 
élni tudjanak, polgári kötelességeiket híven 
teljesítsék." Nagyon helyes. Csak meg tudná 
tenni. Törvénytisztelet, jogok és kötelességek 
közt való eligazodás ! En Istenem, beh jó volna. 
Becsukhatnók a börtönök ajtóit, megszűnnék 
a fajok közti örökös torzsalkodás s helyét a 

béke és rend áldásaiban dúskáló egység foglalná 
el Nagy m agyarországon. Ettől azonban nagyon 
messze vagyunk. 

Ha van — és van, túlsók — polgára e ha-
zának, ki az állami élet legnevezetesebb mo-
mentumairól halvány sejtelemmel sem bír, 
akinek történettudása = 0, van époly sok, ki a 
törvények tömkelegében tudatlanul, tétova im-
bolyog, hol az egyikbe, hol a másikba ütközik. 
Mikor aztán bajba kerül, nem is védekezhetik 
azzal, hogy nem tudta, hogy bűnt követ el, mert 
ráolvassák nyomban: „a törvény nem tudása 
nem mentség". Szegény, ülhet. Még az a sze-
rencséje sincs meg, hogy a társadalom vezető-
szerepre hivatott előkelőségei óvnák. Ki van 
szolgáltatva tudatlanságának, furfangos csalók 
fondorlatainak, akik útját a börtönök felé 
egyengetik. 

Ideje már a polgári jogok és kötelességek 
minimumával a népet ebből az örökös veszedelmes 
bizonytalanságból kisegíteni, legalább a keze-
ügyébe eső törvények megismertetésével. Amit 
az Utasítás e tárgy anyagáról és módszeres 
kezeléséről elmond, mindnyájunk helyeslésével 
találkozik. Szent az intenciója s akkor az ered-
mény is hasonló lesz hozzá. 

Ennél a tárgynál újra bőséges alkalma van 
az iskolának meggyőzni e haza minden szülöt-
tét a jogok egyméretű, igazságos kiosztásáról 
és a kötelességek egyarányú számonkéréséről; 
rátérni arra, hogy az elnyomatásról világgá 
kürtölt panaszok alaptalanok s csak arra jók, 
hogy az együttélő emberek mindennapi béké-
jét földúlják. 

De nézzük az anyagot. 
Az V. osztály a községi, járási é? törvény-

hatósági igazgatás, kataszter és telekkönyv, 
adózás, hadkötelezettség, iskolakötelezettség, 
mezőrendőri és ipartörvény, közegészségügy, 
cseléd- és munkástörvény, valamint az állami 
anyakönyvelés legszükségesebb §§-ait dolgozza 
föl és adja át a tanulóknak. 

Olyan dolgok ezek, amikre a legszerényebb 
viszonyok közt élő honpolgárnak is minden nap, 
sőt lehet mondani : lépten-nyomon szüksége-
van. 

Jó ha tud róluk, ha tanítója magyarázatából 
ismeri, mert nálunk a hivatalos törvénymagva-
rázás már nagyon sok szegény embert íett 
földönfutóvá. 

A VI. osztály anyagában a királyi hatalom, 
trónöröklés, felségjogok; törvényhozás, válasz-
tói jog ; országkormányzás ; igazságszolgáltatás, 
bíróságok szervezete ; országos bevételek, ki-
adások ; egyleti és sajtószabadság ; Magyar-
ország és társországai; közös ügyek — szere-
pelnek. 

Nagy anyag, de szükséges. Köztudatba kell 
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vinni mindezeket, hogy lehetőleg biztosítsuk 
népünket a megtévesztések eshetőségei ellen. * 

Végeze tü l csak annyit , h o g y as új 
Tanterv és Utasítás nagy haladás. Jövendő 
zá loga kul túránk diadalának. 

H o l t betűi közül a m a g y a r lé lek 
s z e r e t e t é n e k m e l e g e sugárzik fe lénk. 
Kipróbál t e m b e r e k é l e t tapasz ta la ta inak 
e b ő s é g e s tárházából mer í the t a m a g y a r 
t a n í t ó s á g tudás t , l e lkesedést , irányt , 
m é r t é k e t . 

K ö s z ö n e t ér te azoknak, akik írták, akik 
h o z z á f é r h e t ő v é t e t t ék . Áldás azok mun-
kájára, akik é r t é k r e váltják. 

(Marosvásárhely.) Máthé József. 

Elemi népiskoláink belső életének 
fejlődése. 

Mindazok lelkét, kik a magyar nemzetnek 
szellemi és anyagi téren való fokozott haladá-
sát s ezáltal erőteljes, egységes, hatalmas 
magyar nemzetté való izmosodását nemcsak, 
hogy szívükön hordják, de annak fáradhatat-
lan munkásai is, bíztató remény és még na-
gyobb, még lázasabb munkára ösztönző lelke-
sedés töltheti be, latva népoktatásügyünknek 
szépen megindult s mindegyre fokozódó fejlő-
dését. 

Akik ezt az örvendetes haladást figyelemmel 
kísérik, vagy akik a haladás irányítására, ellen-
őrzésére hivatvák, tanúságot tehetnek róla, 
hogy az. extenzív fejlődést nyomon követi az 
intenzív fejlődés. 

Általában véve elmondhatjuk, hogy nép-
iskoláink belső élete, különösen a közoktatás-
ügyi kormány nagy horderejű intézkedései, 
továbbá egyes kiváló szakférfiak agitációi, a 
legutóbbi évek pedagógiai mozgalmai követ-
keztében — nem tekintve azon iskolákat, 
amelyeknél különböző szerencsétlen körülmé-
nyek a fejlődést lehetetlenné teszik — ha nem 
is alakult át egészen, de átalakulóban van. 

Mindinkább érdeklődve a majdnem országo-
san jelentkező szociális bajok s a népélet és 
néperkölcs különböző ferdeségei iránt, terv-
szerűen megfigyelve, tanulmányozva ezeknek 
okait : egyre több-több hézagot és tévedést 
fedeztünk föl néptanítói és népnevelői munkás-
ságnnkban, amely hézagokat igyekeztünk pó-
toh i, a téves útakról pedig helyesebb ösvé-
nyekre térni. 

Meggyőződtünk róla, hogy tanítói eljárásunk 

nem volt eléggé életre kiható; beláttuk, hogy 
tanítás-nevelésünket múlhatatlanul szükséges 
szigorúan a népélethez alkalmazni. 

Innen van, hogy az a nagyszabású munka, 
melyet közoktatási kormányunk népiskoláink 
belső életének átalakítása és fejlesztése érde-
kében indított, s melynek tervszerűségét és 
következetességét ma már tisztán láthatjuk, 
minden fázisában találkozott a néptanítói köz-
vélemény helyeslésével. 

Az ismétlőoktatásnak gazdasági irányba való 
terelését, az ifjúsági egyesületeket, az ifjúsági 
könyvtárakat, szóval minden oly intézkedést, 
mely hivatva volt a népiskolát közelebb vinni 
a népélethez, általános lelkesedéssel és munka-
készséggel fogadott a tanítóság. Szorgalmasan 
látogatta a különböző tanfolyamokat s az eze-
ken szerzett új ismereteit és tapasztalatait a 
körülményekhez képest több-kevesebb sikerrel 
érvényesítette. 

Nem veszett kárba az az áldozat sem, me-
lyet közoktatásügyi kormányunk különböző 
szakkönyvek íratására, életrevaló pedagógiai 
irodalmi vállalatok segélyezésére fordítot t . 

A 2202—905. ein. szám alatt kiadott új 
elemi népiskolai Tanterv és Utasítással nép-
iskoláink belső életének fejlődését illetőleg 
döntó lépés történt. Ennek keresztülvitelére a 
tanítóság egy része már előkészíttetett, illetőleg 
előkészült. 

De a másik résznek sem okoz a megvalósí-
tás nagyobb nehézséget, ha alkalmas vezér-
könyvek fognak rendelkezésre állani, amint 
azt az Utasítás meg is ígéri. 

Iskoláink belső életének átalakítása, illetőleg 
az ú j Tanterv minél sikeresebb és minél kisebb 
zökkenéssel való megvalósítása érdekében csu-
pán arra kérjük még tiszteletteljesen a köz-
oktatásügyi kormányt, hogy szervezze, lehető-
leg minél előbb, a tanítói szakkönyvtárakat. 

Legyenek birtokában még a kisebb falusi 
iskolának is, szépen fejlődő pedagógiai irodal-
munk legkiválóbb termékei, s az általános 
műveltséget szolgáló néhány jeles és értékes 
munka. 

Ismerve a tanítóság buzgalmát és lelkese-
dését, így szép jövőnek nézhetünk elébe. A 
magyar tanítóság tudja, hogy a nemzet lét-
érdeke megköveteli a nép kultúrájának teljes 
erővél, teljes lélekkel váló szolgálatát. 

(Élőpatak.) Hurián Albert. 

A sok szünnap. 
Az elemi népiskolákban a szorgalomidő 8, 

9, 10 hónapig tart. Faluhelyeken jobbára csak 
8 hónapig tanítanak, nagyobb községekben, 
városokban és oly helyeken, ahol a nép már 
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belátja a tanítás hasznos voltát, 9, esetleg 
10 hónapig tart az oktatás. 

Nem volna kevés az a 8 hónap, de csakis 
akkor, ha annak minden egyes napján lehetne 
tanítani ; de, sajnos, a beérkezett adatokból azt 
tapasztaltam, hogy nagyon sok a szünnap, 
ennek azonban korántsem a tanítók az okai; 
mindazonáltal a tanítás eredményének fokozása 
tekintetéből okvetlen kell kitalálni valami módot, 
mely szerint ez a sok szünnap eltöröltessék, 
mert így csakugyan kevesebb lesz a tanítási, 
mint a szünnap. 

Hogy az elemi népiskolákban a szorgalom-
idő egy tanéven át hány napig tartott és hány 
napig nem tanítottak benne, az iskola jellege 
szerint a következő Tolna vármegyében: 

Az állami népiskolákban a mindennapi 
tanfolyamban, ahol legtöbb napig tanítottak, 
220 napig tartott az előadás és 71 napon át 
volt szünet. Szünetek voltak : vasárnapokon, 
csütörtökökön; ő Felsége, a koronás király név-
ünnepén; november 19-én, mint dicső emlé-
kezetű Erzsébet királyné gyászemlékünnepén ; 
az 1848. évi törvények szentesítésének emlék-
ünnepén, április hó 11-én; az ezredévi emlék-
ünnepélykor, május hó 2-án; az 1868. évi 
koronázás évfordulóján, június 8- án ; a sok 
ünnepkor, karácsonykor, december 24-től újévig 
bezárólag, húsvétkor, virágvasárnaptól húsvét 
másnapjáig bezárólag és pünkösdkor 2 nap. 
Azután a felekezetek egyházi ünnepnapjain is 
szünetet adhat a gondnokság. Továbbá, ha az 
iskola növendékeinek 70%-a az illető felekezet-
hez tartozik, az esetben az egész iskolának 
szünet engedélyezhető." 

Hát ez bizony sok szünidő ! Okvetlen kevesbí-
teni kell ezt. Szerény véleményem szerint tán 
lehetne is és pedig a karácsonyi és a húsvéti 
szünidő kevesebb lehetne, nem 9 nap, elég 
volna karácsonykor és húsvétkor is 4—4 nap, 
így 5 — 5 nappal emelkedhetnék a tanítási nap. 
Azok a falusi gyermekek úgy sem mennek 
sehova sem és ez iskolákba nem járnak vidék-
ről, a tanítók meg szüneteljenek a nyári nagy 
vakációban és ne ilyenkor. Azután azt a sok 
iskolai ünnepélyt tán lehetne mindig a rá követ-
kező vasárnap megtartani, nem kellene épen a 
napján, ezáltal is 5—6 napot tanításra fordít-
hatnánk. Végül pedig jól meg kellene gondolni 
a dolgot a tanügy érdekében s föláldozni a 
heti 1 napi szünidőt és csütörtökön is tanítani 
kellene, az ismétlősöket pedig vasárnap és hét-
köznap kora reggel lehetne oktatni. A fő bizony 
itt az, hogy mi vagyunk a népért, azok taní-
tásáért, oktatásáért, s hogy minél nagyobb ered-
ményt érjünk el, áldozzuk föl saját kényel-
münket s szenteljük életünket a népnek. Azután 
a hivatalnokok is dolgoznak mindennap, ünne-

peken és vasárnapokon is, miért ne tehetnék 
meg azt a tanítók, kik úgyis 2 hónapi teljes 
szabadságot élveznek, mit bizony nagyon sok 
tisztviselő nélkülözni kénytelen. 

A községi iskoláknál a mindennapi tanfolyam-
ban a legtöbb tanítási nap volt 225, a legtöbb 
szünet volt 147. Legkevesebb napig tanítottak 
egy helyen, 141 napig, legkevesebb szünet volt 
49 nap. Szünnapok ugyanazok, mint az álla-
miaknál. Még országos vásár alkalmával egy 
napi szünidőt adhat az iskolaszék. Azt hiszem, 
ez utóbbit is be lehet szüntetni, ha az iskola 
oly helyen fekszik, ahol az iskolába járás a 
gyermekekre nézve nem jár veszéllyel. 

A római Jcatholihisohiál legtöbb tanítási nap 
volt 224, legkevesebb napig tanítottak egy 
helyen 146 napig. A legtöbb helyen azonban 
146 —180 napig tanítottak s nem tanítottak 
48—146 napig. 

Legtöbb szünidő majdnem a róm. katholiku-
soknál van. így a vasár- és ünnepnapok, a 
csütörtökök, ami összesen 100 napra rúg, azután 
szünnapok még: beiratkozáskor 1—3 nap, 
szüretkor 8 nap, igazgatói névnap 1, farsang 
utolja 1—2, hamvazó szerda 1, keresztjáró 
napok 3, május elseje, halottak napja, vásárok 
3—5, fogadott ünnepek 2 — 10. Fogadott 
ünnepek : Szent Vendel, Ssent Mihály, György, 
Flórián, Orbán, Nep. János, Rozália stb. napok. 

Ily sok napon nincs tanítás. I t t is az a sze-
rény véleményem, hogy a szünnapok számát 
redukálni kellene. így beiratkozáskor marad-
janak ott nyomban a gyermekek, mi különösen 
az osztatlan, 1 tanítóval bíró falusi vegyes 
iskoláknál lehetséges, de tán máshol is. A szüreti 
szünnapokat egészen törölni kellene, vagy 
csakis 1—2 napra adni szabadságot. Igazgatói 
névnap, farsangi napok, hamvazó szerda, május 
elseje stb. törlendők lennének. Minek alkalmat 
adni a gyermeknek a mulatozásra és ebből 
kifolyólag a rossz cselekedetekre ; járjanak hús-
hagyó kedden is iskolába, mit meg lehet csele-
kedni, csak először lesz föltűnő, azután bele-
szoknak, sőt helyeslik a dolgot. Néhol hétfőn 
már szabadság van, a gyermekek kimennek a 
szülőkkel a pincébe, ott isznak, énekelnek, 
lármáznak, látják részeg szülőiket, a példa vonz, 
ragad és így züllenek gyermekeink. Itt a tanító 
kérje az iskolaszéket, hogy legyen ilyenkor is 
tanítás, világosítsa föl őket a szünnap káros 
hatásáról s meg fogja látni, lehet mindent 
kivinni, csak akarat kell hozzá. Keresztjáró 
napokkor, hamvazó szerdán azért délután lehetne 
tanítás, de minek kivinni körmenetre a gyer-
mekeket ? Hadd tanuljanak azok az iskolában Î 
A fogadott ünnepeket mindig a rákövetkező 
vasárnapokon kellene megtartani, szóval : min-

I dent el kellene követni, hogy minél több napig 
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tartson a tanítás. Nem vallástalanság szól belő-
lem, hanem a jóakarat gyermekeink jövője és 
így boldogulása érdekében, mert ma már tudni 
kell, máskép szegény és elégedetlen lesz a nép 
egész életében. 

A gör. katholikusok és gör. keletiek nagyon 
sok ünnepet tartanak. Ide írom azonban azon 
szünnapokat, melyeket részükre a miniszter 
megállapított. 

Ezek a következők: 1.Újév napja, jan. 1.(12.) 
2. Vízkereszt napja, január 6. (9.) 3. Szent 
Sebő napja, január 14. (27.) 4. Gyertyaszentelő 
napja, február 2. (15.) 5. Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napja, március 25. (április 7.) 6. Szent 
János születése napja, június 24. (július 7.) 
7. Szent Péter és Pál napja, június 29. (július 12.) 
8. Kisasszony napja, szeptember 8.(21.) 9. Mária 
áldozása napja, november 21. (december 4.) 
10. Szent Miklós napja, december 6. (19.) 
11. Karácsony első napja, december 25. (jan. 7.) 
12. Karácsony másodnapja, december 26. 
(január 8.) 13. Nagypéntek. 14. Húsvéthétfő 
napja. 15. Urunk mennybemenetele napja. 
16. Pünkösdhétfő napja. 

Azok pedig, kik valamely szentet házi (csa-
ládi) patronusként tisztelnek, e szentnek napján, 
az istenitiszteleten való részvétel céljából, szintén 
fölmenthetők az iskolalátogatástól. 

Az állami és községi népoktatási tanintéze-
tekbe járó román gör. kel. tanulók pedig a 
következő napokon mentendők föl az iskola-
látogatás kötelezettsége alól: 

I. Ott, ahol a gör. kel. vallásfelekezetnek 
temploma van: Január 1. (14.) Újév. Krisztus 
körülmetéltetése. Január 6. (19.) Vízkereszt. 
Február 2. (15.) Gyertyaszentelő. Március 25. 
(április 6.) Gyümölcsoltó Boldogasszony. Június 
29. (július 12.) Szent Péter és Pál apostolok. 
Szeptember 8. (21.) Kisasszony. November 21. 
(december 4.) Mária áldozása. December 25. 
(január 7.) Karácsony első napja. December 26. 
(január 8.) Karácsony másnapja. Nagypéntek. 
Húsvéthétfő napja. Krisztus mennybemenetelé-
nek napja. Pünkösdhétfő napja. A helybeli 
templom védszentjének napja. 

II. Ott, ahol a gör. kel. vallásfelekezetnek 
nincs temploma, a föntebbiek közül: 1. Kará-
csony két napja. 2. Vízkereszt. (2.) 3. Húsvét-
hétfő napja. (14.) 4. Krisztus mennybemenetele 
napja. (15.) 5. Pünkösdhétfő napja. (16.) 

Az említett ünnepnapok az ó-naptár szerint 
állapíttattak meg, az új-naptár szerinti napok 
zárjel közti megjelölésével. 

A gör. szertartású kath. szentegyházban 
évente megtartatni szokott ünnepnapok, a vasár-
napokon kívül, új-naptár szerint: A) Állandó 
ünnepek: Január 7. Urunk születésének napja. 
Január 8. Boldogságos Szűz Mária ünnepe. 

Január 9. Szent István vértanú. Január 14. 
Urunk körülmetéltetése. (Újév.) Január 19. Víz-
kereszt. Február 12. Három szent püspök. 
Február 15. Urunk bemutatása. Április 7. 
Gyümölcsoltó Boldogasszony. Május 6. Szent 
György napja. Szeptember 11. Keresztelő Szent 
János fejvételç. Szeptember 21. Kisasszony 
napja. Szeptember 27. Szent kereszt felmagasz-
talása. Október 14. Boldogságos Szűz párt-
fogásának ünnepe. November 21. Mihály ark-
angyal ünnepe. December 4. Boldogságos Szűz 
templomba vezetésének ünnepe. December 19. 
Szent Miklós püspök. B) Mozgó ünnepek : nagy-
csütörtök, nagypéntek, nagyszombat, húsvétvasár-
nap, húsvéthétfő, husvétkedd, Urunk mennybe-
menetele, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfő. 

Az ev. ref. iskoláknál a legtöbb tanítási nap 
227 volt, szünet legtöbb 120 volt. Legkevesebb 
napig tanítottak 182 nap, legkevesebb szünet 
volt 32 nap. I t t tehát legkevesebb a szünnap 
s a szorgalomidő 10 hónap. I t t szünet a vasár-
és ünnepnapokat leszámítva : március 15-ike, 
vásár 1—3 nap, farsang 3 nap, búcsú 1, 
szüret 2, szóval úgy 60 nap. Ezt is lehetne 
kevesbíteni, ha eltörölnék a vásári, farsangi, 
búcsú- és szüreti szünidőket. 

Az ág. h. ev. iskolák egyeznek az ev. ref. 
iskolákkal. 

Az izraelita és magániskoláknál is úgy van, 
mint a protestánsoknál. Rend van az iskolába-
járásnál. Legtöbb tanítási nap volt 240, leg-
kevesebb 160. Legtöbb szünnap 138, legkeve-
sebb szünnap 68. Ismétlő-iskolában legtöbb 
tanítási nap 191, legkevesebb 32 volt. 

Az engedélyezett izr. szünnapok ezek, illetve 
a nem izraelita hitfelekezeti elemi népiskolába 
járó izr. vallású tanulókat az alább fölsorolt 
izr. ünnepeken lehet fölmenteni az iskolába-
járástól: a) a Roshasana (újév) mindkét nap-
ján; b) a Jomkipur (kiengesztelődési) ünnep 
napján ; c) a Sukkoth (sátoros) ünnep első, 
második és nyolcadik napjának délelőttjén ; 
d) a Passach (húsvét) első, második, hetedik 
és nyolcadik napjának délelőttjén és e) a Seboud 
(pünkösd) ünnepének két napján. 

Ha az izr. tanulók ezen ünnepeken az isko-
lában megjelennek, őket írás-, számolás- vagy 
rajzolásra kényszeríteni nem lehet. 

Az izraelita tanulóknak a fölsorolt napokon 
túl ünneplés ürügye alatt nem szabad elmarad-
niok az iskolából, mert elmaradásuk indokolat-
lannak tekintendő és akkor az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 4. §-a szerint kell eljárni. 

A nem izr. hitfelekezeti népiskolákba járó 
izr. tanulókat szombati napokon az iskolába-
járástól fölmenteni nem lehet, de az elemi 
népiskolában szombaton az írás-, számolás- és 
rajzolástól fölmenthetők, ha az illető izr. tanuló 

s 
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szülője (gyámja, gazdája) e végett az iskolai 
gondnoksághoz, iskolaszékhez folyamodik. 

Az izr. ünnepeket is lehetne apasztani, mert 
néhol 40 ily ünnep miatt szünetel a tanítás. 

Mindezekből láthatjuk, hogy sok a szünnap. 
I t t volna már az ideje annak, hogy a naptárt 

is reformálják. A sok ünnepet tegyék vasár-
napokra, hisz' így több nap járhatnának a 
gyermekek iskolába, a nép pedig dolgozhatnék, 
kereshetne kenyeret, mert hát dologra és nem 
henyélésre születtünk. 

A fogadott ünnepeket is lehetne, ismétlem, 
a következő vasárnap megtartani. A farsangi, 
vásári, szüreti napokat be kellene szüntetni, 
egyszóval szívvel-lélekkel, jóindulattal azon 
lenni, hogy több legyen a dolgozónapok száma. 

Lehetne tán a rk., ev. réf., ág. h. ev. ünne-
peket és szünnapokat is megállapítani és azokat 
természetesen szigorúan be is tartani, mert a 
görög és izraelita ünnepek, szünidők meg vannak 
határozva és úgy látszik még sem tart ják be 
azokat. Mindenesetre valamit tenni kellene, de 
elfogulatlanul, jószándékból, amily jóakarattal 
írtam én is ezt a cikkemet. 

A tanítók, az iskolaszékek és az egyház-
megyei főhatóságok együttes jóindulatú tanács-
kozására volna szükség ezen ügyben s az ered-
mény tán meglenne. 

— nb. 

Külföldi szemle. 
Oroszország. A Néptanítóit Lapja 32. számá-

ban rövid statisztika volt közölve Oroszország 
műveltségi állapotáról, amely szerint százmillió 
ember él Oroszországban, aki sem olvasni, sem 
írni nem tud. Ügy látszik, hogy a hivatalos 
népszámlálás eredménye s az orosz-japán háború 
tanulságai Oroszország jobb elemeit fölébresz-
tették és tettre serkentették. Belátják, hogy 
csak az általános népműveltség teheti szabaddá 
a nép képességeit és erőit. A nép barátaiból 
álló egy bizottság a következő alapelveket állí-
tot ta föl : 1. El kell ejteni azt a gondolatot, 
hogy a nép kiművelése bármely irányban is 
káros vagy veszedelmes lehetne a népre és 
államra nézve. Ellenkezőleg : be kell látni, hogy 
a legmesszebb menő fölvilágosítás, bármiképen 
is eszközöltessék, az orosz nép legsürgősebb 
szüksége. 2. Az elemi képzés alacsony állása 
Oroszországban a kormánynak vele szemben 
tanúsított magatartásából származik, másrészt 
abból, hogy az elemi iskolára más, hozzá nem 
illő föladatokat rónak. 3. Az iskolának, mely 
az általános műveltséget célozza, kizárólag föl-
világosítási célokat kell követnie. 4. Az elemi 
népképzésnek, valamint az államélet más ágai-
nak községi szervezetek önrendelkezésén kell 

nyugodniok. E szervezeteket kevés rendeletből 
álló törvény szabályozza. 5. Az elemi nép-
oktatásnak ingyenesnek, kötelezőnek és általá-
nosan hozzáférhetőnek kell lennie. 6. Az állam-
nak hozzá kell járulnia az elemi iskolák 
fölállításához és fönntartásához. 7. Hogy a 
népmüveltséget meglehetős magas nivón meg-
tartsák, ennek biztosítására célszerűbb pénzügyi 
rendszer szükséges. 8. A községi képviselők 
jogosítva legyenek, hogy az elemi népoktatásra 
vonatkozó törvény kidolgozásában részt vehes-
senek. 9. Ennek alapját pedig képezze : mozgási 
szabadság a népoktatás kialakulásában, tör-
vényes megállapítása az elemi iskola alsóbb 
tanfolyamainak s annak a lehetősége, hogy az 
elemi iskolák a felsőbb iskolákhoz kapcsolód-
hassanak. 10. Azért szabályozni kell a közsé-
gek részvételét az elemi iskolai tanszemélyzetnek 
képesítése tekintetében. 11. Kívánatos, hogy a 
tanítók is résztvegyenek a népiskolai képzés 
vezetésében. 12. Alak és tartalom tekintetében 
az iskolán kívüli kiképzésnek is szabadnak kell 
lennie s az csak a törvényes határozatoknak 
legyen alávetve. 13. Kívánatos, hogy a közép-
iskolák állapotának javítására rendszabályokat 
hozzanak; a községeknek pedig joguk legyen, 
függetlenül a kormányiskoláktól, saját költsé-
gükön középiskolákat állítani, saját belátásuk 
szerint kialakítani és igazgatni. 

O O 

IRODALOM. 
Csizmadia Aladár ny. tanító Kaposvárott 

új, módszeres elemi népiskolai olvasókönyveket 
adott ki, melyeket a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1982/905. ein. sz. alatt engedélyezett. 
Három részből áll szerző müve : Abc és 
olvasókönyv az I—II . és Beái-Olvásókönyv 
egyik kötete a III—IV., a másik kötet az 
V—VI. osztály számára. Ezek a könyvek 
új, módszeres olvasókönyvek, gazdag tarta-
lommal, hasznos és szükséges tudnivalókkal. A 
Reálolvasókönyvben az olvasmányok heti taní-
tási anyag-földolgozásban vannak csoportosítva, 
ami mindenesetre figyelemreméltó újítás, mert 
a tanító munkáját intenzívvé teszi. Szív-, 
kedélyképző és hazafias olvasmányai gondos, 
tapintatos tanítóra vallanak, aki tudja, érti, 
mi kell a nép fiainak. A reáltárgyú olvasmá-
nyok egyszerű, értelmes nyelven vannak 
megírva, üdvös, jó tanácsokul szolgálhatnak a 
gyermekeknek a boldogulásra. Szinte azt kell 
mondanom, nem is kell dicsérni e jó és cél-
szerű olvasókönyveket, mert a betekintés után 
azonnal kitűnik használhatóságuk. A könyvek 
ára : 36, 80 és 90 fillér. Mutatványpéldányt 
Singer és Wolfner kiadók (VI., Andrássv-út 10.) 
ingyen küldenek. Melegen ajánljuk, (Csáky E.) 
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A székesfővárosi gyerek falun. 
Egyik nagybátyám székesfővárosi hivatalnok. 

Sajnos, nem amerikai, nem is gazdag s még 
csak nem is agglegény. Sőt inkább féltucat 
székesfővárosi gyereknek nem kis gonddal küz-
ködő apja, aki minden nyáron abban a kiváló 
rokoni szerencsében részesít, hogy hozzám küldi 
legvékonyabb dongájú s legvásottabb fiát nya-
ralni. Küldi pedig azzal a világos kikötéssel, 
hogy faragjak belőle embert, mert mivelhogy 
ez a mesterségem. Pedig ha faragni kezdeném 
a fiút, a magam kipróbált régi módszere sze-
rint, nem hogy ember lenne, de semmise ma-
radna belőle. Továbbá : adjunk neki minél több 
tejet, vajat, tojást, húst, különösen szárnyast 
és vadat, pl. fácánt, fürjet, no még a fogoly 
is jó lesz, mert hát — az ő székesfővárosi 
nézete szerint — ezek a dolgok nekünk falun 
mind-mind ingyen vannak, ingyen adódnak, 
maguktól teremnek, mint fákon a levél. 

Minden esztendő június havában, másod-
percnyi pontossággal, egy ajánlott levél érke-
zik címemre. Yalószinűleg azért ajánlott, ne-
hogy letagadhassam annak vételét. A levélben 
körülményesen az is megíródik, hogy a Sanyi 
— esetleg a Bélus — mennyi rengeteg sokat 
tanult, meg hogy azok a tanárok már tisztára 
kicserezték a fiúnak a bőrét — bogy a Sanyi 
borzasztóan szeret bennünket, azért és esakis 
azért, nagyon szeretne nálunk nyaralni, külö-
nösen a hűs Perec üdítő habjaiban fürdeni, ami 
nagyon jót tenne gyönge fizikumának. Végül a 
nagybátyám, igaz rokoni szeretettel kér ben-
nünket, hogy fogadjuk el a Sanyit, csak 2 hó-
napra, csak a vakációban. Majd így lesz, majd 
úgy lesz, lesz minden, még protekció is stb. stb. 

Denique, a Sanyi megérkezik. A Miska fiam-
mal, aki „elsős" gimnazista „volt" a piaristák-
nál, az érkezés pillanatában, amint illik, 
bemutatkoznak egymásnak, annak rendje és 
módja szerint. A mamája elkísérte, de ő csak 
2 hétig marad nálunk, csak addig, míg a Sanyi 
hozzászokik a házi rendhez. A két főgimna-
zista körülvette a kocsist. Egyik az ostort 
fogta, a másik a gyeplőt s ugyancsak bíztat-
ták az úton a két kifáradt öreg párát. A ko-
csis dirigálta és oktatta őket a lóhajtás nemes 
művészetében. Volt ott tudomány elég, csak 
a megfelelő paripák hiányzottak. Végre is, 
mialatt végigpróbáltunk néhány országúti kavics-

halmot, szidtuk az útbiztost mint a bokrot, 
egy csomó „Jesszusü" kiáltás után megér-
keztünk a Sanyi üdülőhelyére, az én szerény 
falusi portámra. 

A két főgimnazista, amily gyorsan meg-
barátkozott, oly hamar vitába is keveredett, 
de nem ám a latin deklináció, hanem afölött : 
ki tucl „precízebben" lovat hajtani? Mert, 
hogy tudnak mindketten, azt egymásnak köl-
csönösen elismerték. A vita hevében végre 
csattanós argumentumokat használtak, minek 
következtében földagadt ábrázattal jelentkeztek 
nálam, a ház fejénél panaszra. Sanyi: hogy „A 
Miska neveletlen (ühm !) falusi paraszt, nem 
tiszteli a vendégjogot.(!)" Miska: hogy „A 
Sanyi fővárosi csibész, tudatlan, visszaél a 
vendégjoggal. ( 1) " 

Békíteni kezdtem őket, kezemben a béke-
pipaszárral, ezzel az ősi klenódiummal, mint 
emberfaragó szerszámmal. Végre is sikerült, 
mielőtt megkapta mindenik a maga „ósdi" 
emberfaragászati porcióját. A békeporciók nesze 
— pedig eléggé igyekeztem csendes lenni — 
elhatott a vendégszobába. Erre meg én keve-
redtem vitába a mamával, Rámtámadt, mint egy 
boszuló cherub : Micsoda barbarizmus ez ? 
Micsoda nyaraló vendéglátás? Az argumentu-
mot, t. i. a csattanóst, nem vártam be. A mama 
hirtelenséges kezének nyomait volt szerencsém 
látni a bácsi képes felének az ábrázatján. 
Mondhatom, elég mélyen szántott. Vettem a 
puskámat, elmentem a Kecskázsra kacsázni, ha 
kaphatnék egypár kacsát a Sanyi számára. 
Ezzel majd kibékül tán a mama is. 

A két fiú, t. i. Sanyi és Miska, persze, hogy 
hozzám szegődött. Egyik a tarisznyát, a másik 
a tölténytartót hozta. Megjegyzem, hogy elő-
ször mindenik a puskára reflektált. Mire haza-
kerültünk, szent volt a békesség. A főgimna-
zisták tudták már alaposan, hogy ki tud közü-
lök „precízebben" lovat hajtani. A mama is 
barátságosan nézett, hol reám, hol a kacsákra. 
Ebéd ideje alatt egészen földerült a társaság. 
Mi több, még emberfaragó mesterségem is, 
módszerével együtt, elismerésben részesült a 
mama részéről, mert utólag kiderült, hogy a 
Miska nagyobb porciót kapott. Ez ugyan Mis-
kának már mindegy volt. 

Ebéd után a jó „Grönczy-ABC" nyomán 
haladva, a barmaim között körülnéztem. Hal-
lom, amint az öreg „Csákó" tehén, szokása 
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ellenére, nyöszörög. Mi van vele, mi baja van ? 
Há t a Sanyi gyötri, húzza, cibálja a tőgyét, 
az emlőit. Fejni akarja, s ha csurran, kóstol-
gatja a kierőszakolt néhány cseppnyi tejet. 
A szegény „Csákó" meg meregeti a szemeit; 
néz, nézi a főgimnazistát és nyöszörög. Soh'se 
látott a jámbor, Sanyihoz hasonló borjút. 
Búgni nem volt szokása, hát nem rúgott. 
Hanem délután, a közös legelőn, ahol joga volt 
legelni — a Miska állítása szerint — eldicse-
kedett, hogy ő egy székesfővárosi főgimnazis-
tá t szoptatott meg nagy titokban. Ez lett 
megölő betűje Sanyinak. Csak azt kérdezte a 
Miska: Mit is mondott a „Csákó", Sanyi?! — 
Ez elég volt Sanyinak egy egész napra. 

A tapasztaltakra nézve, melyek a „Csákó" 
ügyre vonatkoztak, kijelentettem Sanyinak, 
hogy az egy nagy ostobaság. 0 ugyan — amint 
már ismerni szerencsém van — ezt a sértő 
kifejezést suba alatt kikérte magának, de hát 
kiszaladt a számon, vissza nem szíhattam, tehát 
mentem a teendőim után. 

Estefelé elmentek a fiúk sétálni a közeli 
cserjésbe, amely birka és más apró állat lege-
lőjéül szolgál. Persze, ki ami érdekes dolgot 
talált, hazahozta s engem vallatott annak mi-
volta felől. A Sanyi nagy titokban dolgozott. 
Különb-különbféle és különböző nagyságú szá-
raz golyóbisokat szedett össze s vagy 25 dbot 
kirakott elibém az íróasztalra. Bácsi, kérem ! 
— kérdezi — micsoda golyóbisok ezek? 

Az imposztor Miska, amint meglátta a 
„hozományt", majd hanyatt vágódott nevetté-
ben. Én nem tudtam hamarjában mit csináljak. 
Pipaszárhoz nyúljak-e, a tarkójához kapjak-e, 
nevessek-e, bosszankodjam-e ? Mert hát azok 
a bizonyos golyóbisok száraz nyúl- és birka-
golyóbisok voltak. A Miska, mielőtt jól kine-
vette magát, odaszól: „Vad medvecukorkák 
azok, Sanyi, még azt se tudod?!" De a Sanyi 
oly jámbor képet vágott, hogy szentül meg-
győződtem, miszerint a golyóbis-ügyben távol 
van tőle minden székesfővárosi imposztorság. 

Másnap a cselédeknek sürgős dolga akadt 
a mezőn, az asszonyok, már mint a feleségem 
s a vendég mama, átrándultak a szomszéd 
szántódi fürdőre. Miskának ki kellett menni a 
cselédekkel. Sanyi velem maradt idehaza, hogy 
hozzáfogjak vele a mesterségemhez. Hanem a 
tyúkokat a cseléd elfeledte kiereszteni. A Sanyi 
kész volt pótolni a hiányt s odamaradt majd-
nem egy óráig. 

— Hol voltál oly sokáig Sanyi? — kérdém 
őt fölkérdőjelezett ábrázattal 

— Kérem, bácsi — feleié — a tyúkokat 
eregettem ki s „megvizsgáltam" vagy hogy is 
mondják n a ? úgy tettem, mint a Juli néni 
szokott. Csak egy tojás lesz. Persze, hogy el-

fogott a nevetési hangulat. S hogy a mamá-
jának elújságoltam a történteket, azzal toldotta : 
„Nagy megfigyelőképessége van a Sanyinak, 
bizonyosan földm. miniszternek indul". Ezzel 
el volt intézve a tyúkászat ügye. 

Harmadnapra rémült ábrázattal szalad hoz-
zám a falusi bakter, hogy a pesti úrfi a kaza-
lok mentén „cigarózik". A tűzoltók kergetik, 
de nem bírják elfogni. No ez már mégis sok 
a vendégjogból. Siettem eloltani a cigarót. 
El is oltottam szerencsésen a békepipaszárral 
úgy, hogy csak egymagam vallottam kárát. 
Eltörött az ősi békepipaszár. 

Ezen az újabb barbarizmuson úgy fölindult 
a mama, hogy menten elutazott a miniszter-
jelölttel együtt. És én nem sírok utánuk. 

Bizony az emberfaragó művészetnek vannak 
olyan médiumai, melyekből csak ácsszerszám-
mal alakítható valami s akad sokszor somlói 
kőre is, melyen a szerszám törik el és mégsem 
idomul. Ilyen somlói kő a Sanyi gyerek, aki 
— hála Isten — már nem nálunk nyaral. 

(Vámosladány.) Végh István. 

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

Kinevezte: Budai Hona erzsébetfalvai áll. 
el. isk. állandó b. tanítónőt ugyanezen áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Várady Kálmán és 
Element Janka oki. tanítót, ill. tanítónőt a 
nagylónyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Maksa Ferenc csengerbagosi ev. 
ref. egyh. és F elber István tiszadevzsi közs. 
oki. tanítókat a csengerbagosi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítókká ; Benedek Endre mócsi áll. el. 
isk. állandó h. tanítót ugyanezen áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá ; Pamper né Márki Jolán 
erzsébetfal vai áll. el. isk. állandó h. tanítónőt 
ugyanezen állami elemi isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Györkös Sándor oki. tanítót a gyergyóremetei 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Stipanovies Károly 
vajdahunyadi áll. el. isk. állandó h. tanítót 
ugyanezen áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Fejér 
Ferenc oki. tanítót a zborai áll. el. isk.-hoz r . 
tanítóvá; Tőt h Dániel oki. tanítót az újszent-
iváni áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Szathmári 
Ferenc oki. tanítót a szavai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Kába Ágoston és Piresy János oki. 
tanítókat a nagynyíresi áll. el. isk.-hoz rendes 
tanítókká; Óváry Julia szinyérváraljai áll. el. 
isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. elemi 
isk.-hoz r. tanítónővé; Thán Ede oki. tanítót 
a góriczai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Ziska 
Zolna budakalászi áll. el. isk. állandó h. tanító-
nőt ugyanezen isk.-hoz r. tanítónővé; Harmat 
Ferenc nagyhalmágyi áll. el. isk. h. tanítót 
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ugyanezen áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Sólyom 
Mária fülöpszállási áll. el. iskolai állandó h. 
tanítónőt a bélapatakai áll. el. isk.-hoz rendes 
tanítónővé ; Koncsek György oki. tanítót a 
barsberzenczei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Deák Lajos oki. tanítót a petrilla-csimpatelepi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Mois Gyula és 
Bartos (Weisz) Ilona oki. tanítót, ill. tanítónőt 
az avasújfalusi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Moréné Malirsch Mária baksai 
áll. el. isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Zsigmond Ödön 
oki. tanítót a magyarlétai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Benedek Gábor, Pál Gyula és 
Bakó Albert oki. tanítókat a csíkmenasági áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítókká ; Bárdos József oki. 
tanítót a janoki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kovács Kálmán tiszaújlaki áll. el. isk. állandó 
h. tanítót ugyanezen állami elemi népiskolához 
r. tanítóvá; Fonod Gyula oki. tanítót a mező-
nagycsáni áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Dávid 
Mihály oki. tanítót a mezőbándi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá ; Márton Károly és Szábóné 
Demeter Berta oki. tanítót, ill. tanítónőt a 
csíkszentgyörgyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
illetve tanítónővé; Ziber Mihály és Szilágyi 
Lukrécia oki. tanítót, ill. tanítónőt a barlafalusi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; 
Szárán András és Ortutay István oki. tanítókat 
a somkútpataki áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká ; 
Mois János oki. tanítót a mózesfalusi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Lukovits Endre és 
Lázár Jolán oki. tanítót, ill. tanítónőt a nagy-
sikárlói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé ; Literati Endre oki. tanítót a hiripi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Vadnay Pál és 
Madzsár Irén oki. tanítót, ill. tanítónőt a 
vetési áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé; Csapó Katalin károlyfalvi áll. el. 
isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. elemi 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Irimiás János és Jan-
kovics Zoltán oki. tanítókat a szatmárzsadányi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítókká; Török István oki. 
tanítót az ózdi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Raffai Kálmán, Csatáry Alajos, Permé Bene 
Mária és Posztl Leontina oki. tanítókat, ill. 
tanítónőketa csókái áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, 
ill. tanítónőkké. 

Jelen minőségében áthelyezte: Fesztóry 
Ottó nagyecsedi áll. el. isk. tanítót a vetési 
áll. el. isk.-hoz; Krizsán Gábor és Krizsánné 
Goptsa Margit törcsvári áll. el. isk. tanítót, 
ill. tanítónőt a remetemezői áll. el. iskolához ; 
Heyde Yilma hibbei áll. el. isk. tanítónőt a 
fülöpszállási áll. el. isk.-hoz; Sepeghy Béla és 
Sepeghyné Stefézius Gizella izbugyaradványi 
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a törcsvári 
áll. el. isk.- hoz ; Barabás Róza gyergyóremetei 

áll. el. isk. tanítónőt az albisi áll. el. isk.-hoz; 
Kollár Endre baróti gazd. ism.-isk. szaktanítót, 
Kollárné Zoltán Margit baróti gazd. ism.-isk. 
szaktanítónőt és Götz Béla jászladányi gazd. 
ism.-isk. szaktanítót kölcsönösen ; Hütter Adolf 
jászómindszenti áll. el. isk. tanítót a rákosdi 
áll. el. isk.-hoz ; Czigelbrier Kálmán zbórai áll. 
el. isk. tanítót az ivanóczi áll. el. iskolához; 
Mihályovszky Péter sajkásgyörgyei áll. el. isk. 
tanítót a mocsári áll. el. isk.-hoz; Varga 
Zsigmond szavai áll. el. isk. tanítót az ürmüsi 
áll. el. isk.-hoz; Gyukits Anna idvori közs. isk. 
tanítónőt a homoliczi közs. el. isk.-hoz ; Schuszter 
Józefin nyirábrányi áll. óvónőt a szentleány -
falvai áll. kisdedóvodához. 

Nyugdíjat utalványozott : Bakos Bocosin 
György szilágytő-péterházi munkaképtelen gör. 
kath. tanítónak évi 680 K-t; Máté Lajos 
homoródvárosfalvai elaggott közs. el. iskolai 
tanítónak évi 900 K-t ; Hambasán Kálmán 
resinári elaggott g. kel. el. isk. tanítónak évi 
1040 K-t; Vekerdy Balázs nagyrábéi munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 920 K-t; 
Gyurász Gyula kassai munkaképtelen közs. el. 
isk. tanítónak évi 2200 K-t; Farkas Kálmán 
kishódosi munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanítónak 
évi 800 K-t ; Kántor János kaposmezői ev. ref. 
el. isk., tanítónak évi 1300 K-t: Ritzkó Dániel 
nagyszeretvai ev. ref. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 860 K-t; Monostorán László csicsó-
keresztúri munkaképtelen g. kath. tanítónak 
évi 540 K-t ; Péter Gyula csokmányi munka-
képtelen g. kath. tanítónak évi 440 K-t ; 
Szentpéteri István keresztétei róm. kath. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 460 K-t ; 
Lehotszky Károly liliomosi munkaképtelen ág. 
hitv. ev. tanítónak évi 920 K-t; Goron Pál 
borhidi munkaképtelen g. kath. el. isk. tanító-
nak évi 460 K-t ; Mthalik János patvarczi 
elaggott ág. hitv. ev. tanítónak évi 660 K- t ; 
Marasán Jakab kolozsvári elaggott gör. kath. 
el. isk. tanítónak évi 900 K-t; Anderkó Ber-
talan szatmári munkaképtelen áll. el. iskolai 
tanítónak évi 980 K- t ; Popovits Dániel zsido-
vini g. kel. munkaképtelen tanítónak évi 820 
K-t; Sípos Ignác ürmösi munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónak évi 1080 K-t ; Barta Rozália 
áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek évi 860 
K-t ; Bezák István zólyomi áll. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1800 K-t ; Réthi Dénes 
kisilyei munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanító-
nak évi 620 K-t; Paulinyi János hajniki 
munkaképtelen ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak 
évi 860 K-t; Brosz Mária Lujza medgyesi munka-
képtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 1440 K-t. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte : 
néh. Willim József volt szinyei tanító Ilona 
és Erzsébet nevű árváinak a kecskemétibe. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
H. U. Ha az iskola jellege községi, akkor a 

községi iskolaszék választja a tanítót. A tanító 
fizetéseül szolgáló föld hasznát kataszteri 
érték szerint számítják. Az egész évi minden-
nemű fizetést kell beszámítani ; ha osztozkod-
nak, az előd és utód közül ki-ki ahány hó-
napot szolgált, az összesített fizetésnek annyi 
12-edrésze illeti meg. A tanító csak addig van 
jogosítva fizetést húzni, ameddig tanít. — 
H. Nincs meghatározott ideje annak, hogy a 
nyugdíjügyet mennyi idő alatt intézik el. Ha 
az illető beteg, a helyettest nem ő állítja, 
hanem az iskolafönntartó. Rövidebb ideig tartó 
betegségnél nem szoktak levonni a tanítónő 
fizetéséből. Huzamosabb ideig, pl. félévig vagy 
egész évig tartó betegség esetén azonban, ha na-
gyon szegény az isk.-fönnt. s másképp nem tud 
magán segíteni, a díjazás egy részét a meglevő 
tanítói fizetésből szolgáltatja a helyettesnek. — 
K. J. A tanítónő férjhez menetele esetére nincs 
általános szabályként kimondva, hogy lemondjon 
hivataláról. De van olyan iskolafönntartó, ame-
lyik szabályt csinált erre nézve és úgy választja 
a tanítónőket, hogy ezt a föltételt kiköti. — 
F . L. Korpótlék alapjául csak azokat az éveket 
fogadják el, mikor valaki véglegesített tanító volt 
szervezett állásban és már a nyugdíjalapba való 
lépésre jogosultsága volt és okleveles tanító 
volt. Mikor kapta ön az első korpótlékát ? 
Attól számítva öt év után esedékes a második. — 
W. J. J. Cs. Folyamodjék a közokt. min.-hoz ; 
mi nem mondhatjuk meg előre az eredményt. — 
Gy. D. T. Sorsát mindenki maga tudja leg-
helyesebben intézni, ha elég képzett, értel-
mes, józan gondolkodású ember. Ha jónak 
látja, hát kérje szolgálatának elhalasztását. — 
P. J. Gy. Lapunk szerkesztőségének nincsen 
módjában, hogy tanítók mellé alkalmazandó 
segédekül előjegyezzen jelentkezőket. Kísérje 
figyelemmel a Néptanítók Lapját és a Hiva-
talos Közlönyt s ha alkalmas pályázat van, 
pályázzék. Vagy pediglen keressen alkalmazást 
ismeretség útján, közvetetlen saját megyéjében.— 
R. L. F . Tudakozódjék Bányai Jakab igazgató-
tanítónál Nagybecskereken, ő ad fölvilágosítást 
ezekre a kérdésekre. Irodalmilag is foglalkozott 
vele. A pedagógiumi fölvétel ügyében forduljon 
az igazgatósághoz (Budapest, I. ker., Győri-út).— 
„Róriai."Miután önmaga bevallja, hogy a magán-
iskolánál töltött másfél évet nem számították 
be, annak okának kellett lenni. Bizonyosan 
abban sz esztendőben nem is jelentkezett a 
nyugdíjintézetnél és talán az iskola nem is 
tartozik az orsz. nyugdíjintézet kötelékébe. — 
0 . Gy. Baja . Forduljon Lampel Róbert tan-
szerraktárához: VI., Andrássy-út 21. sz. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Halász Ferenc min. tanácsos köszö-

nete. Miniszteri tanácsossá történt legfelsőbb 
kineveztetésem alkalmából testületek és egyesek 
oly nagy számban tiszteltek meg üdvözletükkel, 
hogy azokra külön-külön lehetetlen válaszol-
nom. Ez úton nyilvánítom tehát hálás köszö-
netemet az előttem rendkívül becses megemlé-
kezésekért. Budapesten, 1905. év szeptember 
hó 23-án. Halász Ferenc, miniszteri tanácsos. — 
Pest vármegye általános tanítóegyesületének 
100 tagú küldöttsége üdvözölte Halász Ferenc 
min. tanácsost kineveztetése alkalmából. Benedek 
S. egyesületi elnök lelkes szavakban méltatta 
Halász Ferenc érdemeit. Az ünnepelt minisz-
teri tanácsos, hosszasabban foglalkozván a nép-
iskola nemzetnevelő nagy fontosságával s a 
tanítóság jogos kívánságaival, megköszönte az 
ovációt s biztosította az egyesületet további 
jóindulatáról. 

— Az Országos Közoktatásügyi Tanács 
állandó bizottsága e hónap 19-én ült össze 
először az imént megkezdett iskolai évben. 
Az ülés főtárgya dr. Fináezy Ernőnek, a tanács 
ú j alelnökének székfoglalója volt. Székfoglaló-
jában az új elnök meleg szavakban emlékezett 
elődjéről s indítványozta, hogy az állandó-
bizottság alelnökének, dr. Beöthy Zsoltnak 
érdemeit jegyzőkönyvben örökítse meg és 
kérje föl a közoktatásügyi minisztert, tegye 
lehetővé, hogy dr. Beöthy Zsolt, mint előadó 
tanáesos továbbra is helyet foglalhasson az 
állandó-bizottságban. Az állandó-bizottság ne-
vében dr. Medveczky Frigyes előadó üdvözölte 
az új alelnököt. Ezután az állandó-bizottság 
megállapította az új ülésszak programját, 
amelynek rendjén az alapvető munkálatok 
egész sora várja befejezésre juttatását. Ezek 
közül előkészítésük rendje szerint a fonto-
sabbak a reáliskolai és tanítóképző-intézeti 
tantervi idasítások, a polgári leányiskolák tan-
terve, a tanítóképző-intézeti tanárok képzése 
és képesítése, a gazdasági ismétlő-iskolák tan-
terve és utasításai és végül a magyar nyelv 
tanításának terve és a hozzáváló utasítások a 
nem-magyar tannyelvű népiskolában. 

— Az Eötvös-alap választmánya f. hó 
23-án ülést tartott , melyen Ujváry Béla elnök 
nagyfontosságú és örvendetes bejelentést tett. 
Jelentette, hogy f. hó 21-én az Eötvös-alap 
küldöttsége kérvényt nyújtott be dr. Lukács 
György vallás- ós közoktatásügyi miniszternél, 
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melyben a tanítók szanatóriumára, melynek 
előmunkálataira az augusztusi közgyűlés uta-
sította a választmányt, 100.000 korona enge-
délyezését kérte. Lukács miniszter határozottan 
megígérte a kérelem teljesítését s így kilátásunk 
lehet rá, hogy ez a kérdés is, amelyet először 
a Néptanítók Lapja vetett föl s amelyet Halász 
Ferenc miniszteri tanácsos kezdettől fogva a 
tanítóság iránt érzett őszinte jóindulatával 
támogatott, a tanítóság javára megvalósul. A 
választmány a bejelentést nagy örömmel s a 
miniszter és tanácsosa iránt kifejezésre jutott 
köszönettel fogadta. Az ülésnek egy másik 
fontos tárgya is volt. Bejelentette az elnök, 
hogy amit több vidéki tanítóegyesület évekkel 
ezelőtt sürgetett s amire nézve közgyűlési 
határozat is kötelezte az elnökséget : a tanítók 
temetkezési biztosításának ügyét előkészítette. 
Egy nagy biztosító-társulat segítségével sikerült 
kedvezőleg megoldani a kérdést s most már a 
tanítóságtól függ, hogy a kínálkozó alkalmat 
föl is használja. Lapunk jövő számában rész-
letesen fogjuk az Eötvös-alap ez új alkotását 
ismertetni s most csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a temetkezési osztálynak előleges orvosi 
vizsgálat nélkül minden magyar tanító (akár 
tagja az Eötvös-alapnak, akár nem) tagja lehet 
s egy évi befizetés után az özvegy minden 
levonás nélkül a haláleset bekövetkezése után 
azonnal megkajya a biztosított összeget. A 
díjtáblázatot is lapunk jövő számában közöljük 
s most csak például azt említjük meg, hogy 
egy 28 éves tanító 100 korona temetkezési 
járulékra havonként 20 fillért fizet be. A vá-
lasztmány az elnök előterjesztéseit egyhangúlag 
elfogadta. 

— A trencsénniegyei tanítók internátu-
sát, melyet a vármegye érdemes tanfelügyelő-
jéről „Kosztka Mihály-ház "-nak neveztek el, 
a m. héten nagy ünnepségek közt avatták föl. 
Az ünnepély a Himnusz eléneklésével kezdődött, 
ami után Bocsek György tantestületi elnök, 
intemátusi gondnok mélyen megindulva üdvö-
zölte a kormány képviselőjét : Osztroluczky 
főispánt, Kosztka Mihály kir. tanfelügyelőt, 
a hivatalok és tanintézetek küldötteit, valamint 
a tanítókat, mint e mű létrehozásában segítő 
kartársait, s szívből fakadó szókkal mondott 
mindazoknak köszönetet, akik az intézet létre-
jöttét tanáccsal és tettel előmozdították. Osztro-
luczky főispán hármas minőségben : mint a 

kormány kiküldötte, mint a vármegye főispánja 
és az internátus védnöke fejezte ki igaz elis-
merését. Kosztka Mihály kir. tanfelügyelő kö-
szönetet mondott a tanítóságnak azért, hogy 
az épületet fölemelte, és azért, hogy az ő ne-
véről nevezte el, aztán lelkes szózattal kérte 
az összetartásra és kitartásra, amelytől az 
intézet léte, az ő helyzetük javulása, sőt az 
egész haza boldogsága függ. Minké Béla 
székesfővárosi igazgató és ismert költő, aki ez 
alkalommal az Eötvös-alapot és az Orsz. Bi-
zottságot képviselte, előbb magas szárnyalású 
beszédben, azután költői hévvel írt és előadott 
ünnepi ódában tolmácsolta az ország tanítósá-
gának szívélyes üdvözletét és szerencsekívána-
tait. Ucsnay Ernő, Trencsén város polgármes-
terének mély hatást keltő beszéde után, 
amelyben örömét fejezte ki, hogy a tanítók 
Trencsén városában létesítették az intézetet, 
Ballay Antal intézeti növendék mondott kö-
szönetet az összes bennlakó tanulók nevében. 
Az összes szónokokat és a bátor föllépésű fiút 
megéljenezte és megtapsolta a közönség, mely 
a „Szózat" eléneklésével zárta be az ünnepélyt. 
Az ünnepély befejezte után a főispán, a tan-
felügyelő és gondnok kalauzolása mellett meg-
nézte az intézet helyiségeit és berendezését. 
Jelenleg 36 bennlakó növendék van az inter-
nátusban, és pedig 32 tanítógyermek, 2 gyógy-
szerészé, 1 jegyzőé és 1 vasúti tisztviselőé. 
Délután 1 órakor az Erzsébet-szállóban ebédre 
gyűltek össze a tanítók; az ebéden a főispán 
és a tanfelügyelő is részt vettek. A fölavatási 
ünnepélyre az ország minden részéből érkeztek 
távirati és levélbeli üdvözlések, Lukács minisz-
ter, Halász miniszteri tanácsos, Makay osztály-
tanácsos, Ujváry kir. tanácsos, az Eötvös-alap 
elnöke, Libertiny kir. tanácsos, Nyitra megye 
kir. tanfelügyelője, Haydin orsz. képviselő és 
mások üdvözölték a trencséni derék tanító-
egyesületet. 

— IJj női ipar iskola a fővárosban. Hasznos 
és a gyakorlati életnek megfelelő iskolát nyit 
meg október elsején a főváros. Az ötödik kerü-
leti polgári leányiskolával kapcsolatban női 
ipariskolát szervez. Az iskolában alaposan és 
tökéletesen megtanítják a növendékeket fehér-
varrásra, felsőruhavarrásra és szabásra. Ezzel 
az iskolával munkát, kenyeret ad a hatóság a 
szegény leányok kezébe, de a jobbmódúaknak 
is lehetővé teszi, hogy a varrást megtanulják." 
Már van hasonló iskolája a fővárosnak s a 
gyakorlat megmutatta, hogy hasznos munkát 
végez, mert a legnagyobb műhelyekben is szí-
vesen fogadják be az ipariskola tanulóit. A 
főváros gondoskodni fog arról is, hogy az 
iskola bizonyítványa egyenrangú legyen a föl-
szabaduló-levéllel s az illetőt képesített iparos-
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nak minősítse. A női ipariskolába korkülönbség 
nélkül fölveszik az elemi iskolát vagy polgári 
iskolát végzett leányokat. Beiratkozni a pol-
gári iskola igazgatójánál (Váczi-körút 58.) lehet. 

— Az alkoholellenes kongresszus utolsó 
ülésén az italmérés reformjáról és az alkohol-
ellenes mozgalom szervezéséről tanácskozott. Az 
előbbit illetőleg a külföldi előadók különösen 
azokat az eredményeket ismertették, amelyeket 
az úgynevezett gothenburgi rendszerrel a 
skandináv államokban és Finnországban elértek. 
Ez a rendszer tudvalevően abban áll, hogy a 
pálinka kimérésének jogát a nyerészkedés ki-
zárásával közhasznú részvénytársaságokra ruház-
zák. Az ilyen részvénytársaságnak nem érdeke, 
hogy minél több alkoholt eladjon s így nem 
is tesz semmit arra, hogy a közönséget alkohol-
fogyasztásra csábítsa. Európában csak két ország 
van, — mondotta egy finn tudós — mely az 
alkoholizmus ellen való küzdelemben a törvény-
hozás útján valóságos eredményeket ért el. 
Ez a két ország Finnország és Norvégia. Mind-
két országban a törvényhozás gondoskodott arról, 
hogy sem egyeseknek, sem a községeknek ne 
legyen haszna az alkohol eladásából. Szkicsák 
Ferenc magyar képviselő fején találta a szö-
get azzal a követelésével, hogy a vasárnapi 
munkaszünetet a korcsmákra is terjesszék ki. 
Mi tovább megyünk s azt kívánjuk, hogy min-
den korcsma, kávéház és italmérő-hely szombat 
d. u. 5 órától hétfő reggél 8 óráig zárva le-
gyen. A hazai alkoholellenes mozgalom szerve-
zése tárgyában a magyar törvényhatóságok 
küldöttei Lenk Gusziáv dr., Jász-Nagykún-
Szolnok megye tiszti főorvosának elnöklésével 
értekezletet tar tot tak, hogy a kongresszus tanul-
ságai alapján tanácskozzanak a törvényható-
ságoknak az alkoholizmus ellen teendő intéz-
kedéseiről. Bitók János dr., Szepes megye 
küldöttjének előadása alapján az értekezlet 
elhatározta, hogy a törvényhatóságokhoz közös 
memorandumot intéz, mely a következő alap-
elveket tartalmazza : Törvény alapján országosan 
behozandó egy módosított gothenburg-rendszer. 
Az italmérési jogok fokozatosan bevonandók, 
illetve csökkentendők és jövőben csakis erkölcsi 
testületeknek adandók. A korcsmák, italmérési 
helyek stb. vasárnapi munkaszünete behozandó. 
A munkások hetibére ne szombaton fizettessék 
ki, hanem hétfőn. Magyarország összes iskolái-
ban rendszeres alkoholellenes szakszerű élőadások 
rendeltessenek él. Eltávolítandó minden iskolából 
oly pedagógus, ki köztudomásúlag alkoholista. 
A kaszárnyai kantinokból a szeszes italok áru-
sítása ki volna tiltandó. 

— A Székely Társaságok Szövetsége a 
sepsiszentgyörgyi tanítóképzőért. A Székely 
Társaságok Szövetsége nevében Deák Lajos 

elnök és Máthé József főtitkár a közoktatás-
ügyi minisztériumhoz kérvényt adtak be a 
siralmas állapotban levő sepsiszentgyörgyi 
állami tanítónőképző-intézet fejlesztése és segé-
lyezése ügyében. Az intézet a maga nemében 
egyetlen a székelyföldön s a legnagyobb mér-
tékben el van hagyatva. Hiányos fölszerelése 
és berendezése, valamint egészségtelen és vesze-
delmes elhelyezése miatt a célnak semmiképen 
sem felel meg s ezért a minisztériumhoz for-
dulnak ezen bajok elhárításáért s a székely-
földön annyira szükséges intézet jókarba hoza-
taláért. A kérvényt pártolás végett az ösz-
szes székelyföldi képviselőknek megküldötte'k. 

— Rövid hírek. Újvidék város szépen gon-
doskodott a tanítóiról, amennyiben a férfitanítók 
fizetését 1600 K-ra, a tanítónők fizetését 
1400 K-ra emelte föl. Megszavazta még ezen-
kívül a férfitanítóknak a 400 K, a nőknek 
a 300 K lakáspénzt és így e sokfelekezetű város 
51 tanítója újévtől kezdődőleg 2000 K, illetve 
1700 K fizetést kap. — Értesítés. A tanév kezde-
tének alkalmából igen sokan tőlem kérik a 
„Magyar nyelv tanítása nem magyarajkú isko-
lákban" című vezérkönyvem megküldését. Szol-
gáljon tudomásul az érdeklődőknek, hogy ezen 
könyvem Toldi Ferenc budapesti könyvkeres-
kedő úr (II., Fő-utca 2. sz.) bizományában van. 
Tisztelettel: Gramma Döme, kir. s.-tanf. — 
Gyűlések. A „Zalamegyei általános tanítótes-
tület" muraközi tanítóköre 1905. évi XXXII. 
rendes közgyűlését október hó 7-én d. e. 10 
órakor Hodosánban, az állami népiskolában 
fogja megtartani. A „Borsodmegyei általános 
tanítóegyesület" szendrői járásköre f. évi szep-
tember 28-án d. e. 9 órakor Edelényben, a 
r. kath. iskola egyik tantermében évi közgyű-
lést tart . Az „Udvarhelymegyei Tanítóegylet" 
székelykeresztúri fiókköre folyó évi október hó 
11-én Siklódon rendes gyűlést tart . 

.— Halálozás. Jahubéczy Ferenc nyug. 
csejthei róm. kath. kántortanító működésének 
48-ik, nyugdíjazásának 10 ik évében Vagyóczon 
elhunyt. — Bajáki János kiskúnfélegyházi nép-
iskolai tanító életének 56-ik, tanítói áldásos 
munkálkodásának 32-ik évében, szeptember hó 
21-én jobblétre szenderült. Áldás emlékükre! 

Tartalom : Románia és a magyar iskolák. B. E. — 
A szászok és a magyar nyelv. — A magyar történet, 
polgári jogok és kötelességek az új Tantervben. Máthé 
József. —- Elemi népiskoláink belső életének fejlődése. 
Burián Albert. — A sok szünnap. — nb. — Külföldi 
szemle. — Irodalom. — Szünóra : A székesfővárosi 
gyerek falun. Végh István. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. 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 . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az ös szes ó v o d á k , e l emi , f e l ső n é p - és p o l g á r i 
i sko lák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i s k o l a l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
község i e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e lö l é séve l ) és az u t o l s ó p o s t a v i l ágosan k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy év re 10 k o r o n a , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fi l lér . — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e lő í ize tés t n e m f o g a d u n k el . — Az e lőf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n egyes s zóé r t , m i n d e n köz lés u t á n 6 fillé;1 f i ze tendő . Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . Earyëb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t evő p e t i t n y o m á s ú e s egyl ia?ábú so ra 1 k o r o n a . Ezek a d í j u k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL : 
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K é z i r a t o l t a t n e m adxaixk: v i s s z a . . 

Az Eötvös-alap két új alkotása 
Lapunk mul t s zámában röv iden hírt 

a d t u n k már az Eötrös-alap a m a ké t új 
a lkotásáról , a m e l y e k k e l a s z e p t e m b e r 
23- ik i vá lasz tmányi ü lésnek v o l t a lka lma 
foglalkozni . Az egy ik a tanítók s:anató-
riuma, a másik a temetkezési biztosítás 
osztálya. 

A tan í tók szanatór iumának m e g v a l ó -
s í t á s á h o z h a t a l m a s seg í t ség az a 1 0 0 . 0 0 0 
korona , m e l y e t Lukács György m.niszter 
h e l y e z e t t biztos k i látásba t ü d ő v é s z e s 
t a n í t ó k szanatóriumi k e z e l é s é n e k cél-
jaira. N a g y há láva l fogadta a tan í tóság 
a minisz ter e nagy le lkűségé t s hálás kö-
s z ö n e t é v e l illeti Halász F e r e n c minisz-
ter i tanácsos t is, aki h a t h a t ó s t á m o g a -
t á s á v a l ezútta l is beb izony í to t ta , hogy 
őszinte , igaz jóakarója a tan í tóságnak . 

A t a n í t ó k szanatór iumának ü g y e ezzel 
azonban m é g n e m j u t o t t dűlőre, mer t 
1 0 0 . 0 0 0 koronával s zanatór iumot föl-
ép í ten i és f önntar tan i m é g n e m lehet. 
A z Eötvös-alap j e l en leg i anyag i h e l y z e t e 
azonban n e m engedi meg, h o g y — jö-
v e d e l m e i t teljesen f ö l e m é s z t v é n az alap-
szabályszerü ösztöndíjak, s egé lyezések 
és a k é t főiskolai in ternátus fönntar-
t á s a — a szanatórium- céljaira v a g y o -
nából nagyobb t ő k é t lekössön. Egye lőre 
t e h á t az Eötvös -a lapnak arra kel l min-
d e n i g y e k e z e t é t fordítania, h o g y a taní-
t ó s á g érdeklődésé t a szanatór ium ü g y e 

iránt fe lköl tse , tagjai t e célra e s z k ö z ö l t 
gyűj tésekre , e lőadások tar tására m e g -
nyerje , h o g y e k k é n t az e n g e d é l y e z e n d ő 
t e k i n t é l y e s — 1 0 0 . 0 0 0 k o r o n á s — a l a p o t 
m e g n ö v e s z t v é n , az új a l k o t á s m e g v a l ó -
s í tásához foghasson . E lőre lá tható lag e l -
múlik addig n é h á n y év, de i t t s e m m i -
k é p e n sincs periculum in mora, a m e n n y i -
b e n a t a n í t ó k szanatór iuma fö l ép í t é sé ig 
az E ö t v ö s - a l a p v e z e t ő s é g e — m i n t 
a h o g y az augusztusi közgyűlés u tas í -
t o t t a is — ér intkezésbe l é p h e t v a l a -
m e l y m o s t épülő szanatór ium e l n ö k s é -
g é v e l s azzal k ö z ö s e n ta lá lhat ideiglenes 
megoldás t . 

A fődolog az, amit ö r ö m m e l t u d a -
t u n k t. kartársainkkal , h o g y a közel 
jövőben az Eötvös-alap abban a kedvező 
helyzetben lesz, hogy végrehajthatja alapszabá-
lyai ama pontját is, mély a beteg kartársak 
fölsegítését rendéli el. 

Az Eötvös-alap második új a l k o t á s a : 
a temetkezési osztály már most életbe lép 
s a m a g y a r t a n í t ó s á g t ó l függ, h o g y 
röv id időn belül fö lvirágozzék. 

Több t a n í t ó e g y e s ü l e t — é lükön a 
N ó g r á d m e g y e i Alt . T a n í t ó t e s t ü l e t t e l — 
n é h á n y é v v e l eze lő t t f ö l s z ó l í t o t t a az 
E ö t v ö s - a l a p v e z e t ő s é g é t , h o g y l é t e s í t s e n 
az a lap k e r e t é b e n t e m e t k e z é s i osz tá ly t . 
Sajná la t ta l t a p a s z t a l t á k ugyanis v idéki 
kartársaink, h o g y a csa ládfő e l h u n y t á -
va l a l eg több tan í tó ö z v e g y e m i l y e n 

Lapunk mai számához egy negyed ív külön melléklet van csatolva. 
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súlyos anyagi zavarok k ö z é jut ; már a 
hosszas b e t e g s é g is kimeríti a t a n í t ó -
család anyagi erőit, a t e m e t é s i kö l t sé -
gek pedig n a g y gondokat okoznak az 
özvegynek. A fővárosi kartársak már segí -
t e t t e k magukon ez irányban, amennyi -
ben Segélyegyesületük, m e l y dr. Verédy 
Károly v e z e t é s e alatt szépen virágzik, az 
e lha l t tanító özvegyének 7 0 0 koronát 
utalványoz ki. Az eszmét, hogy a vidéki 
taní tóság számára is létesüljön ily in-
tézmény, az Eötvös-alap elnöksége, választ-
m á n y a és közgyűlése is magáévá t e t t e . 
A megvalós í tás azonban akadályokba 
ütközött . A z Eötvös-a lap veze tősége 
n e m vál la lhatta i lyen bonyodalmas ke -
zelésért a fe le lősséget , megbízható in té -
z e t megnyerése pedig időbe telt . 

Végre s ikerült az Eötvös-alap e lnök-
ségének a „Nemzeti" b a l e s e t - b i z t o s í t ó 
r.-társasággal megállapodásra jutnia s 
t . kartársaink lapunk mai számának ide 
vonatkozó mel lékletéből (melyet egyetlen 
kartársunk se hagyjon dolvasatlanid!) maguk 
győződhetnek meg afelől, hogy az e m -
l í t e t t és t e l j e s anyagi garanciát nyúj tó 
biztos í tó- intézet , melynek részvényei t a 
tőzsdén kibocsátási áron fölül jegyzik, 
e lőnyös fö l t é te l eke t szabott , és annyira 
magáévá t e t t e ezt az ügyet , hogy n e m 
csak külön alapot, de a taní tók ( taní tó-
nők, tan í tónők férjei) és tanítók t ö r v é -
nyes feleségei számára külön kedvező, egy-
öntetű föltételeket l é tes í te t t . Az ajánlat 
szerint pl. e g y 25 éves taní tónak, h o g y 
halála e s e t é r e özvegye 2 0 0 korona t e -
metkezési járulékot kapjon, havonként 
36 fillért kel l befizetnie. 

Ezt pedig a legszerényebb javadalmazásit 
tanító erszénye is megbírja! 

A t e m e t k e z é s i járulék rögtöni kifize-
té sé t az Eötvös-alap közvet í tvén és ga-
rantálván, m e l e g e n ajánljuk t. kartár-
sainknak, h o g y — családjuk jól fölfogott 
érdekében — mennél tömegesebben lépjenek 
be az Eötvös-alap temetkezési osztályába. 

Az előrelátó gondoskodás az egyesek, a 
családok s így a nemzet boldogidásának titka! 

A természettudományi tárgyak az 
új Tantervben. 

A je l en századot sokan a vas, a pa-
piros v a g y a v i l lamosság századának 
nevezik. Bár a technikában a vas sze-
repe óriási, bár a saj tó hata lma nem-
zetek sorsát intézi s a vi l lamosság 
gyakorlati szempontból az összes termé-
szeti erők fölé kerekedett , mégis leg-
közelebb járunk az igazsághoz, ha a 
XX. század erkölcsi és anyagi haladását 
általában a t ermésze t tudományi isme-
retek szaporodásának, terjedésének s a 
mindennapi élet minden ágában történő 
értékes í tésének tulaj donítjuk. 

A l é t ér t való küzde lem ezer nyilvá-
nulásai a természet i tárgyak és tüne-
tek, az ok és okozat közti összefüggés 
i smereté t kívánják m e g minden ember-
től s mennél nagyobb mértékben tudjuk 
az erőt s anyagot kihasználni, annál 
könnyebbé lesz az élet, me ly csak az 
okosnak gyönyör, a tudatlannak alig 
hordozható teher. 

A t ermésze t tudományi ismeretek cse-
lekedete ink főrdgói s minden életbevágó 
kérdés közhasznú megoldása ezen isme-
retek legcélszerűbb alkalmazásától függ. 
Az egészséges lakás, alkalmas ruházat, 
he lyes táplálkozás, a t e s tedzés s érte-
lemképzés kérdései épúgy szerepelnek 
itt, mint azok, m e l y e k a mezőgazdaság, 
ipar, kereskedelem, közlekedés s egyéb 
üzemek és in tézmények minél áldáso-
sabb fejlődését kívánják l ehe tővé tenni; 
s ha az emberi haladást akár az ős-
kortól kezdve a je len korig, akár az 
egyén születésétől annak haláláig meg-
figyeljük, mindenütt o t t látjuk a ter-
mészet tudományi tapaszta latok és igaz-
ságok érvényesülését , melyeknek hatása 
az i l lető korszakok kultúrtörténetéből 
s egyes emberek tes t i s szellemi, anyagi 
s érte lmi gyarapodásából is kitűnik. 

Kiváló figyelmet érdemel ennélfogva 
minden oly törekvés , mely az emberi-
ség széles ré tege i t ezen fö löt te hasznos 
i smeretek birtokába kívánja juttatni ; 
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valóságos érdem azonban, ha a legille-
t ékesebb tényezők ezen ismeretterjesz-
t é s t kellő módon már az e lemi nép-
oktatás körébe iktatják be, ahol e föl-
adatnak kiváló horderejénél s nemzet i 
fontosságánál fogva legmegfe le lőbb s 
l egmél tóbb helye van. 

N e m c s a k mint tanítónak, hanem mint 
tudományosan is a természet i tárgyak 
egy nagy részével foglalkozó szakember-
nek, igazi nagy ö r ö m e m telik az e l ő t t e m 
fekvő új Tantervben, melynek a termé-
szet tudományokra vonatkozó részét főbb 
vonásaiban ismertetni kívánom. Az esz-
tétikai, erkölcsi és val lásos hatások vég-
te len lánco la tá t l á tom kialakulni a holt 
betűkből, melyek egy igazán alapos, 
cé l tudatos s körültekintő munkásságnak 
némán is sokat m o n d ó tanujelei. N e m 
tudom, ki volt nagyobb e tervezet ké-
sz í tő jében: a tanító-e , ki tárgya iránt 
való határtalan szere te tében a tan í tás 
és neve lés legnemesebb eszközeivel a 
gyermek egész szívét , le lkét kívánja 
lefoglalni; a természetbúvár-e, ki még 
a legrejtet tebb helyekre is el kívánja 
apró köve tő i t vezetni, hogy ot t t á n m é g 
fé lhomályban is megvi lágí tsa tudásával 
az eddigi mellőzés á l ta l e l takart t i tko-
kat ; a v a g y az ideálista-e, ki minden 
t e r e m t m é n y b e n s tüneményben a szép, 
jó és n e m e s megtes tes í t é sé t s nyi lvá-
nulását l á t ja ; vagy a reális, a modern 
ember, ki első sorban élni akar taní-
tani ? 

Épen azért, mert a Tanterv s U t a -
sítás ezen része minden egyes szaka-
szában, az é let legnagyobb, legfontosabb 
s l egnemesebb fö l té te le i t s céljait tart ja 
szem e lő t t s a lehető legjobb eszközök-
kel kívánja ez úton is a népneve lés 
ügyé t szolgálni, kívánatos , hogy minden 
tanító , á t h a t v a a t ermésze t iránt va ló 
szeretettől , e tárgyra is kiváló figyelmet 
fordítson, miáltal népokta tás i föladatai-
nak egyik legszebbikének tesz e leget . 

* 

A természetrajz és természettan tanításának 
célja, hogy megismertesse a tanulókat a termé-
szet életéve], tárgyaival s ezek hasznos vagy 
káros tulajdonságaival, hogy megértesse velük 
a fontosabb jelenségeket s megkedveltesse 
velük a természetet. Miután a tanuló így meg-
ismerkedik azon viszonyokkal és hatásokkal, 
melyek a természeti tárgyak és tünemények s 
az ember élete között fönnállnak, már igen 
fontos gyakorlati ismeretek birtokába jut, me-
lyekhez a gyermek lelkében önkénytelenül is 
keletkező, de a tanító által ápolandó s fejlesz-
tendő esztétikai, erkölcsi és vallásos hatások is 
csatlakoznak. 

A tanítás céljaira a megfelelően berendezett 
iskolakertek és iskolai kirándulások szolgálnak ; 
szemléltetés végett a tárgyak lehetőleg erede-
tiben mutat andók be. 

A természetrajzhoz, természettanhoz s vegy-
tanhoz az űj Tantervben az egészségtan is 
kapcsolódik. 

A természetrajz tanításának módszerére vo-
natkozólag az Utasítás igen figyelemreméltó 
útmutatásokat szolgáltat. A gyakorlatiasság 
elvének szem előtt való tartása mellett a gaz-
dag anyagból ki kell válogatni azon állatokat, 
növényeket s ásványokat, melyek az illető vidék 
mezőgazdaságában, kertészetében, állattenyész-
tésében stb. fontosak. A természetrajzi és gaz-
dasági oktatás között szoros kapcsolat tartandó 
fönn. A gyakorlati vonatkozások kiemelése 
által a tanítás nemzetivé is válik, ha a tanító 
a gyermeknek megmagyarázza, hogy a magyar 
ember cselekvése, gondolkodása s érzése mily 
sajátosan nyilatkozik meg e téren. 

Az élő természet jelenségeinek tanítását a 
biológiára• kell alapítanunk, mely szempontból 
a természeti tárgyakat együttességükben és 
kölcsönhatásukban mutatjuk be. Nem tudom 
ezen irányt eléggé tanítótársaim figyelmébe 
ajánlani. Az ú. n. rendszertani tanítás nem 
hogy megszerettetné a gyermekkel a természe-
tet, hanem gyűlöletet éleszt lelkében úgy a 
tárgy, mint ismertetése iránt, minek oka az, 
hogy sok helyen a tanulók a természetrajzi 
órákat a sok család, rend, osztály stb. miatt 
nem szeretik. Bizony mondom, nem egyszer 
magam is unatkoztam e sablonszerűségek miatt 
osztályomban s még kellő szemléltetéssel sem 
tudtam elég érdeklődést kelteni. Az Utasítás 
itt új irányt jelöl. Azáltal, hogy a gyermek 
nem mesterségesen fölállított s nem is létező 
rendeket s családokat, hanem valódi természeti 
csoportképeket lát, tisztelőjévé s csodál ójává 
válik a természetnek s lelke bizony könnyen 
emelkedik a fenkölt erkölcsi és vallásos eszmék 
értelemkörébe. A rendszertani oktatás így csak 
másodrangú?á válik. 

4U* 
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Az anyag kiválasztásában alkalmazkodjék a 
tanító az iskola földrajzi helyzetéhez, a kör-
nyékhez is, a tanítás menetében pedig a ter-
mészeti élet változásait kell szem előtt tartani. 
E szempont követése különösen igényli az új 
tankönyvek kiadását, melyeknek az időszakos 
mezőgazdasági teendőkre, tehát a természet-
rajzi ismeretnyujtásnak a gazdasági oktatással 
időszerűen történő kapcsolatára nagy súlyt 
kell helyezniök. 

A természetrajzi oktatás javarésze, amennyire 
ez lehetséges, az udvaron, a kertben, a mezőn, 
az erdőben stb. folyjon le, miáltal az ismeret-
szerzés a közvetlen megfigyelésből indul ki. 
Csak csodálkoznunk kell, hogy ezt eddig nem 
tettük. Biztosíthatom eddigi népiskolai termé-
szetrajzi tankönyvíróinkat, hogy egy-egy hangya-
boly vagy méhcsalád mozgalmas életének, a 
fecske fészeképítésének vagy a virág beporzá-
sának a természetben való bemutatása által 
állandóbb képzeteket teremtek a gyermek lel-
kében, mint a hártyaröpűekről,recésszárnyúakról, 
félszárnyúakról stb.-ről szóló, száraz adatokat 
nyújtó fejezetek kelletlen bemagolása által s bi-
zonyédesen zengő, kedves költeménnyé válik ma-
gában a természetben az, ami az iskola fülledt leve-
gőjében csak lélekrontó, értelmetlen próza. Az 
iskolai kirándulások jelentőségét ilyformán nem 
lehet eléggé megbecsülni s kívánatos, hogy a 
szülők is, kik gyakran ellenségei a kirándulá-
soknak, e szempontokkal megismerkedjenek. 

Egyik következő részében az Utasítás az adott 
szempontokat példákkal is megvilágítja, miáltal 
főleg kezdő tanítóknak igen jó szolgálatot tesz. 
Különösen megragadja itt figyelmemet a tartós 
megfigyelésre való ösztönzés. A gyermekek e 
célból külön-külön csoportokba osztatnak s min-
den csoport más-más föladatot kap. így egyik 
pl. a gyümölcsfák, egy másik az erdei fák, a 
harmadik a szőlő hajtása és virágzata válto-
zásainak, a negyedik a selyemhernyó fejlődése 
mozzanatainak megfigyelésével bízatik meg. 
A megfigyelésekről a tanulók jegyzeteket ké-
szítenek. Bár e tekintetben a gyermektől már 
kissé sokat követelünk, amennyiben a többi 
tárgyak is igénybe veszik idejét és erejét, 
mégis jónak tartom, ha figyelmét ily meg-
figyelésekre is irányítjuk, amennyiben az élet-
ben ezeknek igen nagy hasznát vehetik (pl. 
gazdasági téren). Sajnos, hogy városokban, 
ahol az iskola osztottságánál fogva erre idő 
volna, hiányzik vagy távol esik a megfigyelési 
anyag, ellenben falun az idő kevés s bizony a 
tanítót is mindennemű teendője, sokszor csekély 
érdeklődése is, elvonja ilynemű megfigyelésektől. 

Az anyag beosztására vonatkozólag emlí-
tendő, hogy az ásványtan a VI. osztályban 
kerül előadásra s a kémiával kapcsolatban 

tanítandó, az egészségtan pedig nem mint 
külön tárgy, hanem a természetrajz és termé-
szettan egyes pontjaival kapcsolatban fordul 
elő. Mind a természetrajzi, mind a fizikai anyag 
negyven órára van osztva s maximumnak 
tekintendő, melyből a tanító szükség szerint 
válogathat. Ha áttekintjük részletezését, tény-
leg túlsóknak találjuk azt, amiért a gyakorlati 
célt a gyermek igényei szerint különösen szem 
előtt kell tartani. Az állatok, növények s ásvá-
nyok ügyes csoportosítása, valamint a leg-
fontosabb alak-, élet- és fejlődéstani viszonyok, 
megegyező tulajdonságok s különbségek, a 
hasson, kár kitüntetése stb., az ügyesebb taní-
tók számára a vezérkönyvet fölöslegessé teszi, 
föltéve, hogy a természettudomány elemeiben, 
melyekből itt alig hiányzik valami, csakugyan 
otthonosnak érzi magát. A csoportosítás, nagyon 
helyesen, évszakok szerint történik. 

A természetrajzi és természettani oktatás 
keretén belül bő alkalom kínálkozik az isme-
retek egészségtani alkalmazására is, mely szem-
pontról eddig sokan megfeledkeztek. Csak 
jelezni akarom, hogy a mai korban száz ok is 
amellett szólna, hogy az egészségtant az első-
rendű tantárgyak közé helyezzük. 

A természettan és vegytan tanításának célja 
ismeretes. A módszernél nagy súlyt helyez az 
Utasítás a kísérletre, amennyiben ez bő alkal-
mat nyújt a fizika tanítása egjik legfontosabb 
föladatának megoldására, a megfigyelőképesség 
fejlesztésére is A tanításban főleg arról lesz 
szó, hogy a tanulóknak az életben s iskolában 
már szerzett ismereteit megszilárdítsuk, mélyít-
sük és kiegészítsük. 

Az előírt anyagot, mely így nagyon is bő 
volna, a tanító szintén megszoríthatja. Nem 
az a cél, hogy a fizikai és vegytani anyag 
tanítása teljes legyen, amilyen különben nem 
is lehet, hanem hogy azt, amit tanítunk, jól 
tanítsuk. Az osztatlan iskolák az előírt anyag-
nak, amint ez az Utasítás részletezi, csak egy 
csekély részét fogják elvégezhetni. 

Átolvasva a természettani és vegytani részt, 
azt látom, hogy én magam a középiskolában 
sem tanulhattam e tárgyból többet. E rósz 
okvetlenül átdolgozandó s a népiskola elemi 
követelményeihez alkalmazandó, hogy a gya-
korlati cél csorbát ne szenvedjen s a tanító 
oly alakban lássa előírt föladatát, melyben azt 
nagyobb részében el is végezheti. E megjegyzés 
nem annyira a Tantervnek, mint inkább az 
Utasításnak szól. 

A természetrajzi, természettani s vegytani 
anyag a föntebb mondottak alapján a gazda-
ságtani anyaggal is igen szoros kapcsolatba jut. 
Az Utasítás erre vonatkozólag tervezet- minták-
kal is szolgál. 
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A természetrajzból s gazdasági oktatásból az 
V. s VI-ik osztálynak hetenként 2—2 óra jut, 
a természettanból a YI. osztálynak hetenként 
szintén 2. Az egytanítós hatosztályú népisko-
lában az előírt anyag — természetesen rövi-
dítve — hetenként IV2 órában, a kéttanítós-
ban hetenként 3 órában, a három-, négy- s 
öttanítós iskolában pedig hetenként már 4V2 
óra alatt végzendő el. 

Az egytanítós hatosztályú osztatlan nép-
iskola részére készített részletes órarend-mintá-
ban a természettudományi tárgyak tanítása a 
délelőtti utolsó órákban, 11-től 12-ig szerepel. 
E beosztást nem tarthatom szerencsésnek. Az 
oktatás itt főleg szemléltető, tehát előkészüle-
teket kíván, melyek a rövid óraközben néha 
alig volnának elvégezhetők. A természetrajzi 
oktatásnál élő növényekre s állatokra lesz 
szükségünk, melyek, ha előbb az iskolában 
tartatnak, elvonják a gyermek figyelmét a többi 
tárgyaktól, esetleg a negyedik órában már nem 
is használhatók. 

A természettani előadás a gyermekre há-
ramló kísérleti következtetéseknél fogva élénk 
s állandó figyelmet kíván, mely ilyenkor, 
— különösen ebéd előtt is — hiányzik. A gaz-
dasági oktatás leginkább a szabadban történik, 
s ha e célból az iskolából eltávozunk, a déli 
órához nagyon is kötve vagyunk (a V2 óra itt 
egyáltalában is kevés) s a gyermekek délután 
a többi tárgyak rovására fáradtak is lesznek. 
A természettudományi tárgyak előadására — 
épeu a szabadban történő tanításnál fogva 
is — legalkalmasabb a délutáni második óra, 
mely a tárgy érdekességénél fogva így meg is 
hosszabbítható. Délelőtt kirándulásokat egy-
általában nem tehetünk s ha délután szánjuk 
magunkat ilyenekre, fölhasználhatjuk az egész 
délutánt s a csekély mulasztást egyik követ-
kező órában pótoljuk. 

Mintáról lévén szó, a tárgyak kicserélése 
könnyen eszközölhető. 

* 

Összegezve a Tanterv és U t a s í t á s 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i r é s z é n e k á t tanul -
m á n y o z á s a k ö z b e n szerze t t b e n y o m á s a i -
mat: az egész munkálatot olyannak tartom, 
mely oktatásunk ezen körét hathatósan elő-
mozdíthatja. Tanulmányozzuk az egészet s 
tartsuk meg belőle a legjobbat. A s ikeres 
m u n k a egy ik a lapfö l t é te l e azonban az, 
h o g y m a g a a t a n í t ó is i smerje a ter -
m é s z e t e t s á l landóan érdeklődjék annak 
s o k a t m o n d ó tárgya i és örök igazságokat 
h irdető t ü n e m é n y e i iránt, m e r t csak í g y 

l ehet séges , h o g y az i smere t a g y e r m e k 
vérévé s k i n c s é v é váljék. Sokat m o n d 
már m a g a a Tanterv , t ö b b e t az U t a s í -
tás, de a legszebb n y e l v e t beszéli , a 
l e g n a g y o b b igazságokat hirdeti s n e m 
tengődni , de élni s boldogulni t an í t m a g a 
a f ö n s é g e s isteni k i j e l e n t é s : az anya-
természet ! 

(Grinád.) Pósch Károly. 

Az ifjúság és az alkoholizmus. 
Bár a X. nemzetközi alkoholellenes kongresz-

szus egy egész délelőttöt fordított az „Iskola 
és az alkoholizmusára, bár nem kevesebb, mint 
öt előadó jutot t szóhoz, nem számítva a föl-
szólalók nagy számát, mindazonáltal ez a tár-
gyalás nem elégített ki, mert távolról sem 
hatolt a kérdés minden részletébe és — ami 
fő — nem adott összefüggő programot, amelyet 
ezen küzdelemben követni kell. Minthogy ezen 
küzdelemben az iskola és annak vezetője, a 
tanító, csak az egyik tényező a sok közül 
azért adtam soraimnak a fönti címet. 

Hogy az ifjúságot alkoholmentesen kell föl-
nevelni, a tekintetben nem hiszem, hogy eltérő 
vélemény állana fönn manap, akár a teljes 
abstinencia, akár a mértékletes élvezés híve 
legyen valaki. Én, részemről, üldözöm az erős 
szeszeket, első sorban a pálinkát, elítélem a 
bor és sör túlságos élvezetét a felnőttek részé-
ről, és ha a teljes abstinencia hívői ezzel szem-
ben fölhozzák, hogy a határ t lehetetlen meg-
állapítani és hogy épen emiatt kell a teljes 
tartózkodást követelni, viszont én azt felelem, 
hogy nemcsak a szeszben, hanem mindenben 
megárt a túlzás, még a látszólagos legjobb 
dologban (pl. a húsban) is és hogy a műve-
lődésnek épen az a célja, hogy megismertessük 
a különböző ártalmakat és önálló cselekvésre 
szoktassuk az egyéneket. Az ifjúságnak azonban 
szesz egyáltalában nem kell: az egészségesnek 

époly kevéssé, mint a betegnek. 
* 

Alig néhány esztendő előtt az orvosok még 
egyre rendelték a szeszt a gyenge, hitvány, 
vérszegény gyermekeknek. Ezekkel foglalkozott 
Hähnel volt brémai tanár kongresszusi előadá-
sában és kimutatta róluk, hogy ezek előbb-
utóbb alámerültek az élet küzdelmében, épen 
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a szeszfogyasztás folytán. Az egyes esetek 
tárgyalásából inkább azon meggyőződést merí-
tettem, hogy a legtöbb esetben nem azért 
buktak el, mert szeszt ittak, hanem azért, mert 
gyengék voltak és maradtak a szesz dacára. 
Kétségtelen, hogy az orvosi tudomány haladá-
sával és fölötte gondos szülői ápolással sok 
oly gyermeket sikerül fölnevelni, kik testileg-
erkölcsileg nem tudnak az élet viszontagságai-
val sikerrel szembeszállani. Habár tehát Hähnel 
előadása nem hozott döntő bizonyítékokat, én 
részemről csöppet sem kételkedem, hogy a szesz 
az ifjúságnak ártalmas és hogy ezért kerü-
lendő ; és úgy veszem észre, hogy a legtöbb 
orvos nézete is e tekintetben átalakulóban van. 
A nürnbergi iskolaegészségügyi kongresszuson 
az intemátusokról tartott előadásomban hatá-
rozottan a szeszélvezet ellen foglaltam állást, 
habár jól tudom, hogy a francia internátusok-
ban még a legkisebb növendékek is naponta 
kapnak bort. 

Az orvosi kar határozott állásfoglalása esetén 
igen könnyű lesz a műveltebb szülők java-
részét arra bírni, hogy gyermekeiket szesz-
mentesen neveljék föl, míg a szülők egy része 
még tovább is hinni fog a szesz erősítő, üdvö-
zítő hatásában. Sokkal nehezebb a helyzet a 
nagy néptömeggel szemben, amely az orvosi 
befolyásnak alig, vagy épenséggel nincs alá-
vetve. A legveszedelmesebb szeszfogyasztás, a 
pálinkaivás épen ezen körökben van elterjedve. 

Hogy e tekintetben az iskolára fontos föl-
adat vár, kétségtelen és hogy miképen felelhet 
meg ezen föladatának az iskola, arról Eötvös 
Károly Lajos kir. tanfelügyelő értekezett. (Nép-
tanítók Lapja 31. szám.) 

A tanító, részint mint ilyen, a gyermekek 
útján, részint mint a szülők tanácsadója veheti 
ki részét ezen fontos küzdelemben, bár a szülői 
értekezletektől nem várok semmit, inkább attól, 
hogy az egyes szülőkkel a gyermekük elő-
menetelét tárgyalva, kimutatja a szesznek káros 
hatását a gyermek figyelőképességére, maga-
viseletére stb. 

A szesz ártalmáról igen tanulságos próba-
előadást tartott Helenius asszony helsingforsi 
tanítónő, egy fővárosi elemi iskola németül tudó 
leánykáinak. Kérdező módszerrel előbb meg-
állapította, hogy miből áll az emberi test, aztán 
kutatta, hogy ezen anyagokból mik vannak a 
tejben és a sörben, a táplálóanyagok mennyi-
ségét megfelelő nagy üvegekkel érzékítve. 
Kimutatta, hogy a sör kevesebb táplálóanyagot 
tartalmaz a tejnél, hogy azonkívül mérgező 
anyag van benne : a szesz, amely a testben 
nincs meg, amelyre tehát nincsen szükség. (Ily-
képen okoskodva, a keményítők sem kellenek.) 
Egy mesével fejezte be előadását a kecskéről, 

amelyet egy angol ezred katonái sörrel lerésze-
gítettek és mely — mikor másodszor kínálták 
meg vele — a leghatározottabban visszauta-
sította és szarvaival a kínálónak nekiment. 
Ezen erkölcsi mesét határozottan többre becsü-
löm az ünnepélyes fogadástételnél, melyet 
Eötvös tanfelügyelő úr is fölemlít. A fiatal 
kortól ilyen fogadástételt követelni, nem a 
jellem megerősítéséhez, hanem épen az ellen-
kezőhöz vezet. 

A tanító kettős, tanítói és tanácsadói szerepé-
nek csak úgy felelhet meg, ha maga is elég 
tájékozott a kérdésben. Sajnálattal kell föl-
említenünk, hogy a tanítóképzők új Tanterve 
szerint az egészségtan az első évfolyamban 
tanított testtanhoz lévén kapcsolva, a kiképzés 
az egészségtannak ezen részében is époly 
hiányos fog lenni, mint egyéb fontos részében. 
Igaz, segíteni lehet ezen a bajon némileg a 
próbatanítások alkalmával, bár legjobb lenne 
az egészségtan tanítása heti két órában, mint 
ezelőtt, az utolsó tanévben, ha mindjárt rend-, 
kívüli tárgyképen is. Az alkoholellenes szak-
tanfolyamoktól a népoktatási intézetek vezetői 
részére, miket Eötvös tanfelügyelő úr ajánl, 
nem várok semmit: annyi mindenféle szaktan-
folyam van minálunk, hogy Magyarországot 
tényleg a kurzusok országának lehetne el-
nevezni. Sokkal többet ér ezt a kérdést a járás-
köri tanítógyülések tárgysorozatába belevinni, 
több tanítót, esetleg iskolaorvost megbízni a 
referátummal, azonkívül próbatanítással egybe-
kötni. A német tanítógyűléseken rendszeresen 
foglalkoznak iskolaegészségügyi kérdésekkel, 
melyek tárgyalásában e járásorvosok hivatalosan 
részt vesznek. Végül szükség volna egy egész-
ségtani kézikönyvre, melyet a tanítóság tájé-
koztatás végett tanulmányozhatna. 

Az iskola befolyását azonban nem szabad 
túlbecsülni, nevezetesen nem a falusi lakókkal 
szemben. A legtöbb felnőtt azért iszik reggel 
pálinkát, mere fázik, és tudvalevőleg semmi 
sem ad oly gyorsan meleget, mint a pálinka, 
bár ez a melegségi érzés önámításon alapszik, 
de az mindegy. Ha aztán a gyermek is panasz-
kodik a hidegről, akkor egyszerűen vele is 
itatnak egy kortyot. Sikeresen csak akkor lehet 
ezen reggeli bepálinkázás ellen küzdeni, ha a 
népet kávéivásra szoktatjuk; ahol ez sikerült, 
ott a szeszfogyasztás csökkent is. A meleg tej 
távolról sem képes ugyanazon eredményhez 
vezetni : a meleg tej rendszeres fogyasztása 
előbb-utóbb undorhoz vezet, sok a gyomor-
émelygés stb. miatt merőben képtelen rá. Vájjon 
ezen törekvés egyhamar gyökeret fog-e ver-
hetni, az, népünk maradi természetét ismerve, 
igen kétséges; de azért mégis meg kell tenni 
és ahol lehetséges, a tejes kávé ivását terjeszteni 
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így az Eötvös tanfelügyelő úr által ajánlott 
tejesbódéknak is inkább kávésbódéknak kellene 
lenniök. Végül ne felejtsük el, hogy a tej és 
kávé fölforralása, melegítése mindig körülmé-
nyes munka fog maradni ; gyorsan csak a szesz-
főzővel megy, de akkor meg itt van a tűz-
veszély. 

A másik megnehezítő körülmény a minden-
napos és az ismétlő-iskolából elbocsátott ifjúság 
megvédésében áll. Jelenleg a korcsma nem csupán 
ivó-, hanem egyúttal mulatóhely és ekkép a 
táncoló ifjúság okvetlenül beleesik a szesz-
fogyasztásba. Csak akkor lesz a szeszelleues 
küzdelem sikeres, ha sikerül ezt a kérdést 
kellőkép megfejteni, illetőleg az ifjúság jogos 
szórakozási vágyát másféle helyiségbe átterelni, 
ahol szeszt nem fogyasztanak. Az ifjúsági egye-
sületekre e tekintetben rendkívül fontos föladat 
vár, és ha a táncon kívül sikerül a falusi ifjúságot 
az ének és a testgyakorlatok rendszeres ápo-
lására reávezetni, akkor nyert ügyünk van. 
Sokat tehet e tekintetben a tanító, nemkülönben 
a lelkész : ezen a téren reájuk igen áldásos 
működés vár, habár kezdetben a haladás bizo-
nyára csak igen apró lépésekben fog történhetni. 
Könnyebben megy a dolog a városokban, ahol 
a különböző mesterinasokat könnyebben lehet 
dalárdákba, sportegyesületekbe s mindenféle 
egyesületekbe tömöríteni. 

A siker érdekében távolról sem szükséges, 
hogy a felnőttek a teljes abstinenciának hódol-
janak, elég, hogy a mértékletesség hívei legyenek. 
Azt minden gyermek szívesen elfogadja, hogy 
neki kevesebb jár, mint egy felnőttnek, és ha 
látja, hogy a felnőtt keveset fogyaszt, meg-
elégszik a semmivel, illetőleg a jövővel való 
bíztatással, míg ha látja, hogy a felnőttek 
„sokat" isznak, akkor, egész logikusan, „keve-
set" követel magának a sokból. Legártalmasabb 
azonban a gyermeknek dicsőítése, ha a sörös 
vagy boros poharat ki tudja üríteni. A fel-
nőttek között tehát ez irányban közvéleményt 
kell létesíteni, ami egy a fölvilágosítás terjesz-
tésével. I t t az orvosok, az újságok, népszerű 
iratok, fölolvasások említendők föl, mint hat-
hatós tényezők, amihez végül a katonaság járul, 
melynek jelenlegi véleménye a szeszivásról egy-
általában nem felel meg még a mérsékelt szesz-
fogyasztók nézetének sem. Teljesen igaza van 
Laczó Viktor fővárosi hitoktatónak, amidőn azt 
követeli, hogy a felső tízezrek jó példával jár-
janak elő, amit részünkről azzal toldhatunk 
meg, hogy minden müveit embernek szól ez a 
kötelesség, mert különben továbbra is igaz 
marad a szálló ige : „vizet prédikál, de bort 
iszik". 

Nem foglalkoztam a különböző egyesületek-
kel és az ezek által az ifjúságra gyakorlandó 

befolyással. Ismeretes, hogy minálunk is az anti-
alkoholista egyesület buzgó apostola — persze 
miniszteri engedéllyel — sorra jár ja az iskolá-
kat és előadásokat tart az alkoholizmusról. Az 
ilyen előadások ellen komoly aggodalmaim 
vannak, nemcsak azért, mert tömegelőadások 
lóvén, az elmondottakból nagyon kevés vagy 
épenséggel semmi sem marad a hallgatók emlé-
kezetében, továbbá, mert nélkülözi a tanítás 
legfontosabb kellékét : az alkalmazkodást az 
egyénekhez; hanem azért is, mert mintegy 
nyilvánvalóvá teszi, hogy ilyen előadások ta r -
tására a hivatott tényezők alkalmatlanok és 
az intéző köröket esetleg azon nézetre bír-
hatja, hogy ilyen előadások megengedésével 
minden követelménynek eleget tettek. Amint 
a szószékre sem léphet bárki, úgy a kathedra 
is maradjon meg a rendes tanítónak. Amikor 
az ifjúság kiszabadult az iskolából, tehát 
15 éves koruktól fogva, akkor iparkodjanak 
azt az antialkoholista-egyesületek előadásaik-
kal stb. körükbe vonni. Hassanak egyenesen a 
felnőttekre és a fejlettebb ifjúságra, a tanuló-
sereg nevelését bízzák a szülőkre és az iskolára. 

Magának az államnak a föladata a küzde-
lemnek az if júságra vonatkozó részében meg-
lehetősen korlátol t : a felnőttebb ifjúságot 
illetőleg összeesik az általános küzdelemnek 
folytatásával, a szeszadó fokozásával, a pálinka-
mérők számának csökkentésével, a vasárnapi 
pálinkamérés beszüntetésével, a korcsmai adós-
ságok be nem perelhetésével stb. A tanköteles 
korban lévő ifjúságot illetőleg az állam eleget 
tesz föladatának, ha az általános tankötelezett-
séget teljesen végrehajtja, ha mentől jobban 
kiképzett tanítókról gondoskodik, kik anyagi 
gondoktól menten élhetnek hivatásuknak s lia 
végül a tankötelezettséget lassanként kiterjeszti. 
Németországban már arról beszélnek, hogy az 
ismétlő-iskolát a besorozás évéig kellene ki-
terjeszteni. így, ha minden tényező teljesíti a 
föladatát, ha valamennyinek működése össz-
hangzatossá válik, akkor, de csak akkor remél-
hető, hogy sikerül az ifjúságot alkoholmentesen 
fölnevelni. Az ilyen ifjúságot aztán könnyen 
sikerül a teljes vagy mérsékelt abstinencia 
ösvényén megtartani, amiben az antialkoholis-
táknak teljesen igazuk van. 

(Budapest.) Juba Adolf dr. 

Magyar írva-olvasás a román 
tannyelvű iskolákban. 

Köztudomású dolog, hogy a magyar írva-
olvasás a nem-magyar tannyelvű iskolák ré-
szére kiadott miniszteri Tanterv szerint ezen 
iskolák 2- ik évfolyamaiban, vagy legkorábban 
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akkor veszi kezdetét, amikor a gyermekek 
anyanyelvükön már írnak és olvasnak. 

Már csak ezen körülményből kifolyólag is 
nyilvánvaló dolog, bogy a magyar írva-olva-
sásnál nem kell mindazon előgyakorlatokon 
keresztülesnünk, melyeknek mellőzése az 
anyanyelven való írva-olvasás eredményét 
kétségessé, bizonytalanná tenné. Sőt még a 
tanmenetben sem kell ugyanazon fokozatokat 
betartanunk. 

A szükséges kézügyességet a gyermekek az 
anyanyelven való írva-olvasásnál már megsze-
rezték. Kezük ügyes, hallásuk finomult, az 
egyes hangok összeolvasásában meglehetősen 
gyakorlottak. 

Es mennyire előnyére van ez az oly nem-
magyar tannyelvű iskola tanítójának, ahol a 
betűk alakja a magyar betűkhöz hasonló. Pl. 
a románajkúaknái. 

Ha a tanító ezen előnyből származó előnyét 
a magyar nyelv, a magyar beszédre való 
tanítás érdekében használja föl, csakhamar 
elérheti azt, hogy gyermekei magyarul is meg-
tanulnak és egy csapásra könnyű szerrel két 
legyet ütött. 

Tudvalevő dolog, hogy a magyar és román 
ábc betűi alakra nézve nagyrészt egyformák. 
Sőt igen soknak a hangzása is azonos. Íme, 
osztályozom : 

1. alakra és hangzásra nézve: i, u, o, e, b, 
d, f, g, h, 1, m, n, p, r, t, v, z ; 

2. alakra és némileg hangzásra : í, ú, ó, é, a, á ; 
3. csak alakra, de hangzásra nem : c, j, s ; 
4. sem alakra, sem hangzásra nem hasonlók: 

gy, k, ly, ny, ö, ő, sz, ty, ü, ü, zs. 
E csoportosítás arra int, hogy a román 

nyelven írni-olvasni tudó gyermekekkel leg-
előbb az 1. alatti hangzókat és betűket ismer-
tessük és az ezekből alkotható értelmes ma-
gyar szavakon gyakoroljuk az olvasást és az 
ábc-hen megfelelő képekkel éreztessük és ér-
tessük meg azon szavak értelmét; nemcsak a 
tárgyakét, hanem a cselekvésszavakat is. (Lásd : 
Gramma Döme és László Elek Képes ábc- és 
olvasókönyvét a vegyesajkú iskolák számára. 
Temesvár, Pollatsek kiadása. Ára 50 fillér.)* 
Pl. az elgő csoportbeli betűket egyszerre ismer-
tetjük, íratjuk, olvastatjuk, és ez, alak és hang-
zási hasonlatosságuk miatt, minden nehézség 
nélkül megy. Aztán alkotunk szavakat: ing, 
dob, bot, eb, hold, lomb, domb, gomb, orr, olt, 
folt, bolt, híd, fog, ember, eper, veder, zerge, 
teve. Ezen szavakon gyakoroljuk az írást és 
olvasást. Azután megfelelő képek alá vagy 

* Ezen ábc a vegyesajkú iskolák részére íródott. 
Most tiszta románajkúak részére íródik egy ábc. 
Gramma D. 

mellé ismételve az olvasást, nyomtatott betűkön 
megértetjük velük a szavak jelentőségét. Azután 
következik az első lépés a beszéd tanításához, 
a mondatok érzékeltetése szintén képekkel 
támogatva : 

mi ez ? ez bot. ez dob. imre dob. emi olt. 
ez itt toll. ez tol. 

Megjegyzem, hogy e két mondathoz hasolilo 
későbbi mondatok igen alkalmasak a helyes írás 
gyakorlására is. Nem hagyható figyelmen kívül 
az sem, hogy sok szó értelemre nézve hasonlít 
a román szóhoz, mint p l . : domb = dámp, dob -
toba, veder svadra , bot = bit, és ilyenekkel a 
későbbi fokozatoknál még inkább találkoznak : 
tábla = tabla, kréta = creda, pap = popa. 

A második csoportban tovább időzünk és 
itt egyenként ismertetjük a hangzókat és 
betűket és különös gonddal gyakoroljuk az 
olvasást és írást, mert ez a legnehezebb a 
románajkúaknái : í, ú, ó, é, a, á. Szavak : víz, 
púp, méz, pap, bab, báb, tó, ló, ól, olló, lép, 
úr, túr, fúr, fúró, út, lúd, liba, egér, féreg. 
Képeken: ez lép. ede lép. ez ír. ez vet. az 
ember vizet húz. az ember búzát vet. ez arat. 
a fiú sír. ez sír. ez fúr. ez túr. ez fúró. 
Egyéb szavak : alma, nap, ág, vág, rág, mar, 
vár, van-, láb, tál, tálal, talál, zár, ráz, pohár, 
fa, almafa, óra, pipa, madár, udvar, ráma, 
tábla, almáriom, tanul, tanuló, tanít, tanító, 
favágó, tinta, tintatartó. Aztán mondatok mint 
föntebb, szintén illusztrálva. 

És így menjünk tovább a többi csoportokon 
végig. Természetes, hogy a következő csopor-
toknál tovább és tovább időzünk. 

A kisbetűk elvégzése után megfelelő ké-
peken szemléltetjük a színeket, irányokat, 
kiterjedéseket, a melléknevek ragozását. 

Azután a nagybetűket, tekintettel alaki 
hasonlatosságukra és a r ra is, hogy a kisbetű-
kön sikerrel végig haladtunk, gyorsan ismer-
tetjük néhány olvasási és írási gyakorlattal 
kapcsolatosan, hogy mihamarább alkalmunk 
legyen a magyar beszédet megfelelő kis olvas-
mányokon begyakorolnunk. 

Ha hozzávesszük, hogy ezen idő alatt a 
beszéd- és értelemgyakorlatokkal is szépen 
haladunk (Lásd : A magyar nyelv tanítása 
nem-magyarajkú iskolákban című vezérkönyv 
I. részét. Kapható Toldi Lajosnál Budapest, 
II. kerület, Fő-utca 2. szám Ára 4 korona.), 
úgy egy év alatt oly meglepően szép ered-
ményt érünk el minden különös nehézség 
nélkül, hogy öröm nézni a kisgyermekek ma-
gyar csevegését. És ami fő, ily eljárás mel-
lett a gyermek anyanyelvként szokja és tanulja 
meg hazai nyelvünket, nem pedig az eléggé el 
nem ítélhető úgynevezett fordítási módszer alap-
ján, ami tulajdonképen nem is módszer, hanem 
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egy kisegítő tanalak, akkor, amikor sem a 
szemléltetéssel, sem a körülírással, sem pedig 
a gyermek értelmi következtetésével nem 
boldogulhatunk, és akkor is csak a felsőbb 
osztályokban van helye, amikor elvont fogal-
makról van szó. Amit azonban szemléltethetünk, 
ahhoz soha ne alkalmazzuk a fordításos segítő 
tanalakot. 

Ezért nem helyeselhetem azokat a könyveket, 
melyek szótárt is nyújtanak. Ezek nagyon 
hátráltatták eddig is a magyar nyelvnek ter-
mészetes — és nem mint mondani szokták: 
„dir elet" — módon való tanítását és tanulását. 

Ha a tanító a beszéd- és értelemgyakorlatok, 
az írva olvasásnál és a számtan tanításánál a 
természetes módszert alkalmazza, több mint 
bizonyos, hogy minden különös nehézség nélkül 
eléri azt, hogy tanítványaival a 3 ik osztálytól 
kezdve akár minden tantárgyat is magyar 
nyelven taníthat ; azok meg fogják érteni. 

Nagy baj, hogy megfelelő tankönyveink nin-
csenek. Amelyek vannak, legnagyobbrészt a 
fordítás szerinti tanításon alapulnak, de ezekkel 
semmire sem mehetünk. 

Igazolja ezt az eddig dívott tanítás ered-
ménytelensége. 

Kíváncsian várjuk a nem-magyarajkú iskolák 
részére készítendő tantervet. És reméljük, 
hogy illetékes helyen idejekorán gondoskodnak 
megfelelő tankönyvek írásáról is. 

(Kaposvár ) Gramma Döme. 

A legnagyobb ellenség. 
A Néptanítók Lapja f. évi 28. számának 

első lapján egy igazán föltűnő s a tartalmat 
két szóban összefoglaló cím : „ A legnagyobb 
ellenség" ragadta meg figyelmemet. Szólt az 
a cikk, illetőleg körrendelet a tüdővész meg-
gátlásáról, illetve annak terjedése elleni véde-
kezésről. Ez pedig kell, hogy érdekeljen min-
den egyes polgárt, de különösen minden egyes 
tanítót, kinek szívében a haza él, ki a nemzet-
család jólétét minden tekintetben szívén hordja ; 
kell, hogy fegyverbe lépjen minden aktuális 
tényező a nemzetcsalád fizikai, testi épségének 
e borzasztó ellensége ellen, mely nagyon 
találóan van ellátva a „legnagyobb" jelzővel. 
S méltán, mert ez ellen a láthatatlan ellenség 
ellen, mely orozva támadja meg és dönti sírba 
az emberiség százezreit, nem használ a leg-
praktikusabb gépfegyver vagy bármely fegyver-
nem semmit sem. 

Hanem van az ellene akcióba lépő védeke-
zésnek egészen más módja, mely részletezve 
van az említett 56.000. sz. rendeletben, s ha 
valamihez a világon, úgy ehhez érdemes hozzá-
szólni nekünk tanítóknak, kikre szintén e lát-

hatatlan ellenség fegyverének hegye lépten-
nyomon irányozva van és épen akkor, midőn 
hivatásunk és kötelességérzetünk tudatában 
hintegetjük a zsenge gyermeki lelkekbe a 
jónak, szépnek és az életre szükséges szellemi 
tápláléknak magvait ott az iskolában, amely a 
mai viszonyok szerint különösen egyik kivá-
lasztott tere annak a nagy csatának, melyben 
a tüdővész ádáz küzdelmet fej t ki különösen 
a gyenge s a r ra nagyon is fogékony gyermeki 
szervezet ellen. Ott állunk mi is életünk java-
részén keresztül, kitéve e félelmes ellenség 
romboló hatásának, mely nagyon is meglát-
szik évről évre általa megtizedelt sorainkon s 
ha végignézzük a tanítói gárdát, azokon a 
halvány, beesett és lázban égő arcokon, ziháló 
melleken. 

Aki csak a városi iskolák elegáns termeit 
ismeri, nem is gyanítja, hogy a rendelet II . 
pontjában követelt napfényt és meszet beh sok 
szegény falusi iskola nélkülözi ! 

Az elsőt azért, mert az épület gyűrött ka-
lapja — melyet tetőnek csúfolnak — nagyon 
szemére van húzva, úgy, hogy az áldott nap -
sugár majdnem négykézláb bújik be azokon a 
szerény kis ablakokon, délután aztán — kivált 
téli időben — ugyancsak macskaszeme legyen 
annak a tanítónak, hogy a hátúlsó padban 
egymást hajaló nebulókat meglássa. 

A második kívánalmat: a meszet nélkülözi, 
különösen belülről, a pénztár szegénysége és 
takarékossági szempontok miatt. Kívülről még 
csak megkapja legalább kétszer egy esztendő-
ben, hanem belül, a kívülről á t nem tekinthető 
tanteremben, olyan bizonytalan színű a fal, 
mintha még a török uralom idejéből fönnma-
radt s valami robbanást keresztülélt puska-
poros torony maradványa volna. 

No de ez csak mellékes dolog, t. i. a fény 
és a szín, mer t hisz ennél úgyis a mécses-
világra hivatkoznak. 

Térjünk át egy vastagabb és kézzelfogható 
dologra, amely már aztán még a gyomornak 
is dolgot ad, a tüdőnek persze még nagyobbat 
s amely legkitűnőbb melegágya, terjesztője a 
tüdővésznek még a tisztaságszerető tanító isko-
lájában is. Ez a rendelet III. pontjában em-
lített por. 

Térjünk csak be kérem olyan csárda kiné-
zésű öreg iskolába — ilyen még ma is meg-
lehetős számmal van — melynek 40—45 m~ 
területű tantermében 100, 120, sőt 140 gyer-
mek ül vagy bepréselve úgy tesz, mintha ülne. 
Csak tessék azonban vigyázni, ha nem Toldi 
Miklós is valaki, hogy a fejét a mestergeren-
dába ne üsse, s orrát előre szíveskedjék el-
készíteni arra a különféle elemekből álló illatra, 
mely ilyen szűk tanteremben különösen a fel-
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sőbb légrétegben uralkodik. S ha már bent 
vagyunk, figyeljük meg, mi az, amit első 
sorban látunk s amitől alig látunk? Nem 
egyéb az, mint a szó szoros értelmében külön-
féle gázokkal telített porfelleg, mely ott ka-
varog a tüdővész bacillusaival egyetemben a 
szűk falak között s midőn különösen 120 — 140 
gyermek köszönéshez föláll, még fokozódik is, 
úgy, hogy az ehhez nem szokott tüdő és szem 
az orral egyetemben azt sem tudja, hánya-
dán van. 

Mi lehet ennek az oka ? — elmélkedik a port 
adagszámra nyeldeső szenvedő látogató. Elő-
ször is az, hogy különösen a tisztaságot nem 
igen szerető szülők gyermekei között a tanító 
szigorú és katonás ruhavizsgára irányuló ellen-
őrzése dacára is van olyan gyermek, kinek 
ruhájában meglehetős adagú pormennyiség 
rejtőzködik, mely aztán csak az egyes mozdu-
latokra vár, hogy tobozait elhagyva egyesüljön 
a többivel. De ez elenyészőleg csekély. Hanem 
ha a padok alá pillantunk, mindjárt meg lesz 
fejtve a titok. Valamikor, a padlózat marad-
ványából ítélve, téglával lehetett itt a talaj 
kirakva, de az idők viszontagságai folytán a 
téglák elporlottak, kikoptak "helyükből, s most 
ott különféle alakú és mélyedésü gödrök 
alkalmatlankodnak porból és szemétből, mely-
nek kitakarítása is új, friss port hoz fölszínre. 
Sőt ismerek olyan iskolát is, hol a padlózat 
egészen természetes, vagyis porból áll. 

Hát hogyne volna ilyen iskolában por s 
hogyne szívná be a tüdővész csiráit az ártatlan 
gyermeksereg, a tanítóval együtt. 

Aztán az ilyen úgynevezett öreg iskolákban 
a padok rendesen úgy egymáshoz vannak 
szögezve, vasalva, hogy azok valóságos ingatlan 
vagyont képeznek, s különösen a padok és 
falak közötti részeken meg más hozzáférhe-
tetlen helyeken évtizedes szemét és por szorong 
s terjeszti — úgy különösen locsolás után — 
kellemes illatát és kiváló melegágyat biztosít 
a különféle nyavalyák csiráinak. 

Ami pedig a IV. pontban előírtakat, pl. a 
merev ülést, a karok örökös összekulcsolását, 
ivóvizet illetőleg rendelkezik, ezeknek valóságos 
ellentéte uralkodik még igen sok helyen. 

Mert van pl. sok olyan „ oskolaszéki " tag, 
aki, ha iskolalátogatása alkalmával a kezeket 
folytonosan karba téve, a szemeket egyenesen 
előre függesztve, szóval a gyermekeket szobor-
ként ülve nem látja, akkor nincs rend „aszongya", 
mert ő az ő pedagógiai fölfogásával ehhez köti 
a tanítás sikerét. 

Sőt sok tanító maga is ezen rendtartást 
követi a mozgékony gyermeki test óriási rová-
sára s az elbambulás ápolására. Mert a gyenge 
szervezetű gyermeknek így ülni s hozzá olyan 

padban, melynek hátlapja az ülőlappal derék-
szöget képez, az valóságos kínszenvedés. S 
vannak olyan kisgyermekek, kiknek, ha egye-
nesen ülni kényszeríttetnek, lábuk a szó szoros 
értelmében csüng, nem érvén a deszkára. Vizes 
edénynek pedig igen sok iskolában híre sincs, 
ami miatt bizony nem egy lesz beteg azon 
szegény falusi gyermekek közül, kik legtöbb-
ször csak száraz kenyérkét, sült tököt, kuko-
rica vagy más efféle sovány és száraz eledelt 
kapnak reggelre, mely a vizet nagyon is meg-
kívánja. 

Szóval, nem csoda, ha az elmondottakat 
figyelembe vesszük, hogy a tüdővész napjaink-
ban annyira terjed és uralkodik, hisz nagyon 
is alkalmas hely a csirák fölszedése és tovább-
terjesztésére igen sok iskola. Fájdalom — de 
én azt tapasztalom — hogy e tekintetben is 
a legtöbb üdvös rendelet csak írott malaszt. 
A lelkiismeretes tanítói kar általában meg-
tehet mindent, elkövethet mindent, de amíg 
az iskolafönntartó hatóságok nem köteleztetnek 
a rendeletek szigorít megtartására, a porfészek 
iskolák megszüntetésére, addig terjedni fog a 
tüdövész és bármilyen nyavalya, úgy, ahogy neki 
tetszik. Mert őszintén és minden elfogultság 
nélkül merem állítani, hogy sok iskolaterem 
van még ma is a 20. században oly elszomo-
rító állapotban, hogy nem felelne meg egy 
tisztességes és megfelelő modern istálló köve-
telményeinek sem. Amíg ilyen viszonyok ural-
kodnak széles e hazában s amíg az iskola-
fönntartó hatóságokat képviselő falusi iskola-
székeknek (tisztelet a kivételeknek!) belátására 
lesz bízva ez ügy fölkarolása is, addig ugyan 
prófétálhat a tanító és szívhatja a bacillu-
sokkal telített port növendékeivel együtt addig, 
amíg kibírja. 

Azt mondják úgy háta mögé: „Ha nem 
tetszik, menjen tovább." Bár odafönt, illetékes 
helyeken úgy ismernék a falusi iskolai viszo-
nyokat, mint az azokban sínylődő tanítók, 
akkor bizonyára más nap virradna az iskoláktól 
várt minden nemesebb társadalmi, úgy szellemi, 
mint közegészségügyi dolog fejlődésére is. 

íme, én arra a nagyon szép s az egész nemzeti 
társadalomra, közegészségügyre kiható üdvös 
rendelet szavaira egy halvány képet állítottam 
elő, amely nincs kiszínezve nagyon s melynek 
valódiságáért mindenkor erkölcsi felelősséget 
vállalok. Az igazság legyen igazság. Járjunk 

, már egyszer valahára egyenes utakon, ne búj-
i káljunk, mert csak úgy lehet aztán orvosságot 

rendelni a betegségre, ha nincs titkolódzás. 
; Még egyszer hangoztatom, hogy nagyon szép 

és magasztos a rendelet, de igazán csak akkor 
i lesz üdvös és eredményt hozó, ha az azokban 
i foglalt kívánalmak föltétlenül követeltetnek, 
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mert máskép a tanító küzdelme meddő dolog 
lesz a legtöbb helyen s akarata megtörik a 
még tanügyi dolgokban is vele szemben muta t -
kozó elzárkózottságon. 

(Tószeg.) Péter Sándor. 

IRODALOM. 
Népiskolai Neveléstan. Tanítástan és Mód-

szertan. ( í r t a : Weszely Ödön. Budapest, 1906. 
Lampel R. könyvkereskedése. Ára : 3 K 40 f.) 
Ismeretes egy már elhalt polihisztorunknak 
hazai tankönyveinkre tett ama talán kissé 
szúrós, de sok tekintetben találó megjegyzése, 
hogy azok, ami eredetüket illeti, kétfélék, ú. m. : 
vagy „bevallott", vagy „be nem vallott" fordí-
tások. Ez az állítás sok tekintetben még ma 
sem veszített erejéből. Mert például pedagógiai 
munkáinknak nagy része még ma is valóban 
nem egyéb, mint idegen ültetvény, melyhez az 
írónak legföljebb annyiban van köze, hogy 
azokat lényegtelen módosításokkal „be nem 
vallottan" nyelvünkbe csak átültette. De azok 
a könyvek is, amelyek kifejezetten hirdetik 
homlokukon az eredetiséget, többnyire nem 
egyebek fordításoknál. Stílusukon, gondolat-
menetükön általánosságukban és részleteikben 
meglátszik, hogy minden lényegesebb átgyúrás, 
átidomítás nélkül, azon mód, nyersen dobták be 
az életbe. Nem található ra j tuk az átalakító 
mesteri kéznek semminemű vonása. Az önálló 
gondolkodásnak, a szakértelem közvetetlenségé-
nek, az invenciónak, a gondos és értelmes kéz 
korrektúrájának semmi néven nevezendő nyoma. 
É p en ezért nem is egyebek, mint közönséges 
másolatok. Hibájuk ezeknek a „termékeknek" 
még az is, hogy inkább a nehezebb abstrakciók 
köpenyébe burkolódznak, ahelyett, hogy példák, 
konkrétumok, szemléletek által igyekeznének a 
fontosabb és már elfogadott, átszűrt pedagógiai 
tételeket megvilágítani. Ezért azután hangulat-
keltésükben szürkék, gyakorlati eredményükben 
csaknem meddők is. Ezekkel épen ellenkező 
természetű pedagógiai munka áll előttünk 
Weszely Ödön : Népiskolai Neveléstan, Tanítás-
tan és Módszertan című munkájában. Amivel 
korántsem azt akarjuk mondani, mintha a könyv 
írója nem rándult volna ki könyvének megírása 
előtt szellemi külföldi tanulmányútra is. Tehát, 
hogy mindazok a nevelési, tanítási és módszer-
tani eszmék, amelyek könyvében rajzanak, mind 
az ő fejéből ugrot tak volna ki, mint Minerva 
fejéből Jupiter. Sőt ellenkezőleg, amint azt az 
érdemes író előszavában is „bevallja", munká-
jának megírásához fölhasználta az idegen for-
rásokat is : angolt, franeiát stb. Ami termé-
szetes is. Mert hiszen a megfigyelések és az 
ezekből induktive leszűrt igazságok, tehát a 

neveléstani és tanítástani igazságok is annál 
biztosabb lépésűek, mennél több oldalról vannak 
bizonyítékokkal támogatva. Az a körülmény 
tehát, hogy az érdemes író munkájához tapasz-
talataikkal idegen elmék is interveniáltak, a 
munkának nemhogy hátrányára, sőt ellenkező-
leg, csakis erősségére válik. Weszely Ödön 
azonban, amint azt munkájának minden sora 
is mutatja, nemcsak külföldi tanulmányi kirán-
dulást tett, hanem itthon is nézett. Még pedig 
úgy nézett, hogy látott is. Itthoni önálló meg-
figyeléseit, tapasztalatait aztán hozzáadta tanul-
mányi útjának matériájához. És ebből az amal-
gamált anyagból alkotta meg pedagógiai út-
mutatóját. Még pedig oly szerencsés kézzel, 
az elméletnek oly gazdagságával, a gyakorlatnak 
oly pazar ismeretével, hogy úgy teoretikus, mint 
empirikus jártasságával szinte meglep. És annak 
dacára, hogy idegen források cseppjei is benne 
buzognak munkájának vénájában, mégis eredeti, 
önálló az, minden porcikájában. Mert az írónak 
az anyag fölötti korlátlan, szuverén uralma 
belekényszerítette azt az önálló, eredeti és 
nemzeti elaborátumok formáiba. Különös érde-
méül tudjuk be még a könyvnek, hogy fogalmi 
meghatározásai nem terjengősek, hanem szinte 
afórisztiküs rövidségűek. Tömörek. Mindazon-
által egész az átlátszóságig kristályvilágosak. 
A fogalmakat tökéletesen fedik. Tehát se nem 
szűkek, se nem tágak. Egyszóval, logikai tekin-
tetben teljesen kifogástalanok. És ami még 
főérdeme, hogy nem marad meg a tiszta ab-
strakció kopár mezején. Sőt ellenkezőleg, a leg-
nagyobb mértékben szemléltet. Példákkal vilá-
gosít. Még pedig bőven, elannyira, hogy a 
munka nemcsak tendenciájával, hanem már a 
maga szervezetével és előadási módjával is 
ékesen demonstrálja, hogy milyennek kell lenni 
a jó tanításnak, a logikus ismeretközlésnek. 
Beosztásaival pedig útat mutat arra, hogy 
tanításunknál a felgyűlt anyaghalmazban miként 
kell rendet csinálnunk, hogy elraktározott isme-
reteink között a fajrokon fogalmak ne szerteszét 
heverjenek, hanem hogy egymásra találjanak. 
Nagy ékessége a könyvnek a stílus pehelyszerű 
könnyedsége is. Ugy látszik, hogy írója nem-
csak kitűnő szakember, hanem egyszersmind 
kiváló stiliszta is. A szürke pedagógia az ő 
eleven tolla, irályának természetessége, mester-
kéletlen volta mellett színt, életet kap és ked-
ves, vonzó olvasmánnyá válik. A mű különben, 
mint címe is mutatja, három főrészre oszlik. 
Első része a Neveléstan. Ebben a részben a 
következő albeosztások vannak : Bevezetés. I. A 
fegyelmezés. II. A fegyelmezés eszközei. III. A 
fegyelmező eljárás módjai. IY. Az akarat neve-
lése. Második része a : Tanítáitan. Albeosztásai : 
I. A tanítás fogalma és célja. II. A tar í tás 
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anyaga és elrendezése. III. A tanítás módszere 
és technikája- A harmadik rész a Módszertan-
nal foglalkozik. Alcímei : I. A módszertan 
fogalma és föladata. II. Hit- és erkölcstan. 
III. Beszéd- és értelemgyakorlatok. IV. A magyar 
nyelv. 1. Az olvasás és írás tanítása. 2. Az 
olvasmány tárgyalása. 3. A helyesírás tanítása. 
4. A fogalmazás tanítása. 5. A nyelvtan tanítása. 
6. A magyar nyelvtanítás idegennyelvű isko-
lában. V. A számtan tanítása. VI. A méréstan. 
VII. A földrajz. VIII. A történelem. IX. Az 
alkotmánytan. X. Természettudományi tárgyak 
A természetrajz. A természettan. Gazdasági és 
háztartási ismeretek. XI. A rajz. XII. Az ének. 
XIII. A testgyakorlat. XIV. A kézimunka. 
Természetes, hogy ezek mind csak címek, melyek 
tehát a könyvnek csak főbb tagozatait jelölik. 
Hogy ezek a főbb jelölések még mely részeket 
rejtenek kereteik között, azt itt a hely szűk 
volta mellett föl nem sorolhatjuk. De azt sem, 
hogy ezekben a részekben a gondolatok mint 
bontanak szárnyat és mily általános és részletes 
útmutatásokat adnak a tanítónak munkálkodá-
sához. A dolognak ily terjedelmes és kimerítő 
tárgyalása inkább folyóiratba való, nem pedig 
egy „folytatásokat" meg nem tűrő hetilapba. 
Azért mi itt a műről csak a legnagyobb álta-
lánosságban szólhattunk. De ezt azután szívesen, 
örömmel, sőt kötelességszerűleg tettük. Ameny-
nyiben a közérdek szempontjából rá akartuk 
a különben tanító- és tanítónőképző-intézetek 
számára írott műre irányozni a tanítói köz-
figyelmet. Kívánatos is, hogy ez a pedagógiai 
munka, mint az iránytű a hajósnál, minden 
tanító zsebében ottlegyen! (Szabó Kálmán.) 
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Japán gyermekek. 
Egy Tokióban élő német asszony érdekes 

dolgokat ír a japán gyermekekről. 
Japán az ősök kultuszának, a gyermeki sze-

retetnek s az atyai hatalom alá való föltétlen 
alárendelésnek hazája. Másrészt meg alig van-
nak valahol szülők, akik gyermekeik iránt 
nagyobb gyöngédséggel viseltetnének, mint a 
japánok. Sohasem láttam apákat és anyákat, 
kik gyermekeiknek jobban örültek volna, akár 
karjaikon hordozzák még, akár sétálnak velük, 
akár játékaiknál kísérik figyelemmel. Folyton 
új játékszereket készítenek számukra, elviszik 
ünnepi összejöveteleikhez, nines semmiben sem 
örömük, mihen saját gyermekeik részt nem 
vesznek, de a mások gyermekeivel is jóakaró 
szívességgel bánnak. Apák és anyák egyaránt 
büszkék gyermekeikre s reggel 6 órakor, mi-
előtt munkára mennének, látni lehet együtt 
állani a férfiakat, mindegyiknek karján egy kis 
gyermek, kit becézget, s kinek szellemi és testi 
jelességeit érvényre juttatni iparkodik. Látszó-
lag a gyermekek képezik e reggeli gyülekezé-
sek legfőbb indító okát. Hogyha éjjel, mikor 
a házak el vannak zárva, az ajtókat eltakaró 
rácson keresztülnéz az ember, ott látja az 
apát, amint kedélyes, de rút arcával egy sze-
líd gyermek fölé hajlik, míg az anya, aki 
„kimono"-ját rendesen levetette, két meztelen 
kis gyermeket tart karjaiban. Egészben véve 
előnyt adnak a fiúknak, de azért a kisleányok-
kal is nagy szeretettel és gyöngéden bánnak. 
À mi fogalmaink szerint a gyermekek nagyon 
is csendesek, de mégis, kinézésre és viseletre 
nézve, nagyon megnyerők. Kifogástalanul en-
gedékenyek és szófogadók, szülök és fiatalabb 
testvérek iránt szolgálatkészek és játékaiknál 
órahosszat lehet őket megfigyelni, anélkül, hogy 
egy heves szó vagy ütés esnék. 

Elnéztem egy alkalommal, amint két fiú ügyes 
ujjaival hat bogarat fogott egy papírból készült 
taliga elé, melyek azután egy rakomány rizst 
szállítottak egy kis magaslatra. Mi lenne ná-
lunk az ilyen járműből, ha sok türelmetlen kis 
kéz nyúlna feléje ? Ott azonban egy egész gyer-
mekcsoport nézi feszült figyelemmel és soha 
sincsen szükség erre az intő szóra: „Hozzá ne 
nyúljatok ! " A legtöbb házban tücsköket tartanak 
bambuszkalitkákban, s a gyermekek azzal mulat-
nak, hogy ezeket a falánk réti lakókat etetik, 

A sok csatornát, mely az útakon keresztiil-
foly, gyakran arra használják a gyermekek, 
hogy kis gépecskéket mozgásba hozzanak, me-
lyek között az országszerte ismeretes rizsmalom 
a leggyakoribb. A fiúk sok időt töltenek azzal, 
hogy ezeket a valóban kedves, kicsi apparátuso-
kat előállítsák és megfigyeljék. Röviddel ezelőtt 
egy ünnepnapon a levegőben lefolyó verseny-
küzdelmet láttam. A fiúk kemény papirosból 
bambuszkeretre húzott derékszögű sárkányokat 
készítettek maguknak, melyek mindegyike öt 
négyzetláb nagyságú volt, díszítve nagy nem-
zeti hősök fejeivel. A zsineg, amelyre ezek a 
sárkányok erősítve voltak, körülbelül 30 mé-
ternyi hosszúságban éles üvegcserepekkel volt 
körülvéve, s mintegy két óra hosszat iparkodott 
a két fiú a maguk sárkányával egymásnak úgy 
útjába kerülni, hogy az egyiknek zsinege a 
másiké által a levegőben keresztülvágassék. 
Ez végre sikerült is az egyiknek s a lehulló 
sárkány ezzel tulajdonává lett. Ezután győző 
ós legyőzött háromszor kölcsönösen meghaj-
totta magát egymás előtt. Sok ember volt 
szemtanuja ennek a versenynek és figyelmes, 
nesztelen érdeklődéssel követte. Néhány fiú 
falábon futott, mialatt a sárkányt f'öleresztet-
ték, ez azonban nagyon nehéz dolog s csak 
kevesen vehettek részt benne. Minden évszakban 
vannak ilyenféle meghatározott testgyakorlatok 
a szabadban, melyek más időben nem láthatók. 

A játékok határozott szabályok szerint tör-
ténnek, melyeket előbb otthon elméletileg 
ismertetnek meg a gyermekekkel, s ha a 
játéknál valami differencia támad, elegendő 
néhány idősebb gyermek ítélete, hogy a ver-
sengésnek vége szakadjon. Sohasem hallani 
gyermeket illetlenül sírni vagy kiabálni, vagy 
szüleiknek ellenszegülni, époly kevéssé lehet 
hallani, hogy anyák gyermekeiket ígéretekkel, 
fenyegetésekkel vagy megfélemlítéssel szófoga-
dásra kényszerítik. A gyermekek csodálatosan 
függetlenek, az öntevékenységre vannak nevelve 
és sohasem zaklatják a felnőtteket ; emellett 
azonban mindig gondolnak reájuk és nincs 
japán gyermek, ki valami nyalánkságot elfo-
gadna, mielőtt ehhez szülei engedelmét ki nem 
kéri ; ha ezt megkapják, akkor mosollyal és 
meghajlással fogadják el s megkínálják vele a 
jelenlevőket, mielőtt maguk ennének belőle. 

Szelíd, jólelkű teremtmények, csak egy kissé 
koravének. Ezt nem kevéssé az a körülmény 
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okozza, hogy Japánban nincs saját gyermek-
viselet. Három éves korukban a felnőttek ruháit 
veszik föl, a „kimono"-t és az övet, mely ép-
oly kényelmetlen nekik, mint szülőiknek, és 
gyermekjátékoknál egyszerűen nevetségeseknek 
kellene lenniök. De a japán gyermeket soha 
sem látni a mi kicsinyeink módjára játszani : 
futni, ugrálni, kirúgni, birkózni, nevetni, ujjon-
gani, s a játéknál is bizonyos méltóságot és 
mérsékletet mutatnak. 

Az előkelőbb házakban gyermek-társaságok 
is vannak, amelyekre meghívókat küldenek 
szét és ahol minden úgy történik, mint a fel-
nőtteknél. Voltam ilyen társaságban. Három 
óra felé jöttek a vendégek, többnyire inasaik 
kíséretében. A kis Haru, a ház leánya, a lép-
csőn fogadta őket s a fogadóterembe vezette, 
ahol elhelyezkedtek. Harunak tornyos frizurája 
volt, haja vörös krepp-szalaggal díszítve. Arca 
és nyaka fehéren volt kendőzve, ajka pirosan 
kifestve ; olyan volt, mint egy olcsó bábú. 
Világoskék selyem-kimonót hordott, melynek 
ujjai a földig lógtak le s egy pirosbélésü kék 
övet. Lábain fehér harisnya volt, s piroslakkos 
bocskorforma lábbeli piros szíjakkal lábaira 
erősítve. így fogadta a lépcsőn kis barátnőit, 
akik hasonló módon voltak öltözve. Nagyon 
feszes, de kecses meghajlásokkal üdvözölték 
egymást. Mikor mind együtt voltak, Haru és 
bájos anyja a vendégeket teával és kaláccsal 
vendégelték meg, melyeket fényezett fatálcákon, 
térdhajtással kínáltak a vendégeknek. Azután 
estig csendesen és illedelmesen társasjátékokat 
játszottak. Néven szólították egymást, de nem 
az udvarias elő- és utószótagok: „o" és san 
nélkül, ami által Haru-ból O-Haru-san lett, ami 
a kisasszony szónak felel meg. A gyermekek 
neveinek bizonyos jelentősége van : Haru = 
tavasz; Yuli = hó ; Hana = virág ; Kiku = krizan-
témum. Egyik játékuk nagyon mulatságos volt 
és sok humorral és ügyességgel játszották. Az 
egyik gyermek betegséget színlelt, a másik az 
orvost adta, s a beteg fájdalmas gyámoltalan-
sága, valamint az orvos méltóságteljes viselete 
igen jól érvényre jutottak. A beteg meghalt s 
fehér orcácskájával a halálos álmot nagyon 
jól ábrázolta. Hasonló módon dramatizáltak a 
kisleányok lakodalmakat, temetéseket, ünnepi 
lakomákat s a mindennapi élet egyéb esemé-
nyeit. E gyermekek kimértsége és önuralma 
valóban csodálatraméltó. Persze, mihelyt csak 
egy kissé beszélni tudnak, az etikett minden 
titkába beavatják s tízéves korukban pontosan 
tudják, mit kell és nem kell tenniök az élet 
bármely helyzetében. Távozás előtt ismét teát 
és édességeket szolgáltak föl, s mivel visszauta-
sítani s valamit meghagyni nem illő s ellen-
kezik a szokással, a kis hölgyek egynémelyike 

a maradék édességeket ruhája széles ujjaiba 
dugta. A búcsúzás ugyanazon formaságok sze-
rint történik, mint az üdvözlés. 

Feltűnik mindenkinek, hogy a gyermekek 
nem a gyermekiesség benyomását teszik, ha-
nem úgy hatnak, mint kicsi férfiacskák és 
nőcskék ; ezt a benyomást nem kevéssé a vise-
let okozza. A leány korát azonban a hajvise-
letről meg lehet ítélni, mert férjhezmeneteléig 
életkorának minden szakaszában sajátos frizu-
rája van. 

(Budapest.) H. 31. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. J. Mezölaborcz. Ha a könyveket vissza-

küldötte : nincs oka a kétségbeesésre. A fizetést 
erre való hivatkozással tagadja meg. Ebből az 
esetből okuljon (s okuljanak fiatal kartársai is), 
hogy ne higyjen az ügynököknek s ne írjon 
alá könnyelműen oly kötelezvényt, aminek 
aztán nem tud megfelelni. Tanítók! Óvakodja-
tok az ügynököktől! — 127. sz. olöf. 1. A 
báró úr azt alkalmazhatja házitanítónak, aki 
neki tetszik. 2. Kérvényét 71.088. sz. a. iktat-
ták. 3. Az állami iskolákról kimutatás nem 
fog megjelenni közelebb. A hónapokkal ezelőtt 
megjelent még kapható az egyetemi nyomdá-
ban ; ára 1 korona. — B. A. Nénietszentgrót. 
Nem okleveles tanítót, okleveles pályázó 
hiányában, megválaszthatnak ugyan tanítói 
állásra, de államsegélyben nem részesülhet. — 
1). N. Lnjtaszentmiklós. Ha csak annyi a 
templomba járó tanuló, hogy egy tanító is 
elvégezheti a fölügyeletet: fölváltva is gyako-
rolhatják azt úgy, hogy minden héten más-más 
tanító ügyel föl. — G. G. 6 évnél fiatalabb 
tanulót egyáltalában nem kellene fölvenni, külö-
nösen az olyan iskolába, ahol anélkül is 130 
tanuló van az osztályban. A népiskolai tanuló 
addig, míg 12. évét be nem töltötte, köteles 
tanulmányát az elemi iskolában folytatni. — 
Önkéntes, Pécs . A fegyintézeti tanítói állo-
mások ügyében az illető kir. tanf.-nél, vagy az 
igazságügymin.-nál kaphat kellő útbaigazítást.— 
N. L. Nekünk nem állanak rendelkezésünkre 
azok az adatok, melyek a hitközség és az állam 
között kötött szerződésben foglaltatnak. Miért 
nem fordul inkább a hitközséghez? Annál is 
megvan az a szerződés. Ott talán könnyebben 
megtekintheti. Ha a tanítói állomást kántori 
teendők megkövetelése nélkül hirdették ki, 
akkor kántori teendőket külön díjazás nél-
kül teljesíteni nem köteles. Arra a hitege-
tésre, hogy a társaság majd csak ad valami 
díjazást a kántorságért, a tanító kötelezett-
séget nem vállalhat. Biztosítsák először is 
azt az évi hozzájárulást és akkor kínálják 
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meg önt ezzel a mellékfoglalkozással. — 
L. L. F. Nem leket önt arra kötelezni, hogy 
most, mint régi tanító, egyszerre a hitközség 
óhajtásához képest, az elemi iskolában német 
nyelven is tanítson egyes tantárgyakat. A hit-
felekezeti tanítónak is ugyancsak törvénye az 
1868. évi XXXVIII. tövénycikk, ezt az auth. 
izraelita hitközség elöljárósága is nagyon jól 
tudja, miért akarnak tehát ez ellen csele-
kedni ? Ha kellemetlenségeket tapasztalna, for-
duljon a királyi tanfelügyelőhöz oltalomért. — 
L. György. A helység nevét nem lehet tisztán 
elolvasni, amely név alatt tudakozott, hogy 
fölvilágosítást akar. í r ja meg tisztán az illető 
község nevét. — Sch. A. M. Arra, hogy a 
közoktatási minisztériumba küldött kérvénye 
mellé csatolt oklevelet lemásoljuk, hitelesíttessük 
és azt önnek postafordultával utánvét mellett 
leküldjük, nem vállalkozhatunk. Levelének 
másik részére vonatkozólag tudatjuk, hogy 
ügyét az újabbi kérelemmel kapcsolatba hozták s 
66.550'1905. sz. a. előjegyzésre soron van. — 
A. J. 0. Nekünk nincs arra módunk, hogy 
valakit Pesten elemi iskolai állásba juttassunk. 
Minekünk a választásra semmi befolyásunk 
nincsen. Ha ez a szándéka, adjon be kérvényt 
a székesfőváros tanácsához erre vonatkozólag.— 
K. M. Maglódon. Az elemi iskolai bizonyít-
ványt ingyen szokták a legtöbb helyen kiállí-
tani. Ha díjlevele ezt nem biztosítja, nem is 
szedhet érte díjat. — Sz. E. Sz. A szülőnek 
nein szoktak adni temetkezési járulékot fia 
elhalálozása után, aki az orsz. nyugdíjintézetnek 
tagja volt. — V. E. Azért, mert ön állam-
segélyes izraelita iskolánál működik, abból még 
nem következik, hogy önnek a korpótlékát az 
állam folyósítja. Miért nem adnak be folya-
modványt ebben az ügyben a minisztériumhoz? 
Az iskolafönntartó kötelessége, ha rászorult, 
hogy hivatalos úton evégett kérvényt intézzen. 
Különben is, az egyházi főhatóság nélkül sem 
fizetési kiegészítést, sem korpótlékra vonatkozó 
államsegélyt nem adhat a közokt. minisztérium.— 
I). Gy. Az új Tantervet 3 koronáért sze-
rezheti meg az Egyetemi nyomdában, I. ker., 
Iskola-tér 3. szám. Nekünk se adják olcsóbban. 
Korpótlékra akkor lesz jogos igénye, ha, mint 
okleveles tanító, szervezett álláson működik és 
a nyugdíjalapba való fölvételre is megszerezte 
a kellő jogosultságot. — Sz. A. Számtalanszor 
írtuk már, hogy a törvény értelmében nines 
joga a 6-ik osztályos tanulónak követelni, hogy 
közvetetlenül belépjen a polgári iskola 3-ik 
osztályába, hanem igenis a törvény módot 
nvujt arra, hoçry esetleg fölvételi vizsgálattal, 
ha azt kellően megállja, bejuthasson. — 
L. G. J. Nyerje meg az egyházközséget arra, 
hogy egészíttesse ki fizetését 800 koronára, 

mint amennyi a többi tanítónak van. Ha pedig 
ez anyagi helyzete miatt nem volna képes, 
folyamodjék államsegélyért. Ha a többi tanító 
is 50 forintot kap lakbér címen, akkor a 
többivel együtt indítsanak eljárást a lakbérnek 
a viszonyokhoz megfelelő fölemelése végett. — 
M. Gy. M. Csak a szervezett, önálló tanítói 
álláson, végleges minőségben töltött évet veszik 
a nyugdíjigény alapjául, ha egyéb föltételeknek 
különben is megfelel. — I). J. L. Ha a városi 
polgári iskolához a felekezeti elemi iskolától 
azt tudva választották meg, hogy önnek korpót-
lékra igénye van, akkor kívánja a megfelelő 
időben annak folyósítását. Egyébként a fele-
kezeti iskolának a városi iskolához semmi köze. 
Hiszen nem is egy hatóság alá tartozik. Meg 
aztán a törvénynek az elemi iskolai tanítói 
korpótlék kiszolgáltatása tárgyában határozott 
intézkedése van arra nézve, hogy, ha a pályázó 
más állásra való átmenetel alkalmával nem 
foglalta be a pályázati folyamodványába, hogy 
már szerzett korpótlékát és annak további folyó-
sítását igényli, akkor ezt a kötelezettséget nem 
fogja magára nézve elismerni az új állomás 
iskolafönntartója. Ha valamely tanítónő nem 
tanít rendes elemi iskolai álláson többé, hanem 
másutt óradíjaskodik, akkor nem kívánhatja 
minden körülmények között, hogy ezt neki a 
nyugdíjigénynél beszámítsák. Ebben a kérdés-
ben nagy óvatosságot ajánlunk figyelmébe. — 
Sz. H. Ha a fölvételi vizsgát sikerrel leteszi a 6. 
osztályt végzett leány, akkor fölvehetik a polg. 
isk. 3. osztályába. A törvény ezt megengedi. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Magyarország tanítóihoz a következő 

fölhívással fordul az Eötvös-alap vezetősége: 
„Tisztelt Kar társaink! Több vidéki tanító-
egyesület ismételten arra szólított föl bennün-
ket, hogy kartársaink részére temetkezési segély 
biztosítására pénztárt létesítsünk. Nem volt 
módunkban ezen fölczólításoknak azonnal eleget 
tenni, mert látszólag leküzdhetetlen akadályok 
merültek föl az eszme megvalósítása elé. Vilá-
gos volt előttünk, hogy csak akkor szolgáljuk 
tisztelt kartársaink érdekeit, ha valami szilárd 
alapot találunk törekvéseink számára. De hiány-
zott a tapasztalat, hiányzott az arra való 
munkaerő ! Ilyen körülmények között legelő-
nyösebbnek véltük erre nézve valamely bizto-
sítóintézet tanácsát és közreműködését kikérni 
és bizalommal fordultunk a Nemzeti Baleset-
biztosító Részvénytársasághoz, melynek e 
téren tudomásunk szerint már elegendő tapasz-
talatai vannak. Ez a kiváló hazai intézet pedig, 
hogy neki is része legyen magyarországi tanító-
testületünk anyagi érdekeinek hathatós elő-
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mozdításában, a legnagyobb készséggel karolta 
föl az ügyet és a temetkezési segély biztosítá-
sára vonatkozólag, kartársaink anyagi hely-
zetét tekintetbe véve, a legnagyobb lelkiisme-
rettel oly tervezetet dolgozott ki, mely lehetővé 
teszi ennek a biztosításnak minél szélesebb kö-
rökben való igénybevételét. A díjak oly cse-
kélyek, hogy azok senkit sem terhelhetnek érzé-
kenyen, a föltételek pedig fölötte előnyösek. 
Nemcsak orvosi vizsgálat van teljesen elen-
gedve, minek ellenében csak az köttetett ki, 
hogy a temetkezési segély, ha az elhalálozás 
a biztosítás első évében történnék, nem fizet-
tetik ki, ami viszont egy teljesen egészséges 
embernél alig jöhet számításba, hanem az ese-
dékes biztosított összegek is, csupán csak az 
állami bélyegilleték levonásával, minden rövidí-
tések nélkül, teljes összegben, amikor a leg-
nagyobb szükség van reájuk, azonnal kifizet-
tetnek. Ez a biztosítás alkalmat nyújt a t. kar -
társaknak hitvestársuk, illetve családjuk részére 
100 koronától 600 koronáig terjedő temetkezési 
segélyről gondoskodni, viszont a tanító törvényes 
feleségének elhalálozása esetére is biztosíthat 
magának temetkezési járulékot. A segély ki-
fizetése a 'biztosírott halála esetén az Eötvös-
alap útján oly módon történnék, hogy a szük-
séges okmányok (biztosítási kötvény, halotti és 
keresztlevél) hozzánk benyuj tatnak és mi a 
segélyösszeg azonnali folyósítását közvetítjük. 
A fizetendő járulékok, vagyis díjak a belépési 
kor alapján vannak kiszámítva és azokat kiki 
saját korára való tekintettel a Néptanítók 
L'ipja mai külön mellékletén levő táblázatban 
láthatja. Tegyük föl, hogy egy 28 éves kar tá r -
társunk 300 korona temetkezési segélyt biz-
tosít, akkor havonként csak csekély 60 fillért 
fizetne, és ha egy év után bármikor is elhalá-
loznék, hátrahagyott özvegye és árvái részére 
az első szükségletek fedezésére a biztosított 
tőke mégis azonnal esedékessé válnék. Mint t. 
kartársaink az elmondottakból láthatják, ily 
módon sikerült a temetkezési segély kérdését 
sok vajúdás után szerencsésen megoldanunk és 
most csak a r r a kérjük t. kartársainkat, hogy 
a nyújtott kedvező alkalmat megragadva, ezen 
reájuk nézve előnyös intézményben részivegyenek 
és a mellékleten olvasható ajánlat fölhaszná-
lásával tömegesen iratkozzanak be. A beirat-
kozás oly módon történik, hogy az ezen szám-
hoz c-atolt ajánlati űrlap kitöltése és aláírása 
után egy korona beíratási illetékkel (utóbbi 
postautalvánnyal) hozzánk ily címre: Eötvös-
alap titkári hivatala, Budapest, VIII., Szent-
királyi-utca 47. szám beküldetik. A havi járu-
lékok postatakarékpénztárt befizetési lapokkal, 
melyek a biztosítottaknak idejekorán küldetnek 
meg, portómentesen fizethetők be. További föl-

világosításokkal és tervezetekkel, illetve ajánla-
tokkal szívesen szolgálunk. Kartársi üdvöz-
lettel: Eötvös-alap (Országos tanítói segély-
egyesület). 

— Taneszközök a földrajz tanításához. 
A nemrég megjelent „Utasítások az elemi nép-
iskola tantervéhez" a 143. lapon fölsorolják 
azon taneszközöket, melyek a földrajz tanítá-
sához szükségesek, amiknek kibővítésekép 
Zoványi Lajos a Néptanítók Lapja 37-ik 
számában a vetített képeket szeretné fölvenni, 
ami kissé bajos dolog. Bár az utasítás a 
természeti és emberi viszonyokra vonatkozó 
szemléltetőképeket (tájképek, városok, nép-
viselet, emberfajok) követelnek, mégis, egy 
szóval sem adja ezek beszerzésének lehetőségét. 
Ilyenek beszerzésére kétféle mód kínálkozik. 
Egyrészről ismeretes a képes levelezőlaj oknak 
óriási elterjedtsége, amelyek a legtöbb esetben 
pompás fölvételek alapján készültek, és a 
mannheimi iskolákat látogatva, ott egy csoport 
budapesti képet mutattak be, melyeket a föld-
rajz tanulásához használnak. A másik beszer-
zési módként szóba volna hozható az Osztrák-
Magyar Monarkia írásban és képben című nagy 
munka, melynek képeit előkelő művészek készí-
tették és melyeknek kliséi bizonyára meg-
vannak. Nem kellene egyebet tenni, mint a 
megfelelő kliséket kiválogatni, a képeket elő-
állítani és belőlük gyűjteményeket összeállítani. 
A munka könnyebb a képes levelezőlapok föl-
használása esetén, azonkívül az egész világra 
szóló gyűjtemény volna összeállítható, míg az 
Osztrák Magyar Monarkia képeinek fölhaszná-
lása esetén még előbb csak ezek sokszorosítá-
sáról kellene gondoskodni; igaz, meg lenne 
akkor a tudat, hogy hazai munkát emeltünk 
diadalra. Hazánk minden megyéjéről két gyűj-
temény kellene, egy gazdagabb, az illető 
megyebeli iskolák számára, és egy kisebb, a 
többi megyék részére. Minden megye (sőt város) 
egy-egy kiváló tanférfia összeállíthatná ezen 
kétféle gyűjteményt. Juba Adolf dr. 

— Halálozás. Balogh Jenőné, szül. Lex 
Anna életének 21-ik évében Lózson jobblétre 
szenderült. — Joó Mátyás nyug. kántortanító 
Bátaszéken, élete 81-ik évében meghalt. — 
Vígh Nándor petrozsényi áll. isk. igazgató-
tanító életének 41-ik, működésének 20 ik évé-
ben jobblétre szenderült. Áldás emlékükre! 

Tartalom : Az Eötvös-alap két új alkotása. — 
A természettudományi tárgyak az új Tantervben. 
Pósch Károly. — Az ifjúság és az alkoholizmus. Juha 
Adolf dr. — Magyar írva-olvasás a román tannyelvű 
iskolákban. Gramma Döme. — A legnagyobb ellenség. 
Péter Sándor. — Irodalom. Szabó Kálmán. — Hiva-
talos rész. — Szünóra: Japán gyermekek. H. M. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALPHÉD. 

A társadalmi erük tömörítése és 
a tanítóság. 

A magyar tanítók Eötvös-alapja, amely szá-
mos jelentéktelen összegnek egybeolvadásából 
gyarapodott fel és ma már minden irányban 
kivívta a közbecsülést, úgy céljait, valamint 
eredményeit tekintve is, a helyes úton való 
társadalmi erők sikeres tömörítésének egyik 
legszebb példáját mutatja. Az ember leginkább 
akkor boldogulhat, ha egyenlő sorsban élő 
társaival igyekezik és igyekezni tud érdekeit, 
törekvéseit azonosítani. 

Erre törekszik a Magyar Gazdaszövetség 
is, amikor hazánk földmívelő-népét óvja, védi, 
tömöríti. Arra tanítja, hogy amit az egyes 
ember kivihetetlennek tart, az az összesség 
akaratával könnyen keresztülmegy. Munkájá-
ban a magyar tanítóságnak tiszteletreméltó 
szerep jut, akik mint segítőtársak oly sok 
érdemre tettek ezideig is szex-t. Ha igazi nép-
nevelök akarnak lenni, ezután még többet 
tehetnek, hogy a nemzet- és fajerősítő eszmék 
diadalra jussanak. 

A Gazdaszövetség legújabban nagyjelentő-
ségű ügyet tett magáévá, amely hivatva van 
arra, hogy a népet olcsó és jó földbérlethez 
segítse. Fölvette programmjába a földbérlő-
szövetkezetek alakítását. Az eszme minálunk 
még meglehetősen új. Vannak ugyan már itt-
ott kisgazdák és földmívelő-munkások kezében 
társas bérletek, de általánosan még nem isme-
retesek azok az elvek és szabályok, amelyek-
nek alapján minden tisztességes, becsületes 
szegény ember földhöz juthat. 

Senki sem tudja azt jobban a nép között 
élő tanítónál, hogy a magyar ember mily vég-
telen ragaszkodással viseltetik a termő talaj 
iránt. Egyéb vágya nincsen, egyéb szenvedélye 
emellett alig vehető számba, minthogy lehe-
tőleg nagy darabon gazdálkodhassék. Azért 
vándorol el a faluból a városba és vállal el 
olyan foglalkozást, amely cseppet sem vág a 

természetéhez, sajátságos véralkatához, hogy 
pénzt keressen és visszatérve, földet vegyen 
rajta. A kivándorló-hajók felé is ez viszi, a 
szerencse, a vagyongyűjtés láza ; szenvedélye 
a föld, ezt akar minden áron szerezni, még ha 
a szülőfalut és a hazát is kell elhagyni érte. 

Ahol a bérlet lejár, ott mindenütt hozzálát-
hatnak a kis-existenciák, hogy a bérletet a 
megújításnál ők nyerjék el. Magyarországnak 
több millió hold területe van bérleti kezelés 
alatt ; ha ennek a javarészéi biztosítani tudjuk 
a kisgazdáknak és földmíves - munkásoknak, 
azt hisszük, hogy nemcsak a népvándorlás fog 
megszűnni, de megszűnnek azok a szociális 
áramlatok is, amelyek miatt ma társadalmunk 
állandó és kellemetlen meglepetéseknek lehet 
kitéve. 

A földbérlő-szövetkezetek alakítását nagvoh 
könnyűvé teszi az a körülmény, hogy pénz 
alig szükséges hozzá. Amennyi kell, azt körül-
belül a hitelszövetkezet is kiadja. Ezzel szem-
ben a parcellázás sokkal hátrányosabb, mert 
számos esetben nemcsak, hogy terhes új adós-
ságokba kergetik a kisgazdát, de sok esetben 
tönkre is teszik. A kamat és törlesztés több, mint a 
birtokszerzésből keletkező jövedelem, tehát tiszta 
dolog, hogy a romlásnak be kell következnie. 

Az újfajta szövetkezeteknek részben hátrá-
nyukra szolgál az, hogy korlátlan felelősséggel 
alakíttatnak meg, részben azonban előnyös, 
mert hozzászoktatja az embereket ahhoz, hogy 
ne csak dolgozzanak, hanem lássanak és 
gondolkodjanak is. A hanyag ezenkívül kiesik 
a bérletből, a társak kizárják közös elhatáro-
zással és részét olyannak adják, aki arra min-
denképen rászolgált, aki azt megérdemli. 

Hogy a bérlő-szövetkezetekben csakis tisz-
tességes, feddhetlen jellemű emberek vegyenek 
részt, arra is jó a korlátlan felelősség. A bérlő-
társak maguk válogatják össze azokat, akikkel 
közös cselekvésre szövetkezni szándékoznak. 
Tudják, ismerik tehát, kiben mi lakik és mit 
lehet tőle várni. 
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Nagyon valószínű, hogy a szövetkezeti bér-
lök inkább szegényebb emberek lesznek, noha 
az a helyes, hogyha a jobbmódúak is bele-
vonatnak a szövetkezetbe. így nagyobb nem-
csak az erkölcsi, de az anyagi fedezet is. 
Ezzel szemben az is bizonyos, hogy a tevé-
keny szegényebb ember rajta lesz azon, hogy 
társaihoz magát méltóan viselje és kötelezett-
ségeinek megfeleljen. Nagyon sok nevelő hatása 
lesz ezeknek a szövetkezeteknek, hogy a nép 
erkölcsös, józan, takarékos maradjon. A boldo-
gulás eshetőségét, a nyitott kaput senki sem 
fogja elkerülni, és népünk a jövőben gyara-
podhat erkölcsben, vagyonban. 

A falu az ország számos részében pusztul 
egyre, erőtlenedik. Otthagyja a lakója. Nincs 
föld elég, amely egész éven át elfoglalja, hát 
megy keresni. «Sok uradalmat azért nem mível-
hetnek eléggé, mert nincs napszámos a leg-
nagyobb munkaidőben. Míg az a föld, amelyet 
a bérleti rendszer alapján részben a magáénak 
mondhat, mert tetszésére van bízva annak fel-
használása, oda kötné a szülőhelyhez. 

A faluból kivezető emberáradatot meg kell 
állítanunk. És leginkább azzal állíthatjuk meg, 
ha a népet olyan munkával foglaljuk el, amelyet 
örömmel tesz. Okos módon nagyon sok nehéz-
nek gondolt kérdést lehet egyszerűen meg-
oldani, különösen ha van bennünk a cselek-
vésre akarat. Erre pedig nevelhetjük magunkat, 
nevelhetjük a népet is. Addig ne csüggedjünk 
a munkában, amíg odáig nem vittük a falu 
népével, hogy elegendő földje legyen és meg-
tanulja azt, miként lehet ott, ahol ma egy 
kalász terem, kettőt termelni. Továbbá, hogy 
ahol az egyes ereje kicsinynek bizonyul a nagy 
akadályokkal szemben, ott az összes, alig 
nehezére eső erőfeszítéssel, képes boldogulni. 

A szövetkezés mindnyájunkat megvéd a nagy 
megpróbáltatásoktól; az ő útja a boldogulásé. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

Tojíiskereskedelem. 
Az emberi táplálékok között az úgyszólván 

mindennapi szükségletet képező tojás, mint keres-
kedelmi cikk, a világpiacon mindegyre nagyobb 
jelentőséget ölt. A Magyar-, Orosz-, Francia-, 
Német-, Angol- és Olaszországra nézve rendel-
kezésre álló statisztikai adatokból megállapít-

ható, hogy egyedül ezen országok lakossága 
mintegy 7'5 millió métermázsa tojást fogyaszt 
évente. Ezen országok közül legtöbb tojás-
fölösleggel: 1.100.000 métermázsával Orosz-
ország, 400 ezer métermázsával pedig hazánk 
rendelkezik ; ezenkívül még Franciaországnak 
250, Olaszországnak pedig 180 ezer méter-
mázsa tojásfölöslege van. Ezen mezőgazdasági 
országokkal szemben az ipari államok sorában 
különösen Anglia és Németország — hol a 
baromfitenyésztés igen szűk térre szorul — 
támasztanak tojásszükségletükkel nagy igénye-
ket a világpiacon. Ennek kielégítésére különö-
sen az oroszországi tojásexport siet utolérhe-
tetlenül. Főleg a Don és Volga közötti termé-
keny délorosz dombvidéken van a kiviteli 
tojáskereskedelem széles alapokra fektetve 
s okszerűen szervezve. Ezen vidékről fedezi 
Németország is évi százmillió márkát kitevő 
tojásszükségletét akként, hogy a németországi 
nagy tojáselárusító cégek több gyűjtőállomást 
tartanak fönn Déloroszország nagyobb forgalmi 
telepein, mely állomásokra a nagy számban 
alkalmazott utazó közvetítő-ügynökök egylovas 
kocsijukkal minden falut, minden várost föl-
keresve, az összevásárolt tojásanyagot beszol-
gáltatják. Ezen gyűjtők szigorú ellenőrzése 
biztosítja, hogy az oroszországi tojás legjobb 
minőségűnek van elismerve és legkeresettebb a 
világpiacon. 

A tojás összevásárlása alkalmával ugyanis 
nemcsak arra van gondja a közvetítőnek, hogy 
friss, hanem hogy megfelelő nagyságú is legyen 
az áru; a tojás frisseségét gyakorlott szemének 
egyetlen tekintetével és kezének tapintásával 
képes megítélni, a nagyságot pedig 38 milli-
méter átmérőjű fémgyűrűjével állapítja meg, 
melyen a tojást átbocsátja. Minden oly tojás, 
mely könnyen átmegy rajta, kicsiny. A tojás-
kínálat — természetszerű okoknál fogva — 
tavaszkor sokkal nagyobb, mint ősz táján, 
különösen pedig télen. 

Nagy előnye az oroszországi gyűjtőhelyek-
nek, hogy berendezésüknél fogva a hidegebb 
idő beálltával rendszerint bekövetkező tojás-
hiányt a meleg évszakokban gyűjtött fölös-
legből pótolni képesek, miáltal elejét veszik 
annak, hogy megdráguljon a tojás és biztosítják 
magukat, hogy a megrendeléseknek mindenkor 
szabott árak mellett bírnak megfelelni. 

A tojás úgyszólván a legkényesebb áru, 
amivel a kereskedelem foglalkozik; már a be-
csomagolásnál nagy elővigyázattal kell eljárni. 
Régenten nagy hordókban, szecska között szál-
lították a tojást; később azonban előnyösebb-
nek találtatott a láda, a szecska pedig rossz-
nak bizonyult a csomagolásra, mivel igen 
melegít és a levegőt elzárja a tojástól. Már 
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pedig, hogy a tojás belseje jó maradjon, ahhoz 
szükséges, hogy levegő járja. Nagyon száraznak 
nem szabad lennie a levegőnek, mert ilyenkor 
a tojás elapad — a tojás könnyen illanó részei 
a likacsos héjon át elpárolognak. Ezért manap 
már fagyapot, esetleg hosszú szalma közé 
csomagolják a tojást, akként, hogy egy sor 
szalmát vagy fagyapotot és egy sor tojást 
raknak fölváltva az általánosan ismert tojás-
ládákba, melyek előrelátásból azért oly hosz-
szúak, hogy szállítás közben a rakodó egyedül 
dobálva ne bánhasson azzal, hanem hogy 
hosszában fogva, kettőnek kelljen azt vinnie. 
Ezeknek a ládáknak különben szállítási és 
kereskedelmi okokból meghatározott nagyságuk 
van. Minden ládában 24 schock (24 X 60 = 
1440 db) van, a láda fedele pedig lécekből 
készül, hogy a levegő tartalmát jól átjárhassa. 
Ezen ládákat a gyüjtőállomásokról a tojás-
termelő vidékek kiviteli központjára szállítják. 
A szállításra igénybe vett fedett vasúti kocsi 
vagy 5000 kg. hordképességü, mely esetben 
60 láda tojás fér bele, vagy pedig 10.000 kg. 
teherképességü s ilyenkor 110—115 ládát 
vehet föl. Vonaton hosszú útat fut be a tojás 
Berlinig, mely Oroszország kiviteléből 25— 
30°/o-ot vesz át. Ez a hosszú út vonaton csak 
alkalmas időszakban eszközölhető. Nagy meleg-
ben ugyanis elromlanék a tojás, nagy hidegben 
pedig megrepedeznék a héja. Ezért a szállítás 
ideje nagy elővigyázattal állapíttatik meg és a 
szállítmányt a vasutak — a lehető legolcsóbb 
fuvardíjtételek mellett — gyorsárúként továb-
bítják. Bármily jól van is azonban elcsomagolva 
s a szállítás alkalmával tanúsított legnagyobb 
óvatosság mellett is gyakran megrázódik a 
hosszú út alatt a tojás, az ilyen tojásnak 
azonban csak annyi hibája van, hogy haszná-
latkor nem lehet a fehérét a sárgájától elvá-
lasztani. Ha ilyen tojás kerül tehát kezünkbe, 
biztosak lehetünk felőle, hogy tojásunk nagy 
útat tett meg és a rázásban keveredett össze 
sárgája a fehérével. 

Százmillió márkáért vesz Németország tojást 
a külföldről, tehát többet fizet a külföldnek 
a tojásért, mint a rozsért. Németország tojás-
szükségletének ellátására alakult tojásszövet-
kezetek legfeljebb 2—5°/o-ot képesek a for-
galomba hozott tojásmennyiségből otthon be-
szerezni; a többi 95—98%-ot ellenben kül-
földről kell venniök. Közgazdasági szempontból 
— hogy ne kelljen annyi millió márka ára 
tojást bevinni az országba — már többször 
kívánták a baromfitenyésztést fejleszteni ; a 
német gazdák azonban azt állítják, hogy 
a baromfitenyésztés terén nem vehetik föl a 
versenyt a mezőgazdasági országokkal. 

Galíciában, nálunk, Déloroszországban és a 

Balkánon egész napon át szabadon lehet hagyni 
a tyúkokat ; mert a szántóföldön és a mezőn 
találják élelmüket. Németországban azonban 
nem találnának a tyúkok annyi eledelt, ameny-
nyire szükségük lenne ; a hiányt tehát mag-
gal, eleséggel kellene pótolni s ez a tojást igen 
megdrágítaná. 

Régenten Németország még nem volt kény-
telen ily sokat fizetni tojásért a külföldnek, 
mint manap. Az első idegen tojás hordóba 
csomagolva — még csak 1842-ben — került 
Berlinbe. Egy még manap is létező tojás érté-
kesítő cég volt az első, mely ezen idegen tojást 
forgalomba hozta s az akkori csekély árért, 
schockját (60 darab) 11 ezüstgarasért. Az 
első tojásszállítmányok Krakkóból kerültek 
Németországba. Eleintén a fogyasztóközönség 
igen bizalmatlanul fogadta ezen idegen cikket 
s ellenszenvét csak a szükséglet fokozódásával 
és azon tapasztalatával győzte le, hogy állandóan 
jó tojást kapott; pedig manap még fogalmunk 
is alig lehet arról, hogy az akkori kezdetle-
ges szállítási eszközök mellett, mily nehézsé-
gekbe ütközött a tojásbehozatal. Krakkóban 
alakult galíciai kereskedőkből az első beviteli 
társaság, kik a tojást szecska közé csomagolva, 
kocsin Krakkóból az Odera melletti Frank-
furtig vitték s csak ott rakták vonatra, mely 
Berlinbe vitte. Későbbi években, a vasúti háló-
zatok fejlődésével, a tojásszállítás is könnyebbé 
vált, sőt rohamosan gyarapodott s nemsokára 
nemcsak Galícia, hanem Lengyelország negyed-
részéből is szállították a tojást Berlinbe. Az 
első időben ugyanis Berlin volt a gócpontja a 
tojáskereskedelemnek és innét lettek a többi 
városok piaci igényei kielégítve. Különösen 
Hamburg vétetett számításba, honnét átmene-
tileg Angliába került a tojásexport. Rendkívül 
élénk volt a tojáskereskedelem 1879-ig, amidőn 
a szükséglet minimumára szállt a tojásexport 
a kirótt behozatali vám folytán. Egyébként 
még manap is Berlin a központja a tojáskeres-
kedelemnek, mivel a tojásértékesítő-szövetke-
zetek a lakosság szaporodása folytán itt fejte-
nek ki legintenzívebb tevékenységet. Lengyel-
országon kívül legtöbbet szállít Déloroszország, 
továbbá Bulgária, Törökország és lvis-Ázsia, 
de sőt manap már Marokkó is nagyobb tojás-
mennyiséget szállít Németországba. 

Az utóbbi időkben nagyobb városokban már 
tojáshütő-liázakat is állítottak föl, amelyekben 
egyforma hőmérséklet biztosításával iparkodnak 
megakadályozni a tojás romlását. Mindez a 
tojás természetszerű kényes tulajdonsága még 
a hűtőházakban sem talál kielégítést. Mert 
ugyanis megállapíttatott, hogy a tojásnak ily 
módQn való eltartásához egyedül a nulla fokú 
hőmérséklet alkalmas s hogy legföljebb egy 

•42* 
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fokkal lehet magasabb vagy alacsonyabb a hő-
mérséklet, úgy hogy az eltett tojásnak ne árt-
son ; magasabb hőmérséklet mellett ugyanis mái-
romlik, alacsonyabb mellett pedig megfagy 
és ennek következtében megreped a tojás. 

A vegyészeti tudomány nagymérvű előhala-
dása dacára még mindezideig sem sikerűit az 
említett módozaton kívül esetleg egy oly szert 
kitalálni, melynek segélyével a tojás pl. kon-
zerválás útján eltartható lenne. Bármivel tet-
tek is kísérletet, mégis csak a meszes vízben 
való eltevés módjához kellett visszatérni. Álta-
lánosan ismert és tapasztalt tény azonban, 
hogy az ekként eltett tojásnak annyira meg-
romlik a zamatja, hogy lágytojásnak többé 
már alig élvezhető, főzéshez azonban kifogás-
talan. 

Az Odera és Yolga melletti gyűjtőhelyek 
akként vannak berendezve, hogy tojásszedési 
idényben, mikor rohamosan érkeznek a tojás-
szállítmányok: a legfrissebb gyűjtést „cement" 
burkolatú vermekbe öntött meszes vízben 
tartják az elszállítás idejéig. Ezen előrelátó 
gondoskodásnak tulajdonítható, hogy piaci szük-
ségletek fedezéséről állandóan és áremelkedés 
nélkül lehet gondoskodni s nem következik be 
pl. Berlinben az a helyzet, ami nálunk külö-
nösen a húsvéti ünnepek alkalmával, de söt 
más ünnepnapok előtt is bekövetkezik, hogy 
csaknem kétszeres árat kell érte fizetni, mint 
máskülönben. 

A berlini kereskedelmi kamara 1903. évi 
jelentése szerint átlag 3" 198 márkát fizetett a 
fogyasztóközönség egy schock (60 darab) 
tojásért egész éven át és minden időszakban, 
sőt az előző évekre visszamenőleg is . 

(Budapest.) Krenedits Ferenc. 

Kukoricafosztáskor. 
Mielőtt erről szólnék, egy ugrással hátrább 

kell mennem, hogy egyetmást a szedésről mond-
hassak el, mert ez is fontos munka, amelynél 
még a jövő termésről is gondoskodhatunk. 

A szedéssel ne siessünk, hadd érjék meg a 
kukorica a szárán, mert így nemcsak hogy 
jobban tarthatjuk el, hanem minősége is különb. 

Ami pedig a jövő termésről való gondosko-
dást illeti, kipróbált dolog, hogy minél szebb 
csövekről vesszük a magot, annál biztosabban 
számíthatunk arra, hogy a termés hasonló lesz 
a vetőmaghoz. 

Épp ezért már a törésnél válogassuk ki 
azokat a csöveket, melyek szemei legjobbak 
vetőmagul. Az ilyen csövek szép nagyok, me-
lyeken a sorok egyenletesen futnak, hegyük 
be van nőve, alul-felül nincs sok elcsenevészett 
szem és tökéletesen ki vannak fejlődve, meg 

vannak érve. Miután, ha az ősz hűvös, esős, a 
kukorica egy része nem érik meg, a magnak 
való csövek megválasztásánál még arra is le-
gyen gondunk, hogy azokat a csöveket válasszuk 
ki, melyek korábban érnek, mert ez a tulaj-
donság is átöröklődik. 

A magnak való csöveket külön rakjuk el 
és külön morzsoljuk is, és pedig úgy, hogy 
ültetésre csakis a cső közepét morzsoljuk le, 
ahol a legszebb, a legkifejlettebb szemek 
vannak. 

A kukorica eltartására is nagyon ügyelnünk 
kell, kivált akkor, ha szárán nem érhetett ki 
rendesen. Száraz, szellős helyen felfonva, fel-
aggatva, akár páronkint, akár koszorúban, 
legjobb teleltetni. Alkalmas a kukorica eltar-
tására a góré is, ha jól van elkészítve és jó 
helyen is áll. A górét szabad helyre kell fel-
állítani, hogy a levegő minden oldalról jár-
hassa; ezért az épületek éŝ  fák közti hely a 
górénak nem felel meg. Épp azért, hogy a 
góréban a kukorica minél jobban száradhasson 
ki, csinálásánál arra ügyeljünk, hogy a földtől 
magasan álljon és szélessége másfél méternél 
ne legyen nagyobb, lécezete pedig olyan ritka, 
hogy a levegőnek mindenhonnan legyen szabad 
j árata. 

A kukoricafosztásról, melynek sora az el-
tar tás elé esik, eddig szándékosan nem ejtettem 
szót. De mit is lehetne erről az egyszerű mun-
káról mondani, melynek végzéséhez semmi 
ügyelet sem szükséges? gondolják sokan. 

Igaz, hogy könnyű, többnyire gyerekek és 
öregek által végzett munka, amelynél azonban 
szintén hibát követhetünk el, ha szárítónk 
nincs és a felaggatásra való csövek a hulladék 
közé kerülnek. De nem is a fosztásról akartam 
szólni, hanem egy rossz szokásról, mely ezzel 
a munkával jár. 

Ugyan mi az? A kísértetes mesék, a rabló-
históriák, a trágár, ocsmány beszédek, amelyek-
kel a fosztókat mulattatják. 

A mese csak ártatlan valami! A jó mese 
igen, sőt oktat is ; de a kisértetes mesék a 
félelem, bátortalanság, a rettegés magját vetik el 
és elferdítik a józan gondolkodást. Ebből pedig 
sokszor nagy baj, betegség származik, amilyen 
a holtra ijedés vagy a nyavalyatörés. Ha nem 
tanítjuk meg a gyermekeket a kisértetes me-
sékre, a kísérteteknek még a neve is ki fog 
veszni. 

A rablóhistóriák csak a rosszat, a gonoszat, 
a kegyetlenséget kedveltetik meg a gyerme-
kekkel. 

Az ocsmány, fajtalan beszédek, melyek egyik-
másik fosztó szájából csak úgy ömlenek, meg-
mételyezik a gyermek lelkét. 

Jó lesz ezt a figyelmeztetést megszívlelni s 
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meggondolni, hogv egy fosztás alatt többet 
ronthatunk a gyermek lelkében, mint amennyit 
az iskola, a templom hosszú id3n át épít. 

Még veszedelmesebb következményei vannak 
a rossz meséknek, a pajzán beszédeknek akkor, 
ha a pálinkás bütykös is jár ja a sort. 

Ezek a gondolatok sokszor forogtak már a o - o 
fejemben, mikor a fosztok között megfordul-
tam. Megfogadtam, hogy papírra vetem, abban 
bízva, hogy szavaim nem vesznek el nyomta-
lanul, hogy lesznek, akik megszívlelik. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

A vetésforgókról. 
Most, amidőn az ősziek vetése már kezdetét 

vette, egyet mást a vetésforgókról óhajtok el-
mondani, annál is inkább, mert alföldi gazdáink 
legtöbbje nem tartja be a kiválasztott növé-
nyek termelésénél azt a sorrendet, amelyet be 
kellene, hogy tartson már azért is, mert általa 
legjobban biztosíthatja növényeinek sikerülését, 
biztosíthatja a jobb terméseredményt, de egyút-
tal gátot vethet a föld kizsarolásának. 

Már azért is óhajtok e helyen ennek tár-
gyalásába bocsátkozni, mert gazd. ism. iskoláink O • _ ' o 
szaktanítói már állásuknál fogva is hivatva 
vannak e téren a gazdákat kioktatni, őket a 
vetésforgók hasznáról, a középterjes gazdaság 
fontosságával megismertetni. 

Mint tudjuk, a kiválasztott növények terme-
lésénél bizonyos rendet kell megállapítani, 
amelyben azok a földben egymást kövessék. 
Szükség van már erre azért is, mert a növé-
nyek természete különféle. Egyik alatt meg-
gyomosodhat, a másik alatt megtisztulhat a 
talaj. Egyik növény nagyobb termőerőt kíván, 
a másik kevésbbé igényes, megelégszik a gyen-
gébb termőerejű földdel is. Van növény, mely 
leginkább a foszfort keresi, egy másik a kálit, 
egy harmadik pl. a meszet. Némelyik gazda-
sági növény a trágyázást megtűri, sőt csak 
kellően megtrágyázva hoz jó termést; egy 
másik nemcsak, hogy nem tűri meg, hanem 
még hátrányára is van. Ugy kell tehát a 
növényeket egymásután termelni, hogy egyik 
a másik után a legjobb helyet találja. 

Azt a rendet, mélyben gazd. növényeinket 
természetüknek legjobban megfelélő sorban egy-
másután vetjük, nevezzük vetésforgónak, vagy 
csak röviden: forgónak. 

Ha a kisgazda az eddigi, mondjuk 3 nyo-
másos forgó helyett egy céljának teljesen meg-
felelő vetésforgót óhajt megállapítani, hol a 
takarmány-, gabona-, kapás- és esetleg más 
ipari és piaci növények a kellő arányban ter-
meltessenek, akkor a következőkre is tekin-
tettel kell lennie : nevezetesen úgy ossza be 

növényeit, hogy 1. elég idő maradjon az elő-
növény után arra, hogy a rá következő, vagyis 
utónövény alá a földet kellően megmívelhesse, 
ha kell, megtrágyázhassa ; elegendő idő legyen 
a talaj beéredésére, a vetési munkáknak kellő 
időbeni végzésére. Nem volna tehát indokolt 
pl. a tengeri után őszi gabonafélét vetni, nem 
azért, mert a földet kellően nem mívelhetnők 
meg, a talaj sem érhetne be, nem is szólva a 
vetési munkáról, mely csak nagyon is későn 
történhetnék meg; 2. hogy az előnövény az 
utónövény számára tisztán hagyja hátra a 
talaj t ; 3. elég trágyaerő is maradjon egyik 
növény után a másikra; 4. két egyforma igényű 
növény egymást ne kövesse ; 5. a talaj meg-
óvassék a kizsarolástól, mialatt az ásványi 
anyagok túlsók elfogyasztását kell értenünk. 

Ismerve most már a gazd. növények terme-
lésére vonatkozó és fent ecsetelt szabályokat, 
rátérek a különféle gazd. növények természe-
tére. Ezen utóbbi ismeretek tanítanak ben-
nünket arra, hogy lehet gazd. növényeinket 
természetüknek legjobban megfelelő sorrend-
ben termelni. Mint tudjuk, a gabonafélék több-
szöri egymásutáni termelését nagyon is meg-
érzi a föld, a talaj t kiszáradva, sokszor elgyo-
mosodva hagyják hátra ; a talaj termőerejét 
megkívánják, de a trágyát közvetlenül nem 
szeretik, mert igen buján nőnek utána, meg-
dőlnek és a betegségek is nagyobb kárt tehet-
nek bennük. Azért ezek egymásnak legrosszabb 
elő- v. utónövényei. S ha még tekintetbe vesz-
szük, hogy a gabonafélék és egyáltalában a 
szemül termelt növények a foszfort vonják ki 
leginkább a talaj tápanyagkészletéből — amiből 
különben legkevesebb van a talajban — úgy 
könnyen meg tudjuk magunknak magyarázni 
az évenkénti silányabb és silányabb termést. 
A hüvelyesek, minő az őszi borsó, bükköny, 
lencse stb., sűrű állásuknál és gyors növésük-
nél fogva beárnyékolják a talajt, elnyomják a 
gazt, a talajt tisztán hagyják hátra és nem 
zsarolják ki. A kapásnövények —• amelyek 
sokszori kapálást igényelnek — nagyon szeretik 
a t rágyát és a gazda enemű fáradságát nagyon 
is meghálálják, trágyázott földben jó termést 
adnak ; a föld alattuk a gyakori kaszálás miatt 
tisztul, porhanvul. A pillangós virágú takar-
mány-növények mélyre hatoló gyökereiknél 
fogva leginkább az altalajból táplálkoznak, a 
felső-talaj tápanyagkészletét kimélik, a földet 
beárnyékolják, a gyomokat elnyomják, gyö-
kereikben sok tápláló és különösen nitrogén-
tartalmú anyagokat hagynak hátra, miért talaj-
gazdagítóknak is nevezik. 

Ha a gazd. növények szalmáját, kóróját, 
szénáját elégetjük, a visszamaradó hamúban 
ásványi anyagok, ú. m. káli, foszfor, mész, vas 
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stb. lesznek feltalálhatók. Ezen ásványi alkat-
részek jelenléte a hamuban feltételezi azt, hogy 
már előzőleg berni voltak a növényekben is. 
De honnan kerülhettek oda ? Csakis a talajból 
és pedig oly módon, hogy azt a növény gyö-
kere juttatta a talaj tápanyagkészletéből a 
szárba, levélbe és gyümölcsbe és ennek elége-
tése után mint szervetlen anyag a hamúba. 
Ez egyszerű kísérlet mutatja, hogy gazd. nö-
vényeink sikerülése bizonyos mértékben ezen 
ásványi anyagok jelenlététől függ. De honnan 
tudjuk, hogy valamely gazd. növény sikerülése, 
jó terméshozama milyen ásványi alkatrész jelen-
lététől függ ? Erre megtanít a gazd. vegytan, 
de megtanít főleg az élet, megtanítanak a t rá -
gyázási kísérletek, tehát a tapasztalat. Ma már 
egész határozottsággal tudjuk, hogy a gabona-
félék és a szemül termelt növények leginkább a 
foszfort, a burgonya- és répafélék a kálit, a 
hüvelyesek és herefélék a meszet kívánják, 
ezek jelenlététől függ sikerülésük is. Rosszul 
cselekednék tehát a gazda, ha egymásután 
egyforma igényű növényeket vetne, mert azok 
különféle szerveik felépítéséhez csak egy és 
ugyanazon tápanyagot vonnák ki a földből, 
minek eredménye a talaj kimerülése, a termés 
silánysága lenne. Hogy ez be ne következzék, 
szükséges a növényeket váltott sorrendben 
vetni. 

De a váltogatva való vetés, a váltórendszer 
megállapítása nem tisztán a gazda akaratától 
függ, hanem számolni kell a közgazdasági viszo-
nyokkal is, melyekre e helyen ki is akarok 
terjeszkedni. Ez utóbbiak szabják meg, mit és 
mennyit termeljen a gazda. Ha a közgazda-
sági viszonyok nem kedvezők, úgy váltógazda-
ságot megindítani, azt erőltetni, teljesen elhibá-
zott dolog lenne. A váltórendszerben igaz, 
hogy több és jobb terméket állítanak elő ; de 
ezek termelésére aránylag több költséget is 
kell fordítani; itt nem lehet mindent a ter-
mészetre bízni, itt már kellő munka és tőke is 
kell, hogy szerepeljen. 

Igaz az is, hogy a célszerű vetési rend elő-
segíti a növények sikerülését, a trágya jobb 
kihasználását, a munkák célszerű beosztását, 
a kézi- és igavonóerő jó felhasználását, a több-
féle növény termelése által a kockázat is csök-
ken ; de ez mind csak akkor jár kellő haszon-
nal, ha az értékesítési viszonyok kedvezők. 

A vetésforgókban — mint azt alább látni 
fogjuk — a takarmánytermelés is fel van véve, 
(amely 35—50%-át teszi a bevetett területnek)és 
ahol e téren a kellő arány megvan a takar-
mány és más bevett növény között, ott szó 
lehet a rendszeres gazdálkodásról. Legyen min-
dig elegendő terület bevetve takarmánnyal, 
mert tudnunk kell, hogy a gazdaság jövedel-

mezősége, az abban termelt növények sikerü-
lése attól függ, hogy mennyi takarmánnyal 
rendelkezünk. Ahol sok a takarmány, ott sok 
haszonállatot tarthatunk; ezek ismét több trá-
gyát termelnek. Ahol sok a trágya, ott erő-
sebben trágyázhatjuk a földeket, ami által 
emelkedik azok termőképessége ; a nagyobb 
termőerő pedig nagyobb termést, magasabb 
jövedelmet biztosít. 

A vetésforgó megállapításánál tekintetbe jön 
a trágya is, mert hogy azt kellően kihasznál-
hassuk, költségeinket visszakaphassuk, olyan 
növény alá kell azt adnunk, mely bő ter-
mést hoz utána, továbbá amelyre semminemű 
kedvezőtlen befolyást nem gyakorol. Ilyenek 
a kapás és egyéb piaci növények, mint pl. a 
repce, dohány, zabosbükköny, tengeri, takar-
mányrozs stb., második sorban jönnek tekin-
tetbe az őszi gabonafélék, távolabb állhatnak 
a tavaszi gabonafélék és hüvelyesek. Minél 
inkább távolodunk a trágyázás évétől, annál 
inkább jogosult a pillangósvirágúak felvétele 
a vetésforgóba, melyek a feltalajt bántatlanul 
hagyva, mélyreható gyökereik segítségével leg-
inkább az altalajból táplálkoznak. A vetésfor-
góban legtávolabb állhat a zab, mert leg-
kevésbbé kívánja a trágyát. A trágya kihasz-
nálására nézve azt szokták mondani, hogy 
legtöbbet használ el belőle az első növénv, o J 1 

mintegy 50 %-ot, a következő 30 °/o-ot és a 
harmadik évben termeltre csak 20 % jut. Kö-
tött talajnál esetleg a 4-ik évben is érezhető 
a trágya hatása. 

Ha a vetésforgó elkészült, úgy a szántóföld 
felosztása következik. A szántóföldet tehát 
annyi egyenlő részre kell osztani, ahány évre 
terjed a forgó ; s ha tán a fölosztott darabok 
egyike gyengébb termőerővel bírna, úgy abból 
valamivel nagyobb darabot lehet kihasítani, 
hogy a különbözet a termésben kiegyenlítődjék. 

Ami a vetésforgókat illeti, azoknak többféle 
alakja dívik. A legegyszerűbb, de egyúttal a 
legnagyobb rizikóval járó és csak külterjes 
gazdaságoknál előforduló : a kétnyomású forgó, 
midőn t. i. a birtok két részre van osztva, 
amikor is az egyik felében őszi gabonát, a másik 
felében pedig tengerit termelnek. Sajnos, hogy 
ez Alföldünkön a kisgazdáknál még most is 
dívik. Ez egyúttal a legrosszabb vetésforgók 
egyike és könnyű megmagyarázni, hogy a 
talaj mihamarább kimerül, mert folyton vetés 
áll rajta, a trágyával pedig nem győzik. Van 
még 3, 4 és 5 nyomású gabonaforgó is. Az 
elsőnél 3 részre van osztva a szántó, melyek 
közül az egyik ugarnak van hagyva, a másik 
fordába őszi, a harmadikba tavaszi gabonát 
vetnek. E forgó egyike a legrégibb formája 
a gazdálkodásnak, de célszerűnek nem mond-
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liató, mert a föld harmadrésze használat nél-
kül áll ugarban, legföljebb legelőül használják, 
de emellett a földet is minden 3-ik évben 
meg kellene trágyázni, amit a legtöbb gazda 
nem tehet. A 4 és 5 nyomású forgóban egy 
ugaresztendő után 3—4-szer vetnek gabonát. O O 
Ez határozottan elvetendő, mert csak arra jó, 
hogy a földet gyorsan kimerítse. 

Hogy a fent ecsetelt forgók a gazdát súlyos 
zavarokba hozhatják és könnyen tönkremenés-
sel fenyegethetnek, megvilágosítom példával. 
Legyen egy kisgazdának 27 hold szántója és 
mondjuk 6 hold rétje ; legyen a vetésforgó 3 
nyomású, vagyis 9 hold álljon ugarban, 9 
holdba vet őszi gabonát és 9 holdba tavaszit. 
Az ugart minden évben meg kell trágyázni és 
holdjára, a legkisebb trágyázási mértéket véve 
alapul, kell 15 szekér, vagyis 150 q trágya, 
a 9 holdra tehát kell 135 szekér, vagyis 
1350 q. Tegyük fel és mondjuk, hogy az 
utca söpredékét, a konyhai hulladékot, a sze-
metet, a hamut, a sertés- és baromfiólak, ga-
lambdúcok alját, a telek mellett folyó árok 
iszapját is összegyűjti és ahol trágyát kap, 
megveszi és ily módon pótol mondjuk 25 sze-
kérre vakít, vagyis 250 q, marad pótlandó 
mégis 1100 q. Hogy ennyi trágya legyen ter-
melhető gazdaságában, kell ahhoz a fele, vagyis 
550 q takarmány. Ebből a takarmányból szal-
mában, polyvában, törekben megvan a fele : 
275 q takarmány, marad előállítandó 275 q 
A 6 hold jó rét sarjúval együtt adhat holdan-
ként 15 mázsát, összesen 90 q, ezzel leapad a takar-
mányszükséglet 185 q. A gazdának tehát 185 q 
takarmány termeléséről kellene gondoskodnia, de 
honnan? A háromnyomásos gazdálkodás mellett 
azt kell hogy vesse, mit a többiek, mert a termény 
learatásával oda haj t ják a marhákat legelni ; 
a lóherét, lucernát és baltacímet sem vetheti, 
pedig ezek a feltalaj tápanyagkészletét kímél-
nék. Hiányozni fog neki tehát 185 q takar-
mány után származó 370 q trágya és így fel-
tételezve, hogy mindent megtett, amit fent 
ecseteltem, mégis évenként nem trágyázhat 
meg 2 7/í s hold szántót és így földjei is évről-
évre gyöngülnek. Még rosszabbul állna az 
összehasonlítás a négy- és ötnyomású forgó-
nál, hol még több trágyahiány mutatkoznék és 
így^ a kimerülés is gyorsabban következnék be. 

Áttérek már most a helyes vetésforgókra, 
melyek a megfelelő kellékekkel felruházott és 
kedvező közgazdaságú viszonyok között levő 
birtokokon találhatók. Ilyen a négyes forgó, 
melyre például szolgálhat az angol norfolki 
forgó és pedig: 1. Kapásnövény, répa.* 2. Ta-
vaszi árpa, lóherével. 3. Lóhere. 4. Oszi búza. 

* A csillag a trágyázást jelenti. 

Ötös forgó pl . : 1. Zabosbükköny.* 2. Oszi 
búza. 3. Tengeri. 4. Árpa, zab. 5. Burgonya, 
borsó, paszuly. 

Hatos forgó: 1. Tengeri.* 2. Árpa, lóheré-
vel. 3. Lóhere. 4. Búza v. rozs. 5. Takarmány. 
6. Oszi v. tavaszi gabona. — Vagy pedig : 
1. Zabosbükköny.* 2. Búza v. rozs. 3. Tengeri. 
4. Árpa, lóherével. 5. Lóhere. 6. Oszi v. tava-
szi gabona. 

Hetes forgót alakíthatunk az előbbiből, külö-
nösen esőben bővelkedő vidékeken, ha a lóhe-
rét egy évvel tovább otthagyjuk. 

Vannak még 8-as és 9-es forgók is, de 
ezek csak nagyobb uradalmakban fordulnak 
elő és ezeknél már feltrágyázásról is kell gon-
doskodni. 

Fentiekben csak egy-egy példáját hoztam 
fel a vetésforgóknak, de azokat cikkem elején 
megállapított pontozatok szerint lehet külön-
féle változatban előállítani, természetesen te-
kintettel arra, mily gazd. növénynek van az 
illető helyen legnagyobb kelendősége. 

Végül ismételten csak arra hivatkozom, hogy 
a vetésforgók felállítása csak ott lehetséges, 
hol — mondjuk — legalább is középterjes gaz-
daság van, hol a piacok közelsége, a közleke-
dési eszközök olcsósága, az élénk kereskedelem, 
a fejlett ipar és forgalom lehetővé teszik a ter-
melt anyagok jó értékesítését. Hol ezeket kény-
telen nélkülözni a gazda, ott erőltetett volna 
a vetésforgó beállítása, vagy hol a fogyasztók 
ízlésével nem törődnek, ott kockázat volna 
minden lépés s hajótörést szenved a legjobb 
akarat is. 

(Verespatai:.) Wallner Gyula. 

Oszi munkák a szőlőben. 
Ami a mezőgazdánál az aratás, az a szőlős-

gazdánál a szüret. Midőn a szüretről beszélünk, 
a közéletben azon munkát értjük, mikor le-
szedetjük tőkéinkről az összes fürtöket, hogy 
azokat musttá, majd borrá dolgozhassuk fel ; 
de eszünkbe jutnak azon szép szokások, kedves, 
vidám mulatozások is, amelyekkel a szüret jár. 
Szorosabb értelemben véve azonban szüretelést 
végezünk mindannyiszor, valahányszor szőlőt 
szedünk. Tudjuk ugyanis, hogy vannak csemege-
és borszőlők, s lígy az előbbiek, valamint az 
utóbbiak lehetnek korai, közepes és későn érők. 
Ebből világos, hogy olyan helyen, ahol többféle 
érésű szőlőfajta termeltetik, a szüret sohasem 
lehet általános, hanem részletes munka, előbb 
a korán érő, azután a későbben érő fajták 
für t je i szedetvén le. Ahol csemegeszőlőt ter-
melnek, általános szüretről szó sem lehet, mert 
az elkezdődik akkor, midőn a legkoraibb fajták 
érni kezdenek, vagyis augusztus végén már és 
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tart addig, míg a legkésőbben érő fajták le-
kerülnek a tőkékről. Az általános szüret, vagyis 
midőn összes tőkéinket leszüreteljük, csakis a 
bortermő vidékeken, illetve bortermő szőlőfaj-
táknál alkalmaztatik, amelyeknek fürtjei musttá, 
illetőleg borrá dolgoztatnak föl. 

Hazánkban a szüretnek fő ideje október első 
fele ; a déli vidékeken azonban már szeptember 
hó második felében, Erdélyben pedig csak 
október hó második felében szüretelnek. 

Amily fontos dolog a mezőgazdánál annak 
helyes megítélése, hogy a szántóföldi termények 
mikor arathatok le, épp olyan fontos a szőlős-
gazdánál is annak megállapítása, hogy mikor 
foghat a szürethez. A szüret megkezdését, vagyis 
a fürtök leszedését ezek cukortartalma hatá-
rozza meg. A könnvü asztali boroknak terme-o . 
lésénél a szüreteléshez kezdhetünk, lia a fürtök 
cukortartalma a 20°/o-ot elérte; nehéz pecsenye-
borok készítésénél arra törekedjünk, hogy a 
fürtök minél tovább maradjanak a tőkéken, 
hogy a cukortartalom növekedjék. Aszú elő-
állítása végett hagyjuk a szőlőt mindaddig a 
tőkéken, míg a fürtök felső 1—2 gerezdje meg 
nem töpped. A hazai kékfajta szőlőknél vár-
junk a szürettel, míg aszni nem kezdenek s 
hogyha ezekből is aszút akarunk készíteni, még 
azontúl is, ellenben a francia kék szőlőfajtáknál 
s kivált az Oportónál a 24%-on felül ne 
hagyjuk a cukort emelkedni; megaszni hagyni 
e fajtákat nem szabad, mivel a bor a szín meg-
romlásának és megkeseredés veszélyének lehet 
kitéve. Hogyha kevert ültetésű a szőlőnk, akkor 

^minden fajtából leveszünk annyi fürtöt, amily 
arányban azok képviselve vannak szőlőnkben, 
s ha a próbamust cukortartalmát megfelelőnek 
találjuk, hozzáfoghatunk a szürethez. Megfelelő 
pedig a cukortartalom asztali borok előállítá-
sánál a 20%-nál, pecsenyeboroknál pedig mini-
málisan a 24' o-nál. A must cukortartalmát 
a mustmérőkkel határozzuk meg, amilyen több-
féle ismeretes, pl. : a Babo-féle, a Wagner-féle, 
az Oechsle-féle s a Pillitz-féle. Ezek leírása és 
kezelése nem tartozik e cikk keretébe. 

A szüretet, amennyire csak lehet, szép tiszta 
időben végezzük s a franciák eljárása szerint 
a harmat fölszállta előtt a kék fajtákat, annak 
fölszállta után pedig a fehér fajtákat szüre-
teljük. A fürtök leszedésére éles kések vagy 
ollók használtatnak. A fürtök összegyűjtése 
országonként és vidékenként különféleképen 
történik. így pl. Franciaországban a szőlőt 
néhol lapos kosarakba, másutt négyszögű fa-
vagy bádogedényekbe szedik s 1 hektoliteres 
ovális edényekben összegyűjtve szállítják a bor-
házhoz. A Rajna-melléken, Pfalzban, két részre 
osztott sajtárokat használnak, melyeknek egyik 
részébe szedik az ép, másik részébe a hibás, 

selejtes fürtöket, melyek külön-külön dolgoz-
' tatnak föl ; a borházban még külön is szor-

tírozzák a bevitt fürtöket, édesség és fejlettség 
szerint, sőt a rizlingből a szép bogyókat is 
kiollózák és e bogyókból készítik külön a 

! „szemenszedett" bort (Auslese). A szüretelő 
munkásoknak tiltsuk meg, hogy kenyeret vagy 
tésztaneműt munka közben egyenek, s hogy 
ne evéssel töltsék az időt, adjunk nekik reggeli-

I zésnél, ozsonnánál annyi szőlőt, hogy jóllak-
I hassanak s így elkerüljük egyúttal a legszebb 
í és legérettebb fürtök pusztítását is. 

Szüretelés után következik — lehetőleg még 
lombhullás előtt — azon tőkék kijelölése, 

! amelyekről dugványokat akarunk szedni, vagy 
bújtást készíteni, vagy amelyeket esetleg dön-
teni vagy tavasszal beojtani akarunk. A meg-
jelölés egyszerűen mésszel való befecskendezés 
vagy valami színes ronggyal, szalaggal való 
átkötéssel történik. A kijelölést azonban végez-
hetjük szüret előtt is, midőn még a termés 
rajta van a tőkéken. Különösen a kezdő szőlész 
cselekszik helyesen, aki a fajtákat a gyümölcsük-
ről jobban fölismeri, mint a levelekről és venyi-
gékről, hogyha szüret előtt jelöli ki a tőkéket, 
mert ellenkező esetben könnyen tévedhet. Igen 
jó szüret előtt kijelölni a tőkéket azért is, inert 
ha rúgós tőkék vannak szőlőjében, vagy olyanok, 
amelyek termése nem normális, azokat a ki-
jelölésből kihagyhatja. 

Tisztán európai szőlőnket a Phylloxera vas-
j tatrix ellen leginkább a szénkénegezéssel vagy 
i „gyérítő eljárással" tartjuk fömi. A szénke'ne-
i gezést egyszer végezzük egy évben. Legjobb 
j idő erre a vegetáció szünetelése, vagyis ta-
j vasszal lombfeslés előtt és ősszel lombhullás 

után. Hogyha tehát az időjárás kedvező, a talaj 
megfelelő állapotban van, vagyis nem nedves, 
sáros, olyankor itt a szénkénegezés ideje. Ellen-
ben tavasszal, a metszés utánra kell hagynunk 
e munkát. Erről különben már szó volt akkor, 
midőn a szőlő tavaszi munkáiról (a 14. szám-
ban) szólottam. 

Következő munka a karók kiszedése ott, 
ahol ezt a munkát alkalmazzák. Mint már 
föntebb idézett helyen megemlékeztem, a karók 
télire kiszedése nem ajánlatos és pedig azért 
nem, mivel éppen a kiszedésnél és beverésnél 
törik el a legtöbb s megy veszendőbe. A karók 
télre való kiszedése legföljebb ott van helyén, 
ahol a nagy hófúvások sok karót eltörnek, 
vagy ahol azok ellopásától, pl. faszegény vidé-
keken, kell félnünk. Hogyha a karókat kiszed-
jük, akkor mindig fedett helyen raktározzuk 
el azokat, különben a hólé, téli nedvesség 
rongálja, rothasztja. 

Enyhébb éghajlat alatt, a délibb fekvésű 
országokban szokásban van a szőlő őszi met-
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szése, nálunk azonban a tavaszi metszés lesz 
a megfelelő. Hogy miért, arról már szólottam 
a tavaszi metszés ismertetésénél. Erdélyben s 
Aradbegyalján, ahol a karikás, combmíveléses 
és szálvesszős mívelésmódok dívnak, a kitermeít 
szárrészietet ősszel metszik vagy fürészelik le, 
hogy egyrészt a befedés könnyebb legyen, de 
másrészt a tavaszi metszés gyorsabban halad-
jon. Ez azonban csak részleges metszés, mert 
az igazi metszést tavasszal végezik. 

r» O O 

Ősszel van a dugványok megszedésének ideje 
is azon tőkékről, melyeket magunknak e cél-
ból kijelöltünk. Lehetne e munkát tavasszal is 
végezni, csakhogy ősszel jobb, mert a tél fagya 
a tökéken hagyott venyigékben kárt tehet ; 
viszont hátránya az őszi szedésnek az, hogy a 
megszedett venyigéket tavaszig el kell tar ta-
nunk. A venyigéket csak akkor szabad leszed-
nünk, hogyha teljesen érettek, színük barna, 
belső fás részük kemény, meghajlítva pattanva 
eltörnek, külső kérgük karcolásra rostszerüen 
leválik. Szedhetünk közönséges dugványt, kul-
csos dugványt, ha a venyigét a csapnak egy 
részével, amelyen ült, vágjuk le és végül patás 
dugványt, ha a venyigét a csapból egy íves 
metszéssel kikanyarítjuk. Utóbbiak a közönsé-
ges dugványnál azért jobbak, mert a csaprész-
letben reserv-tápanyagok vannak fölhalmozva. 
A megszedést fajtánként végezzük, hogy össze-
keveredés elő ne forduljon. A megszedett dug-
ványokat megtisztogatva, megválogatva s osztá-
lyozva 50—100-as csomókba kötjük, azután 
címkékkel, melyekre a faj ta neve van írva, 
látjuk el. A csomókat tavaszig homok között 
árkokban, gödrökben, fedett helyiségekben el-
vermeljük. Aki vesszőkereskedéssel foglalkozik, 
szeme előtt tartsa a szokványvessző (usance-
vessző) követelményeit, melyekről a földmívelés-
ügvi m. kir. miniszter által az 1896 : V. t.-c. 
végrehajtása tárgyában kiadott 60.900. sz., s a 
„Szőlővessző- és szőlőojtványüzleti szokások" 
című rendelet részletesen szól. Az iskolákból a 
gyökeres vesszők (melyek részint mint alanyok 
beojtatnak, részint pedig elszállíttatnak, eladat-
nak), szintén kiszedendők és csomókba kötve 
elvermelendők. 

A dugványok megszedése után következik 
a szőlő télre való befedése vagy letakarása. 
A szőlőt nem szokták mindenütt télre beta-
karni. Az igaz, hogy a szőlő nagy hideget ki-
bír (— 20° C-t is), mégis tanácsos a télre 
való betakarás, mert nem annyira a száraz 
hidegtől, fagytól kell félteni szőlőnket, hanem 
az ólmos esőktől, amelyek a rügyeket tönkre-
teszik. Éppen ezért szükséges, hogy a betaka-
rást oly módon végezzük, hogy az egész fej 
s a venyigék alsó része, illetve hosszú míve-
lésnél minél nagyobb része betakartassék, hogy 

így a rügyekben kár ne essék. A befedésnek 
ezenkívül még azon előnye is van, hogy a 
talajt porhanyóssá és így alkalmassá tesszük 
a téli nedvesség felfogására. A betakarás oly 
módon történik, hogy a bakhátak jobbra és 
balra a tőkékre lesznek húzva, ahol ellenben 
a tőkénkénti betakarás dívik, természetesen ott 
egyenként lesz mindegyik tőke behantolva. A 
takarás kapákkal történik, melyek alakja vidé-
kenként különböző. 

Ha a szőlőt mű trágyázzuk s a foszfor savat 
Thomassalak alakjában adjuk, akkor ezt cél-
szerű ősszel végezni és pedig a fedés előtt, 
mikor is a fedéssel a talajba kevertetik. A 
szuperfoszfátot és kálit tavasszal adjuk ren-
desen a szőlőnek és pedig nyitás alkalmával, 
a chilisalétromot pedig a metszés után. A 
tavaszi munkák ismertetésénél erről szólottam. 

A tavasszal végzendő hajtások gödreit ősszel 
tanácsos lesz megásni, hogy télen át az alsó 
földrétegek a fagy mállasztó hatásának legye-
nek kitéve. Hogyha kedvező az időjárás s a 
talaj elég száraz, akkor a bujtást és döntést 
ősszel is elvégezhetjük. 

Szőlőtelepítésnél a talaj megrigolozása ősszel 
történik, nemkülönben megkezdődhetik ősszel 
a trágyakihordás is, amely azonban rendesen 
télen történik, azért erről már csak a legköze-
lebbi cikkben fogok szólani. 

(Magyaróvár.) Kadocsci Gyula. 

A méhek beteleltetése. 
Közeledik az ősz, a gazdasági év vége, ille-

tőleg eleje. Eleje azért, mert sok gazdasági 
ágnak ősszel kell megvetni az alapját. így 
például a gabona jelentékeny részét ősszel 
vetjük el és főleg ettől a munkától függ jövő 
évi gabonatermésünk eredménye. Ha a vetés 
rossz, a termés sem lesz jó. Épen így vagyunk 
a méhészettel is. A méhészkedés alapja a jó-
karban kitelelt család. Ez pedig főként a jó 
beteleltetéstől függ. Ez a méhész egyik leg-
fontosabb teendője. Azért mondják a jó be-
teleltetést a méhész mestermüvének. Lássuk 
tehát, hogyan kell ezt a munkát jól végezni. 

Egy jó családnak a kiteleléshez szüksége 
van körülbelül 10 kg. mézre. Az első teendő 
tehát, megállapítani, vájjon van-e ennyi méze 
a családnak. Parasztkasoknál ezt megállapítani 
igen nehéz dolog. A kas megmérése bizony-
talan, mert egy vidéken kisebb, más vidéken 
nagyobb kasokat használnak és így a kasok 
súlya különböző. Az építményt pedig szétszedni 
nem lehet. It t tehát csak a gyakorlat lehet 
az irányadó. A mozgó szerkezetű kaptárak 
építményét egyszerűen szétszedjük, s ha van 
10—12 országos méretű (26X18 '5 cm.) telt 
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keret, ez telelésre elég. Ilyenkor hasonló vi-
szonyok közt lévő parasztkasaink is el vannak 
látva mézzel. Ez a mézmennyiség körülbelül a 
normális, vagyis erős családoknak többet, 
gyengéknek kevesebbet kell hagyni. Ezt a 
megvizsgálást már augusztus vége felé el kell 
végezni, s ha azt találnék, hogy a méz kevés, 
etetéssel kell a hiányt pótolni. Az etetést egy-
másután való napokon, illetőleg éjjeleken 
végezzük és adjunk minden családnak egyszerre 
olyan nagy adagot, amilyent csak felhordani 
képes, hogy ideje legyen a mézet még be is 
fedni. Mert a fedetlen méz, különösen ha sok 
van a kaptárban, telelésre nem jó. 

Ha családjainknak megvan a szükséges méz-
mennyiségük, elrendezzük őket télire. A paraszt-
kasoknál megnézzük, nincs-e megrepedve az 
alattuk lévő deszka ; ha repedés volna rajta, 
azt kijavítjuk. Hogy az egerek télen a kasokba 
ne juthassanak, a röpiilőlyukakat szélességük-
ben egy hajlított pléhdarab rászögezése által 
megszükítjük és a kas alját bojtorjánkoszorú-
val vesszük körül. Bár a parasztkasok igen jó 
melegtartók, mégsem fog ártani azokat zsúp-
burkolattal ellátni. (Ez a zsúpburkolat nyáron 
is jó, mert védi a méheket a meleg, a kasokat 
pedig a romlás ellen.) 

A mozgó szerkezetű kaptároknál már több 
a munka. Ha a méheket szabadjukra liagynók, 
különösen jó évben, úgy maguk is berendez-
kednének télire. Ámde nyáron át megvizsgá-
lás, pergetés, anyásítás stb. miat t belső rend-
jüket sokszor megháborgatjuk. Szükséges tehát, 
hogy azt ősszel természetüknek megfelelően 
újra elrendezzük. 

A méhek télen csomóba húzódva ülnek a 
lépek üres részein úgy, hogy a csomó felső 
széle érintkezik a mézzel. Az egész csomó aztán 
a méz fogyásához képest mindig feljebb és 
feljebb vonul. Egyik léputcából a másikba nem 
mennek, hiszen nem is mehetnek, csak úgy, 
ha a lépeken lyukak vannak. Ez útmutatás a 
téli berendezésre. 

Hogy a család természetes berendezkedését 
utánozhassuk, készítünk már előre másfél milli-
méter vastag kemény drótból | alakú 
kapcsokat. Alapul véve egy erős családot, 
amely húsz kereten fog telelni, az eljárás a kö-
vetkező : kiszedjük a család összes építményét, 
kiválasztunk belőle 10 mézzel telt fedett keretet 
s az üreseket külön rakjuk. Úgyszintén külön 
rakjuk azokat a kereteket, amelyeken a méhek 
ülnek, vagyis amelyekben a hasítás van. Jó szol-
gálatot tesz ennél a munkánál az olyan keretbak, 
amelyiken a keretek négyfelé is rakhatók (kettős 
keretbak). Most már a visszarakás a következő 
rendben történik : a röpülőlyukhoz az alsó sorba 
teszünk egy üres, föléje pedig egy mézzel telt 

keretet. Azután előveszünk egy telt és egy félig 
telt keretet. Ha a telt keret lépe nem egészen 
az alsó lécig van kiépítve, akkor a hiányzó 
részt pótoljuk egy üres lépről levágott, meg-
felelő lépsávval. Az így kipótolt keretet alsó 
lécével rátesszük a félig telt keret felső 
lécére és az egyik kapoccsal az egyik sarkon 
elülről, .a másikkal a másik sarkon hátulról 
kapcsoljuk össze a két keret egymáson fekvő 
léceit. Az összekapcsolt két keretet betesszük 
a kaptárba. Utána teszünk felül egy telt, alul 
egy félig telt keretet, azután megint két össze-
kapcsolt keretet és így tovább. Lesz tehát egy 
20 kereten betelelt családban 4 — 5 pár össze-
kapcsolt keret. Azokat a kereteket, amelyeken 
a méhek ülnek, az alsó sor közepére kell 
juttatni ós a csomó mellé elül-hátul egy-egy 
mézzel telt keretet kell tenni, hogy a csomó 
mellett mennél több méz legyen, mert így annál 
későbben lesz kénytelen feljebb vonulni. 

Az összekapcsolás által minden második 
pár keret eggyé lett és így a méhek akadály-
talanul haladhatnak fel a méz után. Az össze-
kapcsolás munkával jár ugyan — bár nem 
naggyal — de általa biztosítva leszünk, hogy 
családunk nem pusztulhat éhen soha ; míg 
kapcsolás nélkül, ha a család ősszel az alsó 
keretsoron telepedett meg, télen sok méz 
mellett is éhen pusztulhat, mert a két keret-
sor közt levő hézagon át a hideg miatt a 
felső sor mézéhez nem juthat. így telelem be 
családjaimat vagy húsz év óta és még nem 
volt rá eset, hogy valamely családom méz 
mellett éhen pusztult volna. 

Ezt a munkát szeptemberben végezzük, mert 
nem lehet tudni, milyen lesz az időjárás későb-
ben. Mikor pedig beáll a hidegebb idő, akkor 
a fölösleges kereteket kiszedjük, az állókaptár 
fedődeszkáit rárakjuk e's a mézűrt kitömjük 
szalmával. A hátul esetleg üresen maradt t é r t 
nem kell kitömni, mert azáltal csak azt él jük 
el, hogy az ablak felé levő keretek tavaszig 
megpenészednek és sokszor hasznavehetetlenekké 
lesznek. Szalma helyett jobb a szalmával ki-
tömött vánkos, mert nem szemetelünk vele. 
Hogy azonban a kaptárban léghuzam ne legyen, 
az ablakkeret széleit körülmázoljuk vékonyan 
sárral. A röpülőlyukakat télre sokan meg-
szükítik, ez azonban fölösleges, sőt sokszor 
ártalmas, mert a lyukhoz télen át lehulló holt 
méhek azt könnyen eltorlaszolják s ha a 
kaptárban csapadék képződik, az a röpülő-
lyukban annál könnyebben fagy egy tömeggé, 
aminek következménye a család megfuladása 
is lehet. Hanem igenis, ha a röpülőlyuk tágra 
van vágva, akkor keskenyebbé tesszük, hogy 
az egér be ne férjen rajta. 

Minden méhész tudja, hogy a méheket télen 
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háborgatni nem szabad. A rázkódás jobban 
zavarja őket, mint a hang. A napsugarak ellen 
is védeni kell télen a m éheket úgy, hogy a 
röpülődeszkákra ferdén álló deszkácskákat 
állítunk. Ólmos eső után majdnem mindig meg-
történik, hogy a röpülőlyukak jéggel záród-
nak el. Ha előfordul ilyen eset, akkor várunk 
egy pár óráig, azután a jeget hegyes késsel 
csendesen eltávolítjuk. Ha így nem lehet 
eltávolítani a jeget, vagy más ok miatt fagy 
be a röpülőlyuk, akkor a jeget tüzes vassal 
olvasztjuk le. Időről-időre elhárítjuk vékony 
vesszőcskével a röpülőlyukat eltorlaszoló holt 
méheket is. 

A repceméz és a mézharmatból szedett méz 
telelésre nem jó. Arra is vigyázni kell, hogy 
telelésre ne adjunk be olyan mézet, amely az 
előző évi hordásból való, különösen ha szek-
rényben tartottuk nyáron át, mert az ilven 
méz idő előtt megikrásodik, élvezhetetlenné 
lesz és vérhast okoz. Ha van ilyen mézünk, 
azt nyár végén vagy kipergetjük, vagy ha 
kipergetni nem lehet, felnyitogatva és vízbe 
mártva beadjuk a méheknek, hogy hordják 
ki a keretből, miáltal az számukra épen olyan 
jó lesz, mint az idén hordott méz. 

A kiszedett keretek közül a fedett mézzel 
telteket eltesszük arra alkalmas szekrénybe 
tartalékul a jövő évre. Jó, ha minden család 
részére eltehetünk 3—4 ilyen keretet. Az eltett 
kereteket azután időről-időre, különösen mele-
gebb időjáráskor, kénnel megfüstöljük, hogy 
a moly be ne lepje azokat. Az üres kereteket 
üres kaptárakba rakjuk és időnként meg-
füstöljük (télen nem kell füstölni). Többes 
kaptáraknái azonban vigyázni kell. Ha t. i. 
valamely család lakása üres, abba csak akkor 
rakunk üres kereteket, ha előbb meggyőződ-
tünk, hogy az elválasztó falon semmiféle 
repedés nincs, mert ellenkező esetben füstö-
léskor megölnők a szomszédos családot. Legjobb 
az üres kereteket vastag drótra fűzve a pad-
lásra akasztani, még pedig úgy, hogy a drót 
a padláson keresztbe legyen kifeszítve és a 
keretek egymást ne érintsék. A padláson 
folytonos léghuzam lévén, a moly a keretekbe 
nem fészkelheti magát. It t késő tavaszig 
eltarthatok. 

(Kölpény.) jYlatthaeidesz Györyy. 

Tisztaság a sertéstenyésztésben. 
Az elmúlt század végén közgazdasági viszo-

nyainkra súlyosan nehezedett a sertésállomány 
rohamos pusztulása. A sertésorbánc, de külö-
nösen az eddig még meg nem fejtett sertésvész 
megtizedel, sőt nem ritkán teljesen elpusztít egy-

egy nyájat. Sokszor azonban maga a tenyésztő 
is oka annak, hogy a fertőzés olyan nagy mérvben 
terjed, mert a sertés — e mindent evő állat — 
nem részesül a tenyésztő részéről olyan gon-
dozásban, ellátásban, mint a többi háziállat. 
Míg ezeknek lehetőleg világos, tiszta és meleg 
elhelyezéséről gondoskodik még a legszegényebb 
ember is, addig sertése számára beéri egy 
fából összetákolt óllal, melyet aztán sem tisz-
tán tartani, sem — mint azt pl. a teheneinél 
teszi — tiszta alommal napról-napra ellátni 
nem tar t ja szükségesnek, mert — úgymond — 
„a sertés úgyis szeret a sárban fetrengeni". 
Pedig már ez a sárban való fetrengése épen 
arra való, hogy bőrét a trágyaléokozta visz-
ketegségtől megóvja s kellemetlen helyzetén 
— melynek következményei nem ritkán a külön-
féle bőrbetegségek — segítsen. 

Jelen soraimban két dologra kívánok kiter-
jeszkedni : nevezetesen a sertés tisztántartására 
és annak táplálására. 

„A tisztaság fél egészség", tartja a közmondás. 
Es ez igaz. Er re tekintettel kell lennünk nem-
csak az okos lények, hanem az állatvilág körüli 
teendőinknél is. Hiszen igyekezünk is ezt alkal-
mazni minden téren. Lovaink, szarvasmarháink 
— különösen az újabb idők óta — fénylenek 
a tisztaságtól. Míg az ötvenes években a föld-
míves nép a vakaró után szürdarabbal porolta 
végig gebéjét, ma még a tehenét is szépen 
megkefélgeti, alkalomadtán megmossa s egész-
séges táplálékáról szorgosan gondoskodik. Csak 
a sertéseknél maradt minden a régi rendszer 
mellett. De sőt abban sem, mert régente a 
sertés a terjedelmes erdőségeket járta, melyek-
nek egészséges gyümölcsével táplálkozott és 
a friss patakvízzel oltotta szomját és majdnem 
egész életét az erdők jótékony levegőjében töl-
tötte el, a piszkos ólat pedig csak ritkán látta, 
legfeljebb az éjjeli órákban. Ma azonban a kes-
kenyre és rövidre szabott legelőkön, hova csak 
mozgás kedvéért eresztik ki, szintén csak piszok 
s az összeturkált mocsarak káros levegője vár rá. 

Ezeken az állapotokon az ember, a tenyésztő 
van hivatva segíteni. Ha azt akarjuk, hogy ezen, 
majdnem leghasznosabb háziállatunk egészsé-
ges, edzett s biztos hasznot adó legyen, úgy 
tápláljuk is azt kellőképen. Ne öntögessünk 
össze számára mindenféle mosléknak csúfolt 
kotyvasztékot, az elkészített takarmányt pedig 
ne hagyjuk napokig állni, mert a moslékféle 
igen hamar indul erjedésnek s könnyen megy 
át rothadásba, amikor már nem táplálék többé, 
hanem sokkal inkább méreg. 

Adjunk továbbá, mint ezt egyéb háziálla-
tainknál is tesszük, a sertés eledelébe sót is, 
még pedig minden félévnél idősebb darabra 
egy evő-, s féléven alulira egy kávéskanálnyi 
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mennyiségben. A só ezen állat táplálkozásá-
nál igen fontos szerepet játszik s nélküle 
rendszerint emésztési zavarokkal küzd, melyek-
nek következménye aztán a különféle beteg-
ségekre való hajlandóság, illetve fogékonyság. 
Továbbá feltétlenül vigyázni kell arra, hogy 
a legelőről való hazajövetele után azonnal 
vízhez, vagy hideg takarmányhoz ne jusson. 
Adjunk neki előre vagy gumós, vagy szemes 
eleséget, vagy fűfélét, de sohase öntsük a 
sertések részére elkészített eledelt már előre 
a vályúba, hanem csak akkor, ha az állat 
a legelőről visszatérve, már kissé kipihente 
magát. 

Másodszor pedig, tartsuk tisztán sertéseinket ! 
Nem mondom én ezzel azt, hogy mossuk és 
keféljük a sertést, ámbár ez is hasznunkra 
volna, hanem igenis gondoskodjunk mindig a 
sertés részére készített jó fekvőhelyről és főleg 
a sertésólak tisztántartásáról. Távolítsuk el 
tanyájukból naponként az átpiszkított almot 
s mossuk fel alattuk a tégla- vagy deszka-
padozatot, még pedig lehetőleg meszes vízzel, 
hintsük be homokkal s adjunk mindannyiszor 
tiszta alomszalmát. Az ólakat pedig legalább 
is minden hónapban egyszer meszeltessük ki. 
De nemcsak az ólakat, hanem az edényeket is, 
amelyekből vagy amelyekben ételüket kapják, 
tartsuk mindig tisztán, hetenként legalább 
egyszer forrázzuk ki alaposan j ó forró vízzel 
és naponta súroljuk tisztára, fényesre az 
edényeket. Ez egyik fő kelléke annak, hogy 
állataink egészsége meg legyen óva. 

Kilenc év óta három esetben pusztított 
községünkben a sertésvész, de nálam egyetlen-
egy állat sem esett e betegség áldozatául. 
Pedig az 1892. évben, amikor a sertésvész 
községünkben talán a legnagyobb mérvben 
lépett fel, 18 sertésnek voltam birtokában. 
Hogy e 18 sertésem nem-e pusztult volna el 
egy szálig akkor, ha nem a legnagyobb tiszta-
sággal és figyelmes gondozással, táplálással 
láttam volna el állataimat, azt persze biztosan 
nem tudhatom, de meggyőződésem az, hogy 
nagy tisztasággal és az állatok jó táplálásával 
gátat vetettem annak, hogy a betegségek az 
én gazdaságom udvarában üssenek tanyát. 

(Gm.-Vegékény.) Tóth József. 

A főzelék-tök eltartása. 
Nemzetgazdasági szempontból igen figye-

lemreméltó a különböző konyhakerti növények 
konzerválása, télire való eltétele, mert nemcsak 
jövedelmet ad a vele foglalkozóknak, hanem 
egészséges eledelhez juttatja a nagyközönséget. 
Köztudomású dolog, hogy a magyar gazdasszo-

nyok is elteszik télire az uborkát, paprikát, 
babot, tököt stb. De nem ismeretlen dolog a 
töknek ecetben, sósvízben való eltétele sem. 
A legyalult tököt besózzuk, 1 — 1 1 h órai állás 
után kifacsarjuk, levét elöntjük, a kifacsart 
tököt pedig befőttes üvegbe rakjuk s gyengén 
ecetes vízzel teliöntjük az üveget, aztán per-
gamentpapírral lekötjük és kigőzöljük. 

Az eltartás másik módja a vizes-tok, midőn 
a kicsavart tökre gyengén sósvizet öntünk, 
lekötjük hólyaggal vagy pergamentpapírrnl s 
a napra tesszük, hogy erjedésnek induljon ; 
hogy pedig a hólyag ki ne pukkadjon, állan-
dóan vizesruhát borítunk reá mindaddig, míg 
az erjedés tart. Ha az erjedés megszűnt, az 
üveget eltesszük a kamrában. 

E két módot a jobbmódúak használták, de 
a köznép nem, mert részint helye sincs, hol az 
üveget a töréstől megvédje, üvegre sem szeret 
adni pénzt, de meg babrálni sem ér reá. Ezért 
a köznépnek és mindazoknak, kik éhből pén-
zelni akarnak, ajánlom a következő módot. 
Miután nyáron, ha az idő kedvező, a főzelék-
tök nagyon olcsó, az eltartás következő módját 
ajánlom a gazdálkodóknak : 

Veszünk egy tiszta káposztáshordót, melynek 
jó fedődeszkája és csavarja van, ezt jól kisúrol-
juk s ha megszikkadt, a szép, gyenge főzelék-
tököt meggyaluljuk és a hordóba rétegezzük, 
épen úgy mint a káposztát, ha azt télire akar-
juk elrakni. Azonban a tökkáposztát sem nem 
tapossuk, sem nem sulvkozzuk, hanem csak 
kézzel nyomkodjuk meg, mihelyt egy-egy réte-
get elhelyeztünk. Hogy pedig a tökkáposzta 
jó savanyú és ízletes legyen, a hordó fenekére 
1 — 2 marék szemes kukoricát teszünk, így 
gyorsabban erjed, ezenkívül kaprot, az egyes 
rétegeket pedig a berakásnál megsózzuk. Ha a 
kád megtelt, tiszta ruhával letakarjuk, rárakjuk 
a deszkákat és erősen leszorítjuk a csavarral. 
Ennek megtörténte után a kádat letakarjuk, 
hogy szemét vagy más bele ne hulljon és meleg 
helyen hagyjuk 8—10 napig, amíg kiforrt. 
Ha már nem forr s nem habzik, úgy minél 
hűvösebb helyre, kamrába vagy pincébe tesz-
szük. Ezután hetenként míg meleg idő van 
kétszer, később egyszer-egyszer lemossuk, épen 
úgy, mint a másik káposztát. Ezen eljárás-
sal elérjük azt, hogy nem egy-két üveggel 
lesz eltéve, hanem hektoliter számra s jut 
belőle télen szegénynek-gazdagnak, továbbá 
ezen mód által a tökkáposzta kitűnő ízű lesz, 
nem oly sós, mint az üvegbe elrakott, végre 
pedig a hordós tökkáposzta szálai szép véko-
nyak lesznek és a tök kemény marad. A fen-
tebbi okoknál fogva nagyon ajánlom, hogy télire, 
aki csak teheti, hordós-tökkáposztát készítsen. 

(Gyöngyös.) Kovács Ferenc. 
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Az ojtó vessző megszedése és 
eltartása. 

Hasznos szolgálatot vélek tenni akkor, amidőn 
erre most az érdekeltek becses figyelmét föl-
hívom, habár mitsem mondok benne újat. 

Az ojtó vesszőt legjobb a levél elhullása után, 
nálunk október végével vagy november elején 
megszedni. A megszedett jó hosszú ojtóvesszőt 
a kert valamely zugában, avagy valamely 
épület mögé, a földbe ásott gödörbe függélye-
sen beállítva elhelyezzük, elvágott végeiket 
mintegy tenyérnyire földdel betakarjuk s körülte 
védelmiil porhanyós, gazos földet halmozunk, 
egy-két tenyérnyire a föld színétől takaró gya-
nánt, a felső végeit pedig szabadon hagyva, 
a nyúl és háziállatok ellen tövissel rakjuk 
körül. 

Ekként inkább kitelelnek, mint valamely 
meleg, nedves pincében ; különben is pincével 
nem mindenki rendelkezik. 

Az ojtóvessző ősszeli megszedése már azért 
is célszerű, mivel így eltéve, inkább meg-
menthető a kártékony állatok megrongálásától 
és a fagytól. 

De előnye az is, hogy kellő gondozás mel-
lett egészen június végéig eltartható ; még 
pedig akként, hogy tavasszal, midőn már a 
fűzfa fakadni kezd, az előbbi helyről kivesz-
szük s valamely épület északi oldalára helyez-
zük be, olyan módon mint ősszel, azzal a 
különbséggel, hogy csak egy tenyérnyire legye-
nek a földben a vastagabb végei. 

Megjegyzendő, hogy a nap sugarai, de kivált 
az eső s ha lehet, szél ellen (deszkákkal körül-
rakva) teljesen védve legyenek, mert ellen-
kező esetben időelőtt kihajtanak, avagy elszá-
radnak s így hasznavehetetlenné válnak. 

A mult évben magam is majd így jártam. 
A hosszantartó száraz, nagy szelek miatt, mire 
észrevettem, csaknem minden ojtóvesszőm el-
száradt. Ügy vettem aztán elejét a bajnak, 
hogy valamennyit néhány napra vízbe fektet-
tem s amely csomó vesszői ráncosabbak voltak, 
azt a vízben hagytam 3—4 napig is. Azután 
kivéve, az előbbi helyükre visszatettem s majd 
minden 2—3-ik napon vizet öntöttem rájuk, 
hogy a kiszáradástól megóvjam; sok vizet 
azonban nem adtam, nehogy időelőtt kihajt-
sanak. 

Különben is én mindig az előttevaló este 
szoktam azon csomó ojtóvesszőt a vízbe fek-
tetni, amelyet másnap szándékozom az ojtásnál 
fölhasználni. Ami megmarad, újbcl elvermelem 
s máskor használom föl. 

Mielőtt a vízbe tenném, előbb a vesszők 
vastag végeit, ha azok beszáradtak, esetleg 
megfeketedtek, elvagdalom, hogy így a vizet 

jobban magukba szívhassák s azáltal megele-
venedjenek. 

Ugyanígy kell bánni az ojtóvesszővel, ojtvá-
nyoknak és vadcsemetékkel, ha az ember mesz-
sziről kapja azokat. 

Ha az ojtóvessző ráncos, abból még nem 
következik, hogy használhatatlan. Az ojtóvesz-
szők csak .akkor teljesen hasznavehetetlenek, 
midőn a szemük s héjuk fekete. 

Száraz, szellős pincében az ojtóvessző egé-
szen június végéig eltartható s kivált ha elvá-
gott végét lenmagolajba mártjuk, ez esetben 
gondozást sem igényel. Alkalmas pince hiányá-
ban eltartható a vessző úgy is, hogy esőtől 
védett helyiségben 50—60 cm. mélységű és 
vagy 60 — 70 cm. szélességű (hosszúság a 
vessző mennyiségétől függ) gödröt ásunk, s ha 
abban, mint a ládában, a vesszőket lefektetve 
elhelyezzük s deszkákkal, avagy lapos kövek-
kel befedjük. Az utóbbi azért célszerű, mivel 
a hamar átmelegedés ezáltal megakadályoztatik. 

Ha ősszel el nem láttuk magunkat ojtó-
vesszővel, akkor tavasszal kell azokat meg-
szednünk, nálunk február végével, a felsőbb 
vidékeken pedig március enyhe idejében. Min-
dig az időjáráshoz kell alkalmazkodnunk ; 
fagyos időben keztyüs kézzel szedjük, nehogy 
fagyfoltokat kapjanak. Előbb szilva-, cseresznye-
és meggy- s azután alma- s körtefajokat 
szedjünk. 

Ojtóvesszőt az egyéyes ojtványokról is szed-
hetünk, még pedig az oldalhajtások V2-ét, a 
vezérágaknak pedig Vs-át. A sűrű ágakat 
egészen levágjuk, hogy a levegő behatoljon s 
a fa koronája szép alakot nyerjen. A felvén-
korú, magasan beojtott fákról valamennyi nemes 
vessző félig lekurtítandó, mivel ezekkel csak 
az a célunk, hogy tetszetős korona képződ-
jék. Míg a fiatal benemesített csemetével célunk 
az, hogy magas fává fejlődjék. A törpe fákról 
itt nem szólok. 

Ezen lekurtításoknak nemcsak az a céljuk, 
hogy tetszetős, erős törzs s korona képződjék, 
hanem az is, hogy ezáltal a nagyobb termésre 
mintegy kényszerítsiik gyümölcsfáinkat. 

(Munkács.) Magyar György. 

Gazdasági Tanácsadó. 
P. B. Tor das. Nagyfaj tájú tenyésznyúlat 

többek között Rovara Frigyes földbirtokosnál 
(lakik : Fél', Pozsony m.) kaphat. További 
címekkel esetleg Andrássovich Géza állami 
intéző szolgál (Budapest, V., Földmív. minisz-
térium). — B. G. Hedrahely. Beküldött kér-
désére a választ teljes terjedelmében megtalálja 
lapunk mult havi számában „Az állatok rossz 
szokásai" c. cikkben. — Útlevél . Németország-
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ban nem kell útlevél ; egyáltalában egész Európát 
beutazhatja útlevél nélkül, kivéve Szerbiát, 
Romániát, Orosz- és Törökországot. Ez orszá-
gokra nézve az xítlevélkényszer fennáll. Útlevél 
az illetékes alispáni hivatal útján kérelmezendő. 
— G. B. Kolozsvár. Kihágásnak fogják minő-
síteni, s 20—200 koronáig terjedő büntetéssel 
sújthatják. — Bácskai. 1. A lóhere ára a buda-
pesti szept. 17-iki jegyzések szerint q-ként 
110 - 1 2 0 K között váltakozott. 2. Finom 
kosárfonásra alkalmas vesszőt szolgáltatnak : 
a kötőfüz (Salix viminalis), a bíborfűz (S. pur-
purea), a sárgafüz (S. vitelina) és a kecskefűz 
(S. caprea) ; ellenben sövényfonásra igen alkal-
mas a mandulafűz (S. amygdalina) és a szürke-
fűz (S cinerea). — L. Z. Farkasd. A „Ma-
gyar Gazdasági Növényvédelem" című havi 
folyóiratot Pósch Károly grinádi tanító szer-
keszti. Előfizetési ára egy évre 4 kor. Miután 
e lap igazán kiváló gonddal van szerkesztve, 
nagyon melegen ajánlhatjuk, hogy e lapra elő-
fizessen. Igen sok és hasznos tudnivalót fog 
benne megtalálni. — B. 8. Budapest. A 
„kugli-akáezfa", amelynek tisztességes magyar 
neve : gömbakác, csak akkor ültetendő, amikor 
a többi fa, nevezetesen a gyümölcsfa ideje elér-
kezett. Az akácfa ősszel is elültethető a lomb-
hullás után, de célszerűbb és biztosabb eljárás 
az, ha ősszel már jó előre megássa a fáknak 
szánt gödröket, azokat egész télen nyitva 
hagyja, hogy a tél fagya a földet jól megpor-
lianyítsa és megérlelje. Tavasszal, a melegebb 
idők beálltával, de feltétlenül még a lombfaka-
dás előtt elülteti az akácfákat s ültetés után 
egy-egy kanna nem hideg, hanem állott víz-
zel beiszapolja a gyökereket. Különben is a 
gömbakácfa, mint minden díszfa ültetésénél, 
ugyanazon szabályok tartantók szem előtt, 
amelyeket a gyümölcsfák ültetésénél kell kö-
vetnünk. — K. Ö. Nógrád-Sipek. Cikke ké-
sőn érkezett, időközben már ki volt nyomatva 
ugyanolyan tartalmú, de más szerzőtől eredő 
közlemény. Eltettük a jövő évre, de szívesen 
vesszük, ha soraival (talán a jövő szám részére) 
ismét fölkeres bennünket. — M. J. Hegy-
bánya. A kecsketejnek kellemetlen és undo-
rító szagát „elvenni" nem lehet. Az magától 
elmúlik idővel, vagyis a kecske nem fog sza-
gos tejet adni akkor, ha 1. feltétlenül tiszta 
helyen tartja, naponta friss almot tesz alája; 
2. ha a kecske csecsét (tőgyét) és a tőgy kör-
nyékét, kivált a tejtükröt naponta többször 
langyos vízzel mossa, de feltétlenül megmo-
sandó az közvetlenül a fejés előtt ; 3. lia kecs-
kéjét nem ereszti ki a csordához, ahol esetleg 
több kecske is tartózkodik, de kivált ha nem 
engedi a bak közelébe, hanem lehetőleg külön 
tartja otthon szérűskertben, vagy valamely el-

kerített helyen ; 4. ha friss takarmányt, szé-
nát és esetleg egy kevés zabot is adagol, de 
mindig arra ügyelvén, hogy csak feltétlenül 
tiszta edényből tiszta takarmányt kapjon ; 5. 
tessék a tejet felforralni s kihűlés után élvezni; 
a felforralás alkalmával ugyanis sok illó olaj 
(amiből a tej a kellemetlen szagot kapja) 
távolodik el. Egyébiránt, ha nem bírja élvezni 
a kecsketejet, akkor igyék csak bátran tehén-
tejet, de legalább is kétszer felforraltat. Ha 
az első felforralás pl. reggel, fejés után tör-
ténik, akkor ugyané tejet tegye el délig vagy 
délutánig, persze letakarva, akkor aztán for-
ralja fel újból úgy, hogy jól forrjon, s kihűlés 
után élvezze. Naponta ajánlható lehetőleg két 
liter tejet inni, de apró részletekben, egyszerre 
ne többet egy pohárnál, V* óra múlva egy 
másik pohárral, s í. t., mert különben, ha túl-
sók tejet iszik meg egyszerre, az gyomrában 
nagy túrógombóccá változik át, amely nehezen 
emészthető, s akkor a tejkúrából semmi haszna 
nincs. A tejkúrával kapcsolatban, a meghűlés 
ellen jól felöltözve, tegyen naponként hosszabb 
sétákat, de csakis jó időben s lassan sétálva, 
pormentes és szélmentes levegőben. Egyebekre 
vonatkozólag még igen szívesen szolgálok föl-
világosítással, ha részletesebben ismerem a baj 
okát, a beteg korát, foglalkozását, családját stb. 
— Ifj. T. I. Yilmány. A tejkezelésnél a 
fődolog a tisztaság. Annak, hogy a tehén teje 
már néhány óra alatt megalszik, oka abban 
rejlik, hogy vagy nem elég tiszták az edények, 
vagy a fejés alkalmára kerül piszok a tejbe 
(tejsav vagy vajsav, baktériumok stb.) vagy 
pedig a tej igen meleg s nem áll szellős, hűvös 
helyen. Tessék a tehén tőgyét minden fejés 
előtt langyos vízzel megmosni, száraz ruhával 
tisztán, de gyengéden letörölni, tiszta kézzel 
fejni s tiszta edényekbe, az edényt pedig, 
amelybe fej, csak tejre használja s forrázza ki 
naponta tiszta forróvízzel, mihelyt abból a 
a tejet elhasználta. Ha pedig mindez nem 
segít, akkor fejés után forralja föl a tejet 
azonnal s tegye el mint fölforralt tejet, amely 
különben is jobb az egészségre, mint a nyers 
tej. A takarmányozásnál pedig vigyázzon s ne 
adjon túlsók burgonyát (krumplit) a tehén-
nek, hanem inkább egy kis korpát vagy árpa-
darát. — Sz. P. Yezekény. A köles a friss 
törésű földeket igen szereti, különben pedig 
kapás után vagy feltört lucerna, illetve here-
földbe jó vetni. Az erőteljes, homokos földet 
kedveli. Kat. holdanként 12—20 liter vető-
mag szükségeltetik. Szalmája jó takarmány, 
de mivel könnyen meglepi az üszög, célszerű 
csak tiszta kölesmagot vetni, amely előzőleg 
1%-os rézgálicoldattal volt csávázva. Vetési 
ideje május (június eleje) hóra esik. — K. J; 
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Szt-Péter. 1. Ha községében 10.000-nél nem 
nagyobb a lakosság száma, akkor az III. oszt. ; 
község, amelyben a boritaladó hektoliterenként 
8 kor. 70 fill.-ben van megállapítva. 2. Bor-
italadót tartozik fizetni. — B. S. S úr. Ezen j 
kérdésre, hogy: „Mi lehet az oka annak, hogy ; 
tehenem keserű tejet ad?" Tóth József garam- j 
vezekényi kollégánk a következőkben adja meg 
— saját tapasztalatai alapján — a választ: , 
„Hogy a tehenet jól ki kell fejni s korpát 
vagy korpás moslékot adni neki — még pedig 
a bajnak teljes megszűnéséig — azt én is 
aláírom. Persze, ha csak lehet rozskorpát,-: 
moslékban vagy pedig szecskára. Azonban a j 
tej sóssá vagy kesernyéssé változásának ritkán ! 
oka a takarmány, hane.n legtöbbször az állat 
idült betegsége. A „francia" kórban és tüdő- : 
genyben szenvedő teheneknél szokott leginkább ! 

előfordulni ; de az állat rossz elhelyezése, a 
gőzös, piszkos és rossz levegőjű istálló is, j 
valamint a tej elhelyezésére használt tejkamra 
vagy pince, meleg vagy gőzös és tisztátalan 
volta szintén nagy befolyással van a tej el-
változására. A gyorsan savanyodó és nyúlós 
tej szintén ezen okokra, meg a tisztátalan 
faedények használatára vezethető vissza. De 
már a „keserű tej" az „epeelválasztás" hiányai-
nak vagy épen keserű takarmány etetésének 
lehet csak következménye. És ha ez, az aján-
lott „korpa" etetése után sem szűnnék meg, 
melyhez én még kevés zabot is adnék, akkor 
az állat májbetegségben szenved, melynek 
következtében az epeelválasztás hiányos s így 
az állat, ha egyébként egészséges, leölendő." 

Gazdasági irodalom. 
— Állatvédelem — embervédelem címmel 

ügyes értekezés jelene meg Krump Miklóstól. 
A füzetke szerzője gazdag tapasztalatok és 
nagy olvasottság alapján ismerteti az állat-
védő - egyesületek céljait. Főképen az állat-
védelmi eszméknek az ifjúságra való erkölcs-
nemesítő hatását bizonyítja számos példával és 
kimutatja, hogy az állatvédelem az ember-
védelemmel karöltve jár. Az értekezés Grimm 
Gusztáv kiadásában (Budapest) jelent meg. 
Ára 30 fillér. 

V e g y e s e k . 
— A II. nemzetközi mezőgazdasági szak-

oktatási kongresszust a f. évben Liège-ben 
(Belgium) tartották meg, óriási részvét mellett. 
A földmívelésügyi miniszter a kongresszusra 
Krolopp Alfréd tanárt küldötte ki, hogy ott a 
magyar mezőgazdasági szakoktatásügyet kép-

viselje. Krolopp tanár a magyrar mezőgazdasági 
szakoktatásügy mai állásáról francia nyelven 
tartott kimerítő előadást, amelyben fölsorolta 
hazánk összes gazd. szakoktatási intézményeit, 
különösen kiemelve a magyar néptanítók által 
kifejtétt működést a gazd. ismétlő iskolák 
terén, amelyet követendő példa gyanánt állított 
föl. A kongresszus nemzetközi előkészítő- és 
szervező-bizottságába Magyarország részéről 
Vörös Sándor gazd. akad. igazgatót és Krolopp 
Alfréd tanárt, lapunk gazdasági mellékletének 
rovatvezetőjét választották meg. 

— A száj- és körömfájás jelei. Szájfájás-
kor kezdetben a jószág lehangolt, kissé lázas, 
nyáladzik és cuppog a szája. A szájüregben 
a nyákhártyán, kivált a felső ajkon és nyelven 
borsónyi hólyagok, esetleg ezek sebhelyei lát-
hatók. A körömfájás pedig azzal kezdődik, 
hogy az állatnak terhére esik az állás és járás, 
feltűnően sokat hever, járása vontatott és 
merev. A csülök közeiben hólyagok támadnak, 
melyek hamar felpattanva, nyilt sebeket hagy-
nak. Egyidejűleg a tőgy is kisebbedik s el-
kezd genyedni. Jó, ha ezeket a jeleket minden 
házbeli ismeri, hogy alkalomadtán hasznát 
vehesse. 

— Baromfiölés. Faluhelyen ez még most 
is cselédmajáli.s számba jár ; öten-hatan neki-
esnek a falkának, halálra zavargatják s köl-
csönös elfáradás után végre sarokba szorítják 
a kiszemelt állatot. Ez állatkínzás, de káros, sőt 
vetzedelmes is az étkezésre. Württembergben 
egyenes törvényes tilalom van a kínzó állat-
ölésre. Minél kevesebb szenvedés után szűnik 
meg az állat élete, annál jobb a húsa. A hal 
is akkor legízletesebb, ha fogás után rögtön 
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fejbeütik s nem várják meg, míg a levegőn 
vonagolva eldöglik. Áz állat halálküzdelmében 
testének értékes fehérnyeanyagai kedvezőtlen 
oszlásnak indulnak s így magának tesz kárt, 
aki pecsenyének szánt állatait nem kezeli 
emberségesen. 

— Tyúkok etetése. Jól tojik a tyúk, ha 
reggel meleg ételt kap, pl. mostanában főtt 
burgonyát, melyet jó korpával " és jól felap-
rózott csalánlevelekkel keverni. Ez sietteti a 
mészhéj kiválását s a tojás a tyúk gyomrában 
hamarább kialakul. Nappal ugyanis a tyúk 
gondoskodik magáról, de reggel, ha éhes 
gyomorral futkorász étel után, először amennyit 
eszik, annyi munkaerőt is fogyaszt ; másodszor 
falánkságában fölkap mindent, amit ér, ha 
kevésbbé jó is. Míg ha reggel jól tartják, 
rögtön megindul benne a tojásképződés, jó 
kedvvel kaparász s annyit mindig talál váló-
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gatva is, hogy ne éhezzék. Tehát reggeli etetés : 
biztos tojástöbblet. 

— Tiszta heremag. A sziléziai vetőmag-
egyesület tavaly feladatává tette, abszolút 
tisztaságú heremagot nevelni. Evégre kihirdette, 
hogy aki virágos heréjét meg akarja szemlél-
tetni s hivatalosan igazoltatni, hogy az aranka-
mentes, jelentkezzék a központnál. Igen sokan 
jelentkeztek csekély kiszállási díj ellenében s 
most már az egyesület maga árulja tagjainak 
tiszta heremagját s szövetkezetileg akarja 
tömöríteni tagjait , hogy a vörös heremagra 
nézve a piacon ők lehessenek a hangadó elemek. 
Mindenesetre jó ötlet, már a talpon álló herét 
ellenőrzés alá bocsátani, hogy a mag tisztasága 
eredetével is igazoltassék. 

— Cukovrépakísérletek. Tekintettel azon 
körülményre, hogy a cukorrépa hazánkban sem 
annyi, sem oly jó minőségű termést nem ad, 
mint a külföldön, még Darányi Ignác volt 
földmívelésügyi miniszter úr annak idején el-
rendelte, hogy kísérletek útján állapíttassék 
meg, mi módon lehetne elérni, hogy a cukor-
répa nálunk nagyobb és jobb minőségű ter-
mést adjon. Az orsz. m. kir. növénytermelési 
kísérleti állomás, mely ezen kérdés tanulmányo-
zásával megbízatott, nagyarányú ide vonatkozó 
kísérleteket kezdeményezett. Ezen kísérletek-
nek második évről szóló ismertetése most jelent 
meg és ezt az érdeklődők a növénytermelési 
kísérleti állomástól, Magyar-Ovár, díjtalanul 
megszerezhetik. 

— Kózsatövek. Sokszor hosszúra hajtanak, 
de nem akarnak bimbóba szökkenni. Az ilyen 
hajtásokat peckeljük ki félívszerűleg. Ekkor 
megváltozik és meglassúdik a nedváramlás és 
a szemek mind bimbóra hajtanak. E fogáshoz 
akkor szabad nyúlni, ha a hajtások alja már 
félig megfásult. 

— Tyúkmosás. Mindenkor szép, sokszor 
meg épen szükséges a tyúkokat, pl. a gyakori 
kiállításokra, ünneplőbe öltöztetni. Ez három 
mosásból áll. Először a tyúkot kiállható meleg-
vízbe tesszük ; egyik asszony tartja, a másik 
jól habzó szappannal szőrmentében beszap-
panozza s a tollat óvatosan bedörgöli vele. 
A szappant aztán ugyanebben a meleg vízben 
leöblítjük a tyúkról nagyjában s áttesszük őt 
a langyos kádba, ahol a szappant teljesen 
lemosogatjuk róla. Ezután egy kevés boraxsZal 
meghintett állott vízbe tesszük bele, leöblítjük, 
megtörüljük és tiszta rongyba bepólyázva, fél 
órára jól kipárnázott borító alá tesszük meleg 
szobában, hogy jól felszáradjon. Ha ezt kiállítás 
előtt öt nappal elvégezzük, úgy, hogy a tyúk-
nak a tolla időközben ismét pehelyszerűleg 
újra felpuhulhat: tyúkjaink csodálatos szépen 
festenek a kiállításban. H a fehér baromfit 

mosunk, csöppentsünk néhány csöpp ke'kítőt 
az utolsó fürdőbe. 

— A földieper kezelése. Régóta vitás 
kérdés : helyes-e a földieper ágvását lazítás és 
légjárat kedvéért fölásni ? Egy gyakorló kertész 
nemmel felel a kérdésre, mert szerinte ezzel 
óvhatatlanul megtépjük a finom szívógyökere-
ket. Ezzel tavaszkor gátoljuk a nedvfölvételt, 
kitesszük a növényt a szárító szeleknek és 
megfosztjuk az éréskor és fejlődéskor felette 
szükséges bő táplálkozástól. Őszkor kapálva 
pedig, a gyökerek eltépésével növeljük a fagy-
veszélyt. Az illető azt ajánlja, hogy a kapálást 
végezzük nagyon kora tavaszkor, akkor se 
mélyen, hanem inkább gyakrabban és szurkáló 
módon, a földet helyén meghagyva s nem 
elrángatva máshová. 

— A burgoöyatajták kivénüléséröl. Ez-
alatt nemcsak valamely burgonyafajtának az 
igazi kivénülését szokták érteni, aminek az okát 
a huzamos tenyésztésben keresik és amit köz-
nyelven elfajzásnak szokás nevezni. A kivénülés 
fönnforgásának a megítélésében általában a 
gumóhozam csökkenése, a gumók keményítő-
tartalmának a fogyása, nemkülönben a beteg-
ségekkel szemben való nagyobb fogékonyság 
bekövetkezése szolgáltatják a kritériumokat. 
Kühn figyeléseiből kiderült, hogy öregebb faj-
ták nem fogékonyabbak némely ú j fajtánál. 
Ehrenberg P. utal arra, hogy az újabb fajták 
létesítése közben a tenyésztők a fogékonyabba-
kat azonnal kiválogatás után eltávolítják. Hogy 
a gumóhozamok nem valamennyi faj tánál csök-
kennek, Ehrenberg hosszas termelési kísérletek-
ből vonja le következtetését, melyeket a német 
burgonyakísérleti állomás teljesített. Ilyen érte-
lemben való kivénülési tünetek tehát nézete 
szerint nincsenek. Helyi viszonyok előidézte 
változások bekövetkezhetnek, nemkülönben a 
gumóhozamban beálló csökkenés azáltal is 
létesülhet, hogy a vetőburgonya kiválogatására 
nem fordítanak kellő gondot. Gazdálkodók köré-
ben ez utóbb említett kétféle körülményt is 
a kivénülésnek tudják be, anélkül azonban, 
hogy azok a fajtáknak igazi kivénülésével 
okozati viszonyban lennének. 
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1\ E P l Á r LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népok ta tás i 
in téze t , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i r á n t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügyelő által l á t t amozo t t 
községi elölj árósági b izonyí tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesz tőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pos t a világosan k i í randó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona , félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 lillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i rde t é sek á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l k i számí tha tó h i r d e t é s i dí j elöiv k ü l d e n d ő 
b e . Esryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyliasabú sora 1 ko rona . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . K E R . , ISKOLA-TÉR 3. 

I í é i s i r a t o l t a t n e m acHxiils: v i s s z a -

I Somlyay József. 

1849-1905. 

A magyar tanítóságnak gyásza van : 
f. hó 7-én meghalt Somlyay József, a 
Magyar Tanítók Országos Bizottságának 
elnöke. Nem váratlanul, inert már az 
Orsz. Biz. augusztusi nagygyűlésének is 
csak az előértekezletén elnökölhetett, 
de aránylag eléggé korán, mert csak 
56 évet élt. Ebből az 56 évből azonban 
30-nál többet töl töt t a tanítóság köz-
ügyeinek szolgálatában, önzetlenül, becsü-
lettel, lelkesedéssel. Megboldogult Lakits 
Vendelünk oldalán, majd az ő helyén, 
érdemes munkát végzett a magyar tanító-
ság érdekében: ravatala előtt tisztelettel 
kell tehát meghajlítanunk a magyar 
tanítóság lobogóját. 

Somlyay József már a 70-esévek elején 
bátor szószólója volt a tanítók szabad 
egyesülésének, mely akkor mint „végre-
hajtó-bizottság" létesült. Ez a végre-
hajtó-bizottság 1879-ben t i tkárává vá-
lasztotta. A Magyar Tanítók Országos 
Bizottsága megalakulván, alelnökévé vá-
lasztotta, majd Lakits Vendel távozása 
után. 1901-ben elnökévé. Ebben a minő-
ségében ő nyi to t ta meg s ő vezette, 
bár már akkor is beteg volt, a VI. 
egyetemes tanítógyűlést. 

A tanügyi irodalom terén is derék 

munkát végzett az elköltözött: két éven 
át szerkesztette a Népnevelők Lapját s 
úgy ebbe, mint más tanügyi lapokba 
számtalan szakcikket írt. Nagy része 
van az árva- és szeretetházi taní tók 
egyesületének megalakításában, mely 
elnökéül is választotta. Tevékeny részt 
vett az Eötvös-alap emberbaráti munká-
jában is. A tanítóság érdekeit képviselte 
az orsz. nyugdíjbizottságban is, melynek tag-
jává a taní tói nyugdíjtörvény létrejöt te 
után a közoktatásügyi kormány kinevezte. 

Somlyay József mindenütt, ahová sorsa 
állította, derekasan állotta meg a helyét. 
Elhatározásaiban, cselekedeteiben min-
dig higgadt megfontolás vezette. Lelkes 
híve volt a haladásnak, de az üres jel-
szavakat nem becsülte. A magyar tan í tó-
ságot lelke egész melegével szerette s 
épp azért óvatos gonddal arra töreke-
dett, hogy a túlzásoktól megóvja. Voltak, 
akik ezt az óvatosságot nem jó szemmel 
nézték,de azértaz ő intencióinak önzetlen-
ségét és tisztaságát mindenki elismerte. 

Somlyay József az egyeneslelkű, becsü-
letes magyar tanító mintaképe volt s 
mint ilyen, méltó helyén, Orsz. Bizott-
ságunk élén. 

Elvesztettük hát őt is ! Méltó okunk 
van a gyászra, mert Somlyay József 
munkás életének utolsó percéig mindig 
önzetlenül fáradozott magyar tanító-
testvérei érdekében. 
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F. hó í)-én kísértük ki őt utolsó 
útjára, őszinte könnyet ejtvén frissen 
hantolt sírjára. A gyászbeszédet a taní-
tóság nevében Minké Béla ta r to t ta . 

Lukács miniszter részvétét Halász 
Ferenc min. tanácsos fejezte ki az öz-
vegy előtt, az Or sz. Bizottsághoz pedig 
a miniszter részvétiratot intézett. 

Pusztulunk, veszünk! Az új nemzedék 
vájjon fogja-e pótolni elköltözött lelkes, 
de azért megfontolt, önzetlen, kipróbált 
vezéreinket ? 

Adja Isten, hogy pótol ja! 

Néptanító a közérdek szolgálata ban. 
Az emberi művelődés egymást kö-

vető nagy igényei kezdettől fogva 
különféle kultúrális intézményeket hoz-
t ak létre, melyeknek hivatása az em-
beriségnek tökéletesítése volt s végcél-
ként mindig és majdnem kizárólag 
ideális célokat és magas erkölcsi föl-
fogást szolgáltak. A művelődés intéz-
ményei mind arra törekedtek, hogy az 
emberiség érzelmeiben, gondolkozásában, 
tetteiben, egyéniségében, életében, tá r -
sadalmi érintkezésében mindig szelídebb, 
jobb, nemesebi, a tökéletesség fogalmának 
megfelelőbb legyen. Ilyen intézmény volt 
eredetileg a népiskola, mer t a közszük-
ség ilyet kívánt. Az ilyen népiskola 
nyomán fejlődtek, bár hosszabb idő-
közönként, a többi magasabb kultúrális 
intézmények, a különféle szakiskolák. 
Újabban a népiskola elé helyezkedett 
segítőtársul a kisdedóvoda. 

A történelem tanúsága szerint a nép-
iskola eredetileg teljesen a vallás szol-
gálatában állott . Főtárgya a vallástanu-
lás volt. A reáltárgyakból csak annyit 
ve t t föl, amennyi épen elég volt arra, 
hogy annak segélyével a tanuló a val-
lás tudásához eljuthasson. Az egyházak 
alkották a népiskolákat, saját céljaik 
érdekében. Az egyháznak pedig mindig 
és általánosan bevallott célja vol t : az 
emberiséget Istenhez, a tökéletesség fogalmá-
hoz vezetni. Ez a cél az emberiség közös 

és nagy érdekeivel ma sem ellenkezik. 
Istenhez pedig csak a jó, a megtér t 
vagy megjavult ember juthat el. Törté-
nelmi múl t ja tehát a népiskolát az 
embernevelés, az erkölcsi ember kifej-
lődésének szolgálatába helyezi. 

Az emberiség közös igényei, mint 
minden kultúrális intézménnyel, úgy a 
népiskolával szemben is, a művelődés 
általános fejlődésével karöltve, napról 
napra, rohamosan szaporodtak és sza-
porodnak ma is. Ma már nem elégszik 
meg sem az egyház, sem a társadalom, 
sem az állam, legkevésbé maga a tár -
sadalmi és állami egyed : az ember, 
hogy a népiskola kizárólag az emberi-
ség jobbulását, erkölcsi kifejlődését szol-
gálja. Ma már a népiskolának tör té-
nelmi múltjára hivatkozó s ma is fönn-
álló céljai mellett az életet, a kor 
igényeit, az általános művelődést is kell 
szolgálnia. A népiskolai növendékeket 
útravalóval is el kell látnia ahhoz a 
nagy utazáshoz, melynek élet a neve, 
képesítenie kell arra a sokszor és so-
kaknak nagyon is nehéz és mindig 
aktuális föladat megoldására, melynek 
mindennapi kenyérkereset a neve. 

Jólétre törekszik minden ember. A 
jólétnek eszközéül akar ja fölhasználni 
már a népiskolát is. Ennek következ-
tében azt teljesen a közérdek, helye-
sebben a közjólét szolgálatába akar ja 
hajtani olyformán, hogy az egyenesen 
megélhetési, anyagi, kenyérkereseti célokat 
szolgáljon. Sőt újabban az élet, ez a 
nagy vásár, még ezzel sem elégszik meg. 
A közélet anyagi érdekeinek szolgála-
tába kényszeríti a népiskola lelkét: a 
néptanítót még az iskolán kívül is. Vagy 
közvetve, vagy közvetlen, de beleviszi 
az anyagiakért való küzdelem vásári 
forgatagába s közszolgálat címe alat t 
kihasználja nem ri tkán az iskola s annak 
ideális célja és tar talmának rovására. 

A népiskola ma már — amint mái-
máskor is mondottam — egy kis egye-

I tem jellegével bír, melyben az összes 
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ismereteknek majdnem minden ága 
taní t tat ik, habár kicsiben is. Ennek 
folytán a néptanítónak mindenhez kell 
értenie, annyit, amennyit! Nem csoda, 
ha néhol megesik az is, hogy emiatt 
valamirevaló módon semmihez sem ért. 
A mai néptanítónak, ha boldogulni akar 
— különösen a falusi életben — való-
sággal ezermesterré kell lennie. 

Az igények ilyen túltengése — sze-
rény nézetem szerint — teljesen ki-
forgatja a népiskolát eredeti és hivatás-
szerű alakjából, eltéríti ideális fölada-
tá tól s az élet és a mindennapi kenyér, 
tehát az anyagi érdek miat t sokszor 
elmarad az ideális cél, az erkölcsi 
ember nevelése és kifejlődése, a töké-
letességre való törekvés, a magas er-
kölcsi hivatás. 

A valódi néptanító, aki hivatásának 
eszményi magaslatán áll, bizonyos lelki 
szomorúsággal látja, hogy a népiskola 
ós a néptanítói hivatás eszményi céljai 
hogy kerülnek az utilitárizmus járma 
alá, hogy uralja az anyagi jólét, a köz-
gazdasági, a kenyérérdek az iskolát és 
taní tót egyiránt, ha látja, hogy a mai 
néptanító, ha nem eléggé előrelátó és 
óvatos — tisztelet a kivételeknek — min-
den a világon, csak nem igazi néptanító. 

Nézzünk csak szét egy kissé falun! 
Megalakul egy községi hitelszövetke-

zet. Könyvelő kell, eleinte ingyen. Ott 
van a néptanító. Postahivatal vagy leg-
alább postai ügynökség kell. Ott van a 
néptanító. Fogyasztási szövetkezet, gabona-
magtár alakul. Sok az írnivaló. Ott van 
a néptanító. Tűzbiztosítási ügynökség, 
munkáspénztár. Ki vállalja? Ott van a 
néptanító. Tejgazdasági dolgokra ? Ott van 
a néptanító. Tűzoltó - parancsnok ? Fa-
iskola-kezelő ? Gazdasági kör igazgatója? 
Ott van a néptanító. Stb. stb. 

Mind szép és üdvös dolog. Ki szólna 
ellenük? Hoznak is valamit a konyhára. 
Elkel a 800 koronás minimum mellett. 
De, kérem, nem a népiskola ideális cél-
jainak rovására megy ez ? A néptanító-

nak — a kántorkodást nem számítva — 
hetenként 32 — 36 órai foglalkozása van 
az iskola falai között, tehát naponta 
5 — 6 órát foglalkozik tanítványaival. 
Irodai munkája is van, ha pontos akar 
lenni, naponként 1 óra. A legtöbb nép-
tanítónak kántorkodnia kell. Hát kér-
dem : mikor végzi el azokat a közjóléti 
dolgokat ? És ha elvégzi, igen sokszor 
nem az iskola rovására lesz-e kénytelen el-
végezni? ! Vagy ha nem így van, mikor 
ju t idő az ilyen irányú tevékenységre? 
Vagy a néptanító olyan automata-gépezet, 
mely folytonos munkára képes? Mondjuk 
meg az igazat : a néptanító nagymérvű 
ilyen irányú elfoglaltsága bizony a nevelés 
és tanítás intenzívitásának rovására esik. 

Az iskola egész embert kíván és 
pedig osztatlanul. Az emberiség neve-
lése, az iskolának magas, eszményi és 
erkölcsi hivatása bizonyára többet ér, 
nemesebb, értékesebb mint azok a majd-
nem naponként változó kérdések, melyek 
csak arra jók, hogy lekössék, elforgá-
csolják a taní tó idejét, erejét s elvon-
ják tulajdonképeni hivatásától s annak 
nimbuszát aláaknázzák s levigyék a 
néptanítót az anyagiságnak abba a for-
gatagába, amely őrlő, taposó malma 
minden eszményinek, minden magasabb er-
kölcsi fölfogásnak. 

Minden olyan mellékfoglalkozás, mely 
a nevelés és tanítás ügyével nem kap-
csolatos, összhangzásba nem hozható, 
vagy annak idejét igénybe veszi, ha 
mindjárt százszor közérdek is, ellene 
van annak az igazán eszményi közérdek-
nek, mely a népiskola történelmi hiva-
tásában nyer kifejezést. 

Ha valaki — e sorokat olvasván — 
azt hinné, hogy én azt akarnám, hogy 
a taní tó legyen rabja az iskolának, 
nagy tévedésbe esnék. Csak azt akarom, 
hogy a taní tó a megfelelő időben legyen 
egészen az iskoláé. Lelkét ezen idő a la t t 
ne bántsák az anyagi mellékfoglalkozá-
sok vásári gondjai. Aklcor az iskolában 
és az iskolának éljen egészen. (Ez így 
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helyes! Szerk.) A közgazdasági és köz-
érdekű ténykedésben — ha szükség 
van rá — inkább a vezető és irányító 
szerepére vállalkozzék a néptanító s 
csak addig, míg nem nélkülözhető. Ellen-
ben minden olyan dologban, mely az 
iskolával kapcsolatos, vagy annak tény-
kedésével összhangba hozható, tegyen 
meg mindent, ami tőle várható, mer t 
akkor is azt az ideális célt szolgálja, 
amit a népiskola történelmi múltja elébe 
ír, t. i. az emberiség nevelését a töké-
letesség felé. És ennél szebb célja, eszmé-
nyibb tevékenysége a néptanítónak nem lehet! 

(Vámoslaáány.) Vét/h István 

Az esztétikai nevelés az új Tan-
tervben. 

A magyar néptanítóságnak mostanában alig 
lehet érdekesebb és értékesebb olvasmánya, mint 
az ú j népiskolai Tanterv és Utasítás. 

S épen kapóra jött e kiváló mű, minthogy 
már többszörösen próbálgatták bebizonyítani, 
hogy a pedagógia nem tudomány, sőt magától 
a tudományos pedagógiától is meg akarják 
vonni tényleges mivoltát. 

Az új Tanterv olvasása közben mintegy 
közepén érezzük magunkat a tisztán magyar 
nemzeti népnevelési és oktatási problémáknak 
és azok tudományos fejtegetéseinek, mivel a 
Tanterv nemcsak elénk tár ja a népnevelés 
összes kis és nagy kérdéseit és finom psziho-
lógiai bonckés alá veszi őket, hanem elkísér 
bennünket a lélek őrlő malmába is és meg-
mutatja azokat az útakat és ösvényeket, ame-
lyeken legsikeresebben jutunk a reánk bízott 
ifjúság fogékony szívéhez, eszéhez. 

A szép könyv tartalmas szakaszai közül 
különösen mély benyomást gyakorolt rám „az 
esztétikai nevelés" című s ezt kívánnám elmél-
kedésem tárgyává tenni. 

Igen helyesen s meggyőzően jut kifejezésre 
az ú j Tantervben az az axióma, hogy az iskola 
esztétikai nevelés nélkül, test szív nélkül és gép, 
melyből hiányzik az éltető elemet nyújtó gőzerő. 

Jól tudjuk, hogy törekvéseinknek és mun-
kásságunknak javarésze nem magunké, nem a 
meglevő generációé, hanem a jövendőé: a vé-
delmünkre és oltalmunkra bízott nemzet virá-
gáé, a gyermeké. S bár nagyon régóta vallja 
ezt a világ, soh'sem látszott oly önként értő-
dőnek, oly természetesnek s olyannyira élet-
szükségletnek, mint épen napjainkban. 

Kiváló elmék majdnem egy évszázadon ke-

resztül készítették erre elő a talajt. Aminek 
Comenius nemes ambicióval csak előharcosa 
lehetett, annak Pestalozzi, Frőbel, Herbart 
majd Ruskin és legújabban Walter Crane mái-
gyakorlati alkalmazást is tudtak teremteni. 
S míg elődeink inkább a humanisztikus elvekért 
küzdöttek, a modern lélekbúvárok és pedagó-
gusok az ifjúság összes lelki és fizikai tehet-
ségének összhangzatos fejlesztése érdekében 
lépnek sorompóba. 

Ez lebegett már Frőbel szeme előtt is, 
midőn a gyermeket a játéktól a munkára 
vezette, de nem a puszta mehanikai tevékeny-
ségre, hanem etikai és esztétikai szempontból 
mindig szoros összefüggésben a természettel 
és az élettel. 

S e régi eszmék diadalra jutása érdekében 
az iskola is kivette méltó részét. Az ő érdeme 
a gyermeki kézügyességnek szélesebb és bizto-
sabb alapra helyezése, a rajztanítás reformja 
és a szemléltető oktatás intenzívebbé tétele. 

Általa vált egyre hangosabbá ama követe-
lés, hogy a művészet számára Tantervünkben 
előkelő hely biztosíttassék s a szülei ház és 
család pedig, nemkülönben minden nevelő és 
oktató, sőt minden ember, ki nemcsak szereti 
a gyermeket, hanem fejlődése és benső élete 
iránt is vonzalommal viseltetik, figyelmeztetendő 
arra a befolyásra, amit a művészet a gyermeki 
életre és lélekre gyakorol. 

Szálló igévé lett e közmondás: „Non scholae, 
sed vitae discimus!" De óvakodjunk oktató-
intézeteinket annak a célnak szolgálatába 
helyezni, mely az anyagiasságot tartja legfonto-
sabbnak. Iskoláinknak nem lehet föladata, hogy 
tanítványait, amily korán csak lehet, szak-
emberekké képezze s azt a fölfogást oltsa be-
léjük, hogy a tudomány értéke pénzzel mérle-
gelendő, hanem az, hogy képessé tegye őket 
arra, hogy a szépet, nemeset és magasztosat 
a gyakorlatival és hasznossal összhangba hozzák 
és ápolják, mert csak így lehet az élet kedves 
és áldásos. 

Épp a művészi oktatással reméljük elérni 
azt a szellemszabadságot, hogy képesek legyünk 
a köznapias dolgok fölé helyezkedni. 

Hogy az egyes művészeti tárgyak mily arány-
ban szerepeljenek az iskolában, arról már sokat 
ír tak és beszéltek ; ámde egy körülmény mégis 
figyelmen kívül maradt. Nevezetesen : a szellem-
szabadság, melyre az ifjúságot a művészetek 
segítségével nevelnünk kell; valamint az is, 
hogy mily befolyással van a gyermekjáték a 
művészi nevelésre, minthogy játék és művészet 
rokon fogalmak. 

Aki gyermekeket megfigyelt, tudja, hogy mi 
nekik a játék. Tudja, hogy egy időn át az 
irányítja minden szellemi fejlődésüket, cseleke-
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eleteiket és terveiket. Igénybe veszi minden 
erejüket és képességüket. Világos tehát, hogy 
a gyermekeknek a játék életszükséglet; külö-
nösen pedig az illúzió, az eszményi játék. 

Mi mindent képes az egészséges gyermek 
az illúzió segítségével élethűen utánozni ! Majd 
állatot majmol s úgy morog s ordít, mint az; 
majd felnőttet mimel; majd élettelen testet 
ábrázol. A csizmahúzót hegedűnek tar t ja ; a 
szék neki vasúti kocsi ; a párna csecsemő. 
S csodálatos, mily energiával uralkodik képze-
lődése! fölött. 

Nemrég olvastam azt a megkapó történet-
két, bogy egy iskolásfiú és pajtásai a bibliai 
Ádámot és Évát játszották. A fiú adta 
Ádámot és kis barátnője Évát. Egy másik 
leányka a kigyót s nem hiányoztak a paradi-
csom többi állatai sem ; egy-egy gyermek 
alakítá őket. így mentek a fa alá. A fiú atyja, 
egy nagyon jámbor embex-, véletlenül jött a 
kertbe s nem illőnek találván a játékot, eltiltá. 
Másnap a nyugtalan gyermekek megint csak 
•összegj ültek az életfája alatt, de Ádámot más 
fiú képviselte. Tegnapi Ádámunk távolabb állott 
a játéktól s mogorva arccal szemlélte. Az atya 
ismét megjelen s megdicséri fiát, mivel nem 
vesz részt a játékban. Oh, kiálták a többiek, 
hisz velünk tart. Hogyan? kérdi csodálkozva 
az atya. Nos, a jó latent játssza, aki látja a 
tettet s haragszik miatta. Ennyire legyőzhe-
tetlen a gyermekben az illúzió iránti hajlam. 

A gyermekjátékok legtöbbike illuzió-játék s  
már ez is bizonyítja, hogy közeli rokonságban 
vannak a művészettel. Az elmondott eset a 
drámai játékok kategóriájába tartozik s abba 
sorozzák azt is, ha gyermekek felnőtteket utá-
noznak : ha atyát vagy anyát, tanítót vagy 
papot játszanak; ha fiúk az atya térdén him-
bálódzva, lovon képzelik magukat, vagy leány-
kák bábújukat becézgetik, mintha élne; ámbár 
plasztikus játékoknak is mondhatnók őket. Az 
ily drámai és plasztikus játékok a gyermeki 
életben a színjáték s a plasztikai művészetet 
képviselik. Ezek gyermekies fogalmaik az illető 
művészetekről. 

Épen így a képeskönyvekben búvárkodást, 
a rajzolásban és festésben való kezdetleges 
próbálkozást, a festői tárgyakban gyönyörkö-
dést a képzőművészet iránti hajlamnak tekint-
hetjük ; a mondák, regék és mesék iránti 
vonzalmat az epikai; az érzelmek ritmikus 
megnyilatkozását a pajzán ugrándozásnál, ének-
lésnél és táncnál a Urika ; a homokba és földbe 
rajzolást, kockákkal építkezést a tehnika és 
építészet fogalmának minősíthetjük. S tényleg, 
nincs is művészeti ág, mely az eszményi 
gyermekjátékban ábrázolva nem lenne ; viszont 
a gyermekjátékban sincs egyetlen szebb vonás, 

melyet megfelelő művészettel párhuzamba állí-
tani nem lehetne. 

Még csak egy dologra kívánnék rámutatni. 
Gyakran halljuk, hogy egy-egy diák öngyilkos 
lesz. Ugyan kit nem rendítene meg az ily eset 
lelke mélyéig ! Fiatal, reményteljes élet, telve 
erővel és bátorsággal, s egy golyó'ól meg-
semmisülve ! Ennél borzasztóbb valami alig 
képzelhető. Lehet, hogy öröklött betegség, 
pillanatnyi elmezavar működtek közre. Sokszor 
rossz bizonyítványt, vagy sértett ambíciót em-
lítenek a végzetes tet t okául. De én alig hiszem, 
hogy ez mindig így van s a fölhozott indokok 
közül épen azt nélkülözöm, melyet legfonto-
sabbnak tartok, tudniillik az illúzió hiányát. 
S vájjon nem illúzió-képességüket vesztették-e 
el e boldogtalan teremtések? Ha igen, akkor 
mindenesetre szükséges, hogy a család, a szülei 
ház és iskola gondolkodjanak afölött, hogy az 
illúzió-képességnek mi a jelentősége s vájjon 
nevelésükkel azt adták-e útravalóul az ifjúság-
nak, amit adniok kellett, midőn az élet viszon-
tagságai ellen edzeni, vértezni kívánták ! 

Ezeket az impressziókat keltette bennem az 
ú j Tanterv és Utasításnak az esztétikai neve-
lésre vonatkozó szakasza. A magyar néptaní-
tóság az új Tanterv és Utasítás nyomán bizo-
nyosan sikerrel fogja beoltani az igaz művelt-
ség szérumát a magyar közélet vérébe, úgy 
hogy az a magyar szív izzó kohójában föl-
olvadva, vérré válik s a magyarságnak élet-
fönntartó ereje és fönnmaradhatásának örökös 
biztosítéka lesz. 

(Rimaszombat.) Schloss Lajos. 

Az iskola nevel. 
A közelmúltban az a ferde fölfogás kapot t 

lábra előbb a hírlapirodalom, azután ennek 
közvetítése folytán a társadalom s utóbb a 
tanítóság egy részénél is, hogy az iskola nem 
nevel, csak tanít. Az egész dologban pedig 
legsajnosabb az, hogy épen az utóbbiak nyar-
galnak legjobban e nádparipán s hirdetik 
fennen az egész ország színe előtt, hogy a 
hírlapíróknak és a társadalomnak igazuk van. 

Hát ennél sötétebb emléket nem állított föl 
még magának egy müveit testület sem, mert 
arra példa nincs sehol a történelemben, hogy 
az ország gépezetének egy főszerve maga 
ismerte volna el, hogy ő hivatását nem tölti be. 

E sötét emlék szemlélésekor önkéntelenül 
kérdem: hát mikor töltötte be jobban nevelői 
hivatását a tanítóság, mint most ? Talán év-
tizedekkel ezelőtt, mikor felényi, sőt negyed-
résznyi képzettség sem kívántatott ahhoz, hogy 
valaki tanító legyen, amikor minden vándor-
legény is beállhatott tanítónak, aki talán csak 
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írni, olvasni tudott ; vagy most, midőn a 
tanítói gárda pedagógiailag a folytonos elő-
haladás következtében annyira ki van képezve, 
hogy legföljebb csak annyi kívánnivalót hagy 
fönn, amennyit majdan az egyetemek kapuinak 
megnyitása a tanítóságnak nyújthatnak ? 

A mai tanítói kar a képzők által nyújtott 
pedagógiai ismeretek által annyira elő van 
készítve az önképzésre, hogy lelkének ezen 
ténykedés elmaradhatatlan szükségesség, mint 
a szervezet fönntartásához a táplálkozás. Nem 
állíthatjuk tehát és pedig nem elfogulatlanul, 
hogy a tanítóság önképzése iránt nincs biza-
lom, vagy mint nemrég mondták többen kö-
zülünk, hogy a tanítóság nem képezi magát. 
Ezt csak azok állíthatják, akik önmagukról 
ítélnek. Honnan tudja azt Pál, hogy Péter 
nem képezi magát ? Mondhatjuk ezt úgy is, 
hogy hát Pál honnan tudja, hogy Péter képzi 
magát? Erre egyszerű a felelet: minden mű-
velt ember, akinek munkaköre magával hor-
dozza az önképzés szükségességét — s emellett 
még rá is van nevelve — képezni szokta magát. 
Hogy ez minden téren így van, kétségbe vonni 
nem lehet. A népiskolai tankönyvirodalom, a 
tanügyi lapok, sőt a szépirodalmi újságok 
eléggé bizonyítják a tanítóság önképzését. 

Minden hiúság és tetszelegni vágyás nélkül 
határozottan kimondhatjuk, hogy a magyar 
tanítóság a neki nyújtott körülmények között 
lelkiismerete megnyugtatására, legjobb belátása 
és tehetsége szerint, nemcsak a tanítás, hanem 
a nevelés terén is betölti hivatását, mert taní-
tani nevelés nélkül nem lehet — azt pedig 
ellenségeink is elismerik, hogy tanítunk — ezt 
az igazságot a legnagyobb nevelők utolsó lehe-
letükig állították. 

A nevelés és a tanítás két különböző dolog 
ugyan, de az egyik karöltve jár a másikkal, 
mint a rossz cselekedet a lelkiismereti furda-
lással. 

Az olyan tanítót, aki csak tanít, de nem 
nevel, úgy képzelhetném el — de nem kép-
zelem — hogy belépvén az iskolába, azonnal 
a lecke fölmondását követeli meg a gyerme-
kektől s eközben, ha valami példa kínálkozik 
a nevelést illetőleg, nem ragadja meg, s mikor 
a föladatot elrecitálták, föladja a következő 
leckét, nem magyaráz meg semmit, hanem 
hazabocsátja őket, szó nélkül. 

Olyan tanító pedig nincs e hazában, aki így 
járna el, következésképen tehát föltétlenül 
nevel az iskola, mert abszurdum nevelés nélkül 
tanítani. 

Nem mibennünk van a hiba, hanem a csa-
ládban és a társadalomban. Az iskola a maga 
föladatát megteszi. A család kötelessége a 
gyermeknevelést már a zsenge korban meg-

kezdeni, amelyet aztán az iskola tovább fejleszt, 
s megerősít, a társadalom pedig betetőzi. 

Nézzük csak első sorban : mit tesz a család 
a gyermeknevelést illetőleg? A család neve-
lése, még mielőtt a gyermek följönne az isko-
lába, nem áll egyébből, mint az iskolától való 
rémítgetésből, a rossz példák mutatásából és. 
kényeztetésből. 

Á család, ahelyett, hogy gyermekével belát-
tatná a rossz cselekedetek következményeit s 
intené, dorgálná vagy büntetné vagy példa-
adás által igyekeznék azokról leszoktatni, ne-
velői kötelességének eleget vél tenni azáltal, 
ha a hagyományokhoz híven megfenyegeti 
azzal, hogy: majd ad neked a tanító, csak 
kerülj az iskolába ! 

A családban a gyermek rengeteg rossz 
példát lát, melyeket gyenge lelke mohón szív 
magába, mintha az lenne az éltetője, mintha, 
az erősítené meg a jövő küzdelmekre. Ilyenek 
a káromkodás, trágár beszédek, a mérték nél-
küli ivás, tiszteletlenül szólás oly egyénekről, 
akiket a gyermeknek tisztelnie kellene, az 
öregekkel való kíméletlen bánás, egyenetlen-
kedés, civakodás, verekedés, lopás stb. 

Tudvalevő dolog, hogy minden szüle sze-
reti gyermekét s ezért enged meg aztán neki 
mindent, akár illik valami, akár nem ; akár jó, 
akár rossz; akár szép, akár rút az, amit vég-
hezvisz, mert azt gondolja, hogy a szülői 
szeretet ezekben nyilvánul. Ezért van annyi 
sok kényes gyermek az iskola I-ső osztályában. 
Tudják ezt a városi tanítók jobban, mint a 
falusiak, habár itt sem ritka. 

Az ilyen körülmények közt fölnevelt hat 
éves gyermeket kapja aztán az iskola; mint 
mondani szokták, hogy építsen a család által 
lerakott alapra. Micsoda alap van itt ? Hasonló 
ez egy téglából építendő házhoz, melynek fun-
damentuma sárból van csinálva. Előbb ki kell 
hányni a sarat s még a téglánál is erősebb 
anyagból rakni azt, mert ha rossz az a lap: 
összedől a ház, még mielőtt fölépülne. Ilyen 
helyzetben lévén a tanító, kénytelen előbb ki-
irtani a gyermek lelkéből a nevelés ferdeségeit 
s új alapot vetni, és ha ez megtörtént, csak 
akkor kezdhet hozzá építő munkájához. 

De mit látunk tovább ? A tanító nevelői 
munkásságának már ezen első stádiumában 
szomorúan tapasztalja, hogy a család nem hogy 
segíti nehéz munkájában, hanem — tudatosan — 
még azt is igyekszik lerontani, amit az iskola 
épít. Erre számtalan példát lehetne fölhozni 
még a magukat művelteknek tartó körökből 
is. Hogy többet ne említsek : a közelmúltban 
történt, hogy egy hírlapíró, kinek gyerme-
kével szemben a tanító házi' fegyelmi jogát 
gyakorolta, azzal bíztatta csemetéjét, hogy, ha 
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a tanító bánt ja : üsse vissza. Ezt egy „művelt" 
ember mondta! Gondolkozni lehet már most 
afölött, hogy a kevésbé művelt, vagy épen 
semmi műveltséggel nem rendelkező egyének 
miként gördítenek akadályokat az iskola ne-
velői föladata elé. 

Mindezek dacára a tanítóság lelkiismerete 
nyugodt, munkája szemlélésekor. A gyermek, 
míg az iskolába jár, addig jó, addig nincs rá 
panasz, tehát az iskola nevel ! Hiszen tanító-
jától a gyermek rosszat soha nem tanul, nem 
hall, nem lát, mindig csak jót, nemest és 
szépet. Nem mindig azt prédikáljuk-e előtte, 
ami lelkét csiszolja, szívét nemesíti, kedélyét 
ápolja? Avagy nem figyelmeztetjük-e örökösen 
a józan, a takarékos, a becsületes, a vallásos 
és hazafias stb. életmód követésére, melyekhez 
számtalan szebbnél szebb példákat kapunk 
minden tárgy keretében, vagy pedig magából 
az életből vesszük azokat, midőn szükségét 
látjuk. Ezt tesszük mi tanítók mindig s így 
föltétlenül áll az, hogy az iskola nevel. Kér-
dezzük csak meg mindannyian legjobb bará-
tunkat — magunkat — nem így cselekszünk-e ? 
Bizonyára egy sem lesz közöttünk, aki az 
ellenkezőt mondaná. 

Az ily körülmények közt fölnevelt gyer-
mek — nem számítva le azt, amit a család 
rontott — visszatér az iskolából a családba, 
illetve belevegyül a társadalomba. 

Vizsgáljuk már most, miként neveli tovább 
a társadalom a tanító felelőssége alá nem tar-
tozó gyermeket? 

Miként a romboló árvíz, mely magával 
ragad és elseper mindent, ami útjában van, 
ép úgy viszi magával a társadalom is a közéje 
keveredett nemzedéket piszkos mocsarakon 
keresztül, lemosva lelkéről az iskola által adott 
zománcot, hogy undoknál undokabb szennyet 
tapasszon reá. 

Nagy igazság az, hogy a társadalom ala-
kítja a jellemet, a szokások töméntelenségét, és 
amilyen a társadalom erkölcsi élete, olyan lesz 
mindenkié, akit az élet e nagy áradatból ki-
ragadni nem tud. 

Láthat juk lépten-nyomon, hogy az iskolából 
kikerült sihederre milyen hatást gyakorol ú j 
környezete. Hat, illetve kilenc éven keresztül 
mindig azt hangoztattuk előtte, hogy mit 
szabad tenni és mit nem ; hogy mi a helyes 
és helytelen; hogy mi a szép, a r ú t ; ő mind-
ezeket hamarosan elfelejti s tesz úgy, mint 
körülötte mások : lop, csal, káromkodik, ember-
társaival szemben tiszteletlenül viseltetik, korcs-
mázik, trágárnál t rágárabb dolgokat beszél, s  
mindezt elnézik neki, anélkül, hogy egy haj-
szála is meggörbülne s mondja boldog-boldog-
talan, hogy az iskola nem nevel! 

Van még baj másutt is. A közigazgatás 
gyengesége mily ocsmány dolgokat néz el, 
különösen városokban, arról nem is szólok, 
tudja azt mindenki, akinek szeme és füle 
van. 

Láthatni mindezekből, hogy a lejünkre szórt 
kemény vád minket nem illethet és azt hatá-
rozottan vissza kell utasítanunk, mert mi neve-
lünk is, mikor tanítunk. Nem mondom, hogy 
az iskolai nevelés semmi kívánnivalót nem 
hagy fönn, vagy hogy hivatásunk magaslatán 
állunk és hogy többre már nem kell töreked-
nünk, de azt ismételten hangoztatom, hogy az 
iskola nevel! 

Hogy nevelésünk fája dúsabb gyümölcsöt 
hozzon : jöjjön segítségünkre a család, a társa-
dalom, a közigazgatás stb. Tegye meg mind-
egyik a maga kötelességét s akkor ma jd meg 
fogja látni, de csak akkor, hogy az iskolát 
nem lehet egymagára felelőssé tenni minden 
bajért. 

(Ete.) Marikovszky Pál. 

A magyar nyelv tanítása magyar 
tannyelvű iskolákban. 

Az e címen megindult vita folyamán a már 
eddig közreadott szakszerű és sok tekintetben 
önálló fölfogásra valló fejtegetésekkel a tár-
gyat kimerítettnek véljük. Mielőtt azonban más, 
aktuális kérdések megvitatásába bocsátkoznánk, 
kivonatilag ismertetünk még néhány idevágó 
cikket, melyek a fölvetett kérdés egyik-másik 
részének megvilágítását elősegítik. 

Dömötör Károly (Patas) szerint ne nyelvtant, 
hanem nyélvet tanítsunk. Nincs unalmasabb, 
lélekölőbb munka a népiskolában, mint elvont-
fogalmakból szabályokat, törvényeket levonni. 
A gyermek értelem nélkül betanul egy csomó 
szabályt, de gondolatait írásban vagy szóval 
helyesen kifejezni nem tudja. Szerinte a nyelv-
oktatás már az I. osztályban kezdődjék. Anya-
got talál erre a tanító másolás, előmondás 
(diktálás), azután az emlékezet után való írásban. 
El nem szabad mulasztani a dolgozatok át-
nézését, kijavítását. Gyakorlással elérjük azt, 
hogy a tanulók megtanulnak minden szót 
helyesen leírni anélkül, hogy a száraz nyelvtani 
fogalmakat tanulnák. A leírt dolgokról termé-
szetesen beszélgetnünk kell velük, el kell 
továbbá a leírottakat összefüggően mondatni, 
hogy a helyesírással párhuzamban megtanul-
janak tisztán, magyarosan beszélni. 

Fóti Bernát (Verbó) a gramatizálás eredetét 
kutatja. A gramatizálás különösen Német-
országban bekövetkezett nagy elterjedésének 



1 2 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 0 . SZÁM. 

egyik oka a berlini tudományos akadémia nagy 
tekintélyében keresendő, mely oly nagy volt, 
hogy amidőn Nagy Frigyes a német nyelv 
ortografiáján alárendelt jelentőségű változást 
akart eszközölni és javaslatát az akadémiához 
terjesztette, ez a következő szavakkal utasította 
el azt: „Caesar non est super grammaticos". 
A scholasticismus és a classicismus nagyban 
terjesztették az elemző nyelvtantanulást. Lassan-
ként befészkelődött Európa országainak legtöbb 
iskolájába. A francia nagy forradalom a ter-
mészettudományok fölkarolásával e téren is 
hozott némi javulást. Azonban a szent szövet-
ség idejében újra visszaesés történt és csak 
hosszabb idő múlva kezdett a nyelvtantanítás 
terén is a gyakorlatiasság szempontja érvénye-
sülni. Különösen pedig Angliában és az Egyesült 
Államokban, hol a nyelvtantanítás mai nap is 
kizárólag a helyesírásra szorítkozik. Nálunk az 
abszolutizmus korszakában a német nyelv erő-
szakolásával a régi német gramatizáló copf 
uralkodott. Alkotmányunk helyreállításával azon-
ban e lelketölő, szellemet elfojtó nyelv-, vagy 
jobban mondva mondat- és szóelemzés alá-
hanyatlott s a népiskolákból lassanként kiszorul. 
A helyesírás és a nyelv szavainak öntudatos 
és irodalmilag szokásos használata céljából a 
legnélkülözhetetlenebb fogalmak, nyelvtani rago-
zások és fűzések tanítását Fóti B. szükséges-
nek tartja. 

Hegedűs Lajos (Belisce, Szlavónia) a nyelv-
tanításnak csupán azon módját kárhoztatja, 
mely a szabályoknak megértés nélkül való 
bemagolásából áll. Jobbára horvát- és német-
ajkú tanulói, kik az I. osztályban tanulnak 
magyarul beszélni, a III. osztálytól kezdve rend-
szeresen tanulják a magyar nyelvtant. Nyelvtani 
könyvet azonban nem használ. A szabályokat 
a gyermekekkel vezetteti le. A nyelvtant azért 
tanítja, hogy a tanuló helyesen írni és fogal-
mazni tudjon. Ami ennél több, az fölösleges, 
ez pedig fárasztja a gyermeket. Tagadja, hogy 
a beszéd- és értelemgyakorlatok rontanák a 
gyermek nyelvérzékét; az apró beszélgetések, 
kisebb mondatok csak javítják azt. Ha a gyer-
mek hibásan ejt ki valamit, kijavítja s itt 
azután már karöltve jár a beszéd- és értelem-
gyakorlat a nyelvtannal. Osztatlan, nem magyar-
ajkú iskolájában nehézség nélkül sajátíttatja 
el a nyelvismeretet. Életet, verőfényt kell ön-
tenünk a tanításba ; ne professzoroskodjunk, 
hanem meséljünk a gyermekeknek. 

Rausnitz Márk (Gamás) a szabályok káté-
módra való bemagolásának, értelem-, illetőleg 
értésnélküli lepergetésének és ledarálásának 
szintén ellensége ; de az efajta módszert — ha 
ugyan módszernek nevezhető — nem tiszteli 
meg, mint ezt Schön J . teszi a „gramatizálás" 

elnevezéssel. Lévén a nyelvtan leghathatósabb 
eszköz a gyermek értelmének, logikai gondol-
kozásmódjának, következtető- és ítélőtehetségé-
nek fejlesztésére, ilyen csupán beemlézési gya-
korlatok nem érdemlik meg a gramatizálás 
címet; de nem kevésbé ellenzője a szabály-
nélküli nyelvtanításnak és egy, a szabályok 
teljes kihagyásával megírandó nyelvtani vezér-
könyvnek. Lehet és kell a nyelvtan tanítását 
oly vonzóvá és érdekessé tenni, hogy az ne 
váljék a tanuló kínzásává, gyötrelmévé. Az 
iskola főfeladata a gyermekekből értelmes, 
helyesen gondolkozó, helyesen ítélő és követ-
keztető embereket alakítani, erre pedig a nyelv-
tan racionális tanítása az egyedül alkalmas 
eszköz. A gyermek, kilépvén az iskolából, leg-
alább annyi nyelvtani tudást vigyen magával 
a nagyvilágba, hogy képes legyen alkalmilag 
gondolatait a nyelvtan és helyesírás követel-
ményeinek megfelelő módon írásba tenni. 

Fogl János (Szászkabánya) szintén szükséges-
nek tartja a nyelvtanítást, mert pl. a nemzeti-
ségi iskolában hány gyermek tudna akárcsak 
egy magyar szót is öntudatosan mondani, ha 
nem tudná, hogy a szó valamely tárgynak vagy 
fogalomnak a neve. Lehetetlen öntudatosan 
nyelvet tanítani a nyelv szabályainak közlése 
nélkül. Mi más a magyar nyelvtan, mint a 
nyelv törvényeinek foglalatja. Ha létjogosult-
sága van a népiskolában a magyar nyelvokta-
tásnak, annál inkább tanítandó a nyelvtan is, 
mint a nyelvoktatásnak egyik ága. Szükséges a 
nyelvtan helyesírás szempontjából, mert nyelv-
tan és helyesírás valóságos ikrek. De amint 
elítéli a tudományos, elméleti, száraz és értelem-
nélküli magoltatást a nyelvtannál, épúgy hatá-
rozottan állítja, hogy a gyakorlatias, szemléltető 
gramatika a népiskolában, mint az öntudatos 
nyelvtanítás kezdőfokán, föltétlenül szükséges. 
Amely gyermek nem oly szerencsés, hogy 
magasabb intézetben folytassa tanulmányait, 
hanem népiskolai készültséggel lép ki az életbe, 
nem látja-e hasznát a nyelvtani tudnivalóknak? 
Mily levelezés, helyesírás, avagy gondolatkifeje-
zés várható oly egyéntől, aki nyelvtanról soha-
sem hallott? Nem azt kell erőltetnünk, hogy 
tanulóink az alak- és mondattani kitételeket 
elfújják, hanem a nyelvtan tanítása célozza a 
nyelvérzék fejlesztését és a hazai nyelv öntuda-
tos használását. 

Hozzászóltak még a kérdéshez, de cikküket 
részben a kitűzött határidőn túl küldötték be: 
Postoj Péter (Simonteke), Monoky Sándor (Ura), 
Sperg Lajos (Letenye), Fekete Antal (György-
falva), Tóth Imre (Öcsöd) és Kajtsa József 
(Yárkony). 

Ezzel ezt a vitát befejeztük. 
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A sok szünnap. 
(Hozzászólások.) 

I. 
Lapunk legutóbbi számában „Ások szünnap" 

cím alatt egy közlemény jelent meg, amelyben 
szerző kevesei vén az évenként tanításra fordí-
tani szokott napok mennyiségét, egyúttal ter-
vezetet is nyújt arra nézve, bogy miként lehetne 
azok számát megszaporítani. 

Azt véleményezi ugyanis, hogy a karácsonyi, 
meg a húsvéti szünetek 9—9 nap helyett csak 
4 — 4 napra terjedjenek ; a magas minisztérium 
által elrendelt iskolai ünnepnapok az utánuk 
következő legközelebbi vasárnapon tartassanak 
meg; a hét két félnapi szünetje pedig töröl-
tessék. Ugyancsak redukálja az egyházi ünnepek 
miatti szünetnapok számát is. 

Előrebocsájtom, hogy a szerző intencióját 
nagyra becsülöm és helyesnek, megszívlelendőnek 
is tartom, mert szent igaz, hogy a tanügy fej-
lesztése, előbbreritele oly végtelen fontosságú 
dolog, amelyhez képest minden érette hozott 
áldozat csekély, azaz hogy egyáltalában nem 
is áldozat, hanem szent kötelesség! Es e kér-
désnél nem feszélyezheti, és mélyen meg vagyok 
győződve, hogy nem is feszélyezi hazánk tanító-
ságát az az esetleg eltörlendő 14 — 15 napi 
szünet. Sőt ellenkezőleg! 

Ismétlem tehát, hogy szerző alapeszméjével 
én is teljesen egyetértek, de hogy mégis tollat 
fogok, teszem azt azért, mivel véleményem 
szerint a közölt tervezet egyik pontjában némi-
leg _ el ragadta őt a nemescélú buzgóság. 

Ertem az iskolai ünnepélyeknek az utánuk 
következő legközelebbi vasárnapon leendő meg-
tartását. 

Hát ez a gondolat nem egészen helyes, sőt 
ez ünnepnapok tulajdonképen nem is lettek 
volna a tervezetbe fölveendők, amennyiben ezek 
semmi esetre sem szünetnapok, hanem meg-
annyi alkalmak a legnemesebb emberi erények 
átplántálásához. 

Jól tudjuk, hogy mennyivel gazdagodik ilyen 
ünnepélyek alkalmával a gyermeki lélek; minő 
új, meg újabb táplálékot nyernek a hazaszeretet, 
király- és törvénytisztelet, továbbá a kegyelet 
s a hála érzelmei ! Nemde : legalább is annyit, 
amennyi a hétköznapi tanítás egy napi értéké-
vel fölér ? 

Lehet-e tehát mondanunk, hogy a nemzeti 
nevelést illetőleg elveszett nap az, amit iskolai 
ünnepélyre szánunk ? 

Szünetnap-e az, amelyen a rendesnél jóval 
többet dolgozik a tanító és értékesebb tar ta-
lommal bővül a tanuló lelke ? 

Különben erről fölösleges is vitatkozni. 
Minden ünnepnek azért van meg a napja, 

hogy ugyanazon az évenként visszatérő napon 
emlékezzünk meg róla. Vagyis, mindent a maga 
idejében ! 

Ne skrupulizáljunk tehát ! Azt az öt napot 
bátran fölhasználhatjuk erre a célra ; annyival 
is inkább, mivel ezzel az évi eredmény nem 
hogy nem veszít, sőt közvetetlenségében hatá-
rozottan nyerni fog. 

(Mezőhegyes.) Nagy Sándor. 

II. 
A szünnapok kevesbítése valóban indokolt 

ott, ahol van ra j ta mit kevesbíteni, különösen, 
ahol rövid 8 hónapig tar t az oktatás. Oly 
mértékben azonban, mint a jelzett cikkben 
említve van, nem lehet. A karácsonyi és húsvéti 
szünidőt lehetne 9 napnál rövidebbre venni. Az 
elemi iskolában még igen kevés a vidéki tanuló. 
Ez azonban több helyen meg is van már téve. 
A heti 1 napi szünidő eltörlése azonban nagyon 
erőltetett, sőt kivihetetlen dolog lenne. Ez a 
legtöbb helyen a helyi körülményekhez, pl. a 
heti piachoz, van alkalmazva. A szülői gondat-
lanságból származó gyermekhalálozás úgyis sok, 
de így, ha ezen a szorgos napon a nagyobb 
gyermek vigyázhat a kicsiny gyermekre, a szülő 
nyugodtan végezheti dolgát. Igazán, mit tudna 
ilyenkor sok szülő tenni ? Ez t különösen tapasz-
talják a kisebb városban és falun működő 
tanítók. Számtalanszor, ha valamiért a szün-
napon fölrendeljük a gyermekeket, fele sem 
jön el. Ennyiben érintené s népet ezen szünnap 
eltörlése. 

A tanító meg tudja, ' ha lelkiismeretesen 
végezte dolgát, mi neki ez a szünnap. De most 
még tessék az iskolai ünnepélyeket vasárnapra 
tenni, az ismétlősöket is vasárnap tanítani, ez 
úgyis sok helyen így van. Ekkor valóban még 
vasárnap sem volna szünideje a tanítónak, de 
még hétköznap a korai órákat is föl kellene 
használni. így nemcsak, hogy annyit, de többet 
dolgoznék, mint bármely hivatalnok, pedig a 
munka sem egyenlő, meg a díjazás sem. 

Ha a beiratkozásnál nyomban ott tar t juk a 
gyermekeket, akkor sok helyen egy pár napig 
igen kevés volna a növendék (20 — 30, 100 he-
lyett). A tanításhoz úgy sem lehetne fogni. 
Csak azt el tudnók érni, hogy mire a beírás 
véget ért, az előadás megkezdődik, legalább 
megvolna a teljes szám ; de sokszor ilyenkor 
még csak kétharmada van beírva. 

Szüreti szünidőnek elég 2 nap, bár történik 
e 2 napon kívül is elmaradás. Ez igen káros, 
mert különösen tanév kezdetén minden órai 
elmaradás nagy hátrányára van a növendéknek. 
Eltörölni nem lehet egészen. Hamvazó szerda 
és a keresztjáró napok délutánján nincs értelme 
a szünetnek. A körmenetre való járást hadd 



1 2 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 0 . SZÁM. 

szokja meg a növendék, mert felnőtt korában 
is sokszor, ba ideje van, eszébe jut, bogy most 
szabad idejéből lelki javára is fordíthat valamit. 
Az iskolának nemcsak az a célja, bogy növen-
dékeit egyedül e földi életre készítse elő. Nagyon 
helytelen, hogy a cikkíró az ünnepeket henyé-
lésnek tar t ja . A nép jóléte, boldogsága és meg-
elégedésére egyoldalú eszköz a tanítási nap 
szaporításával háttérbe szorítani a vallásosságot, 
mert a vallás nemcsak elméletből, hanem gya-
korlatból is áll. 

A szünnapok kevesbítése, szerény véleményem 
szerint, csak csekély mértékben lehetséges — nb. 
úr cikke alapján, de ez a kevesbítés kívánatos. 

(Gyula.) Dundler Ferenc. 

A testgyakorlásról. 
A budapesti napilapok egyikében olvastam, 

hogy Torontál megye valamely községében a 
szokásban levő május elseji gyermekünnepélyen 
nem várt meglepetésben részesítette az ünnep-
ségre egybegyűlt szülőket és a gyermekbarát 
publikumot ezen vármegye Dittrich József nevű 
derék tanítója. 

Nem a szereplésvágy, sem a dicsőítés nem 
ösztönzött arra, hogy e sorokat írjam — bár 
a dicséret méltán megilleti — hanem a köve-
tésre méltó szép példából, mellyel D. J . kar-
társunk jár t elől, a népiskolai testgyakorlás 
keretében könnyen megvalósítható, ú j s nem 
kevésbé érdemtelen dolgot vélek keresztülvihe-
tővé tenni. 

A népiskolai tanulók korát túlhaladó s a 
gyakorlati életben megfizethetlen értékkel bíró 
testgyakorlati tudással fölruházott növendékeket 
bocsátana ki a népiskola szárnyai alól a 
katonai rend- és sorgyakorlatokkal való tüze-
tesebb s komolyabb foglalkozás által. Midőn a 
„Katonai gyakorlatok iskolásfiúkkal" című, 
jelen soraim írására indító hírt olvastam, rög-
tön lelki szemeim elé tárult az egész kép és 
szinte látni véltem a fapuskás kis vitézeket, 
amint tanítójuk vezényszavára jól begyakorolt 
ügyességgel végezték a katonai rend- és sor-
gyakorlatokat. Ez nagyszerű, gondoltam ma-
gamban. Bántott, hogy ezt az újítást nem a 
anítók kedvelt s legelterjedtebb lapjából, a 

Néptanítók Lapjából kellett megtudnom. (Nem 
értesítettek minket. Szerk.) Pedig ebben volna 
méltó helye, mint a tanítókat közösen érdeklő 
ügynek s vártam, vájjon az illető kar társ úr, 
vagy más valaki a tanítók előtt nyilvánosságra 
hozza-e ezt a dicséretes dolgot. 

Minthogy mindeddig nem olvastam e lapból 
s mivel kar volna ily vasszorgalmú munkásság 
eredményét megemlékezés nélkül a feledékeny-
ség homályába merülni hagyni, azért vállal-

koztam ennek a kérdésnek rövides említésére 
és fejtegetésére. 

Atfutólag érintve a dolgot, azt hinné az 
ember, hogy nem oly nagyfontosságú e kérdés. 
Kicsinység az egész. Pedig nem úgy van. Még 
ha kicsinység volna is, tudjuk, hogy sok nagy 
dolgot idéztek már elő kicsiny okok. Kicsiből 
lesz a nagy. Hogy nem épen elvetendő kér-
dés a testi nevelés, arra vannak bizonyítékok. 
A római és görög népek sokkal több gondot 
fordítottak a testi nevelésre, mint mi. A 
filantrópisták, Frőbel, a lovagok szintén nagy 
súlyt fektettek a testgyakorlatokra, sőt ez 
utóbbiaknak a testi nevelés volt jóformán fő-
céljuk, aminek érezték is hasznát. Hisz a mai 
nemzedék elődeink eszközeit s fegyvereit nem 
hogy használni s vele bánni, hanem csak csoda-
képen szemlélni tudja. A kényelemszeretet 
miatt ennyire el vagyunk maradva a régiektől 
e tekintetben. El vagyunk puhulva, el vagyunk 
kényeztetve. Minthogy a régieknek ezen test-
gyakorlatai erőt, egészséget eredményeztek, s 
mi majdnem mindannyian egy vagy más testi 
hibában szenvedünk, nem egészen érdemtelen 
ez ú j tervről megemlékezni. 

A Tanterv is előírja a katonai rend- és sor-gya-
korlatokat, bár ezek ez idő szerint inkább előírva 
vannak, mintsem a gyakorlatban megvalósítva. 

A sok gyermekbetegség, mely igen sok eset-
ben a kényeztetett nevelésben leli csiráját, 
némely rossz iskoKpadok által okozott test-
eiferdülések, rossz szokásból eredt helytelen 
testtartás ellen — az aránytalanul hosszú és 
vékony kéz-lábbal bíró gyermekek testrészeinek 
összhangban való fokozatos fejlesztése mellett — 
igen jó szolgálatot tenne egy kevés spártai 
gimnasztika. Az oly petyhüdt, csenevész, testi 
fejlődésben hátramaradt gyermek áldozata sok 
esetben annak, hogy nem futkározhat, nem 
mozoghat, játék, járás, kelés, futás hiánya 
lábizmai, karmozgások és kargyakorlatok hiá-
nya miatt pedig karizmai elpuhulnak, pety-
hüdtek maradnak. Mindezen említett mozgások 
pedig a tüdőt mély lélegzésre kényszerítik s a 
mellkas tágulását s fejlődését eredményezik. 

Mily jó szolgálatot tenne a katonai gyakor-
latok s általában a testgyakorlatokkal való 
szorgalmasabb foglalkozás az emberiségnek a 
tüdőnek ily módon történő ápolása s fejlesz-
tése által, midőn a tüdővész nap jainkban szám-
talan áldozatot követel. Mindezekből láthatjuk, 
hogy egy kevés katonai nevelés iskoláinkban, 
már csak az egészségi szempontot tekintve is, 
nagyon szükséges. 

D. J . kartársunk gimnasztikai eljárását kö-
vetvén, gyermekeinket a fölsorolt sajnálatos 
valóságoktól megvédelmezhetjük jóakarattal, 
türelemmel, szorgalommal és az iskolafönntartó 
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hatóság részéről történendő csekély anyagi 
befektetéssel. Mert igazán csekélységen múlik 
az, hogy az iskolában a katonai rend- és sor-
gyakorlatok nem taníttatnak. Hegy- és erdő-
vidékeken a faanyag olcsó, s igen sok helyen 
az iskolafönntartó a saját tulajdonát képező 
erdőből ingyen juttathat az iskolának e célra 
anyagot. Ahol ily kedvező alakalom nyílik, ott 
valóban kár a katonai rend- és sorgyakorlatok 
tanításának elhanyagolása. Legföljebb az alföl-
dön kerül némi anyagi áldozatba a katonai 
gyakorlatok végzéséhez szükséges kellék, ú. m. : 
fapuska, játékfegyver, fakard, dob, trombita s 
néhány nemzeti színű zászló beszerzése. 

De mi ez a csekély áldozat az iskolafönn-
tartó részéről azon leírhatatlan élvezettel és 
örömmel szemben, melyet a gyermekekben 
ezen gyakorlatok végzése előidéz. Ha ezen 
katonai gyakorlatok által a kedélyére és egész-
ségére jótékonyan hatunk növendékeinknek, 
már ez is elég eredmény azon csekély anyagi 
áldozattal szemben, melyet a szükséglet oko-
zott, mert a kedélyképzés és az egészség ápo-
lása nem utolsó dolog. Hátha még elgondoljuk 
azt, hogy nem egy if jút védelmezünk meg a 
testgyakorlati oktatás e nemének fölkarolása 
által a katonai brutalitásoktól, mely némely 
i f jút nyomorékká és koldussá tesz. A katona-
szökevények számát is csökkentené, a katonás-
kodástól való rettegést is — mely paraszt-
népünknél bizony még ma is megvan — 
csökkentené. A katonasághoz való berukkolás 
előtti vagy a katonai szolgálat ideje alatt tör-
ténni szokott öngyilkosságokat is megritkítaná. 
Sőt mondhatom, hogyha a katonai gyakor-
latok tanítása által kialakuló katonás nevelés 
az iskolában kezdetét veszi, a katonai fegye-
lemre is jó hatással lenne, mert a büntetések 
számát is kevesbítené. 

De ne menjünk a messzeható részletekre, 
hanem maradjunk meg amellett az eredmény 
mellett, amely még az iskolásnövendék kedé-
lyére s egészségére történt jótékony hatáson 
kívül az iskolaügyre hasznosan háramlik. 

Mondhatják, s talán mondják is kartársaim 
közül többen : miként hathat az iskolaügyre 
jótékonyan az iskolásfiúkkal végzendő katonai 
gyakorlat az egészségi szemponton kívül? 

Erre is megfelelek. Ki merem mondani, hogy 
az iskolázás iránti érdeklődést, kedvet s haj-
lamot fölébreszti, fölkelti a még tankötelezett-
ségen alul levő gyermekben. Mert ezek a gya-
korlatok vidéken s kisebb helyeken az iskola-
udvar szűkes volta miatt a legtöbb esetben az 
iskolához legközelebb eső szabad területen, 
avagy a község szélén levő gyepen, pázsiton 
vagy mezőn végeztetnének, hisz minden köz-
ségben van ily szabad rendelkezésre szolgáló 

terület. Minthogy a szabadban, nyilvánosan, 
mindenkinek szeme láttára taníttatnának e 
gyakorlatok, biztosan állíthatom, hogy minden 
egyes testgyakorlati órán kis gyermekekből álló 
tömeg veszi körül a gyakorlóteret, s már csak 
csupán gyermeki kíváncsiságból is szemléli az 
iskolások látványos mozdulatait. Nem vá-
gyódik-e az ily kis gyermek arra az időre, mi-
dőn iskolába járhat, hogy a gyermekek ked-
venc társasjátékai mellett tanítójuk vezénysza-
vára jobbra-, balra-, előre-, hátrafordulást, lé-
pést és más egyéb mozdulatokat oly ügyességgel 
végezhessék, mintha az egész csoportot, hogy 
úgy mondjam, dróton rángatnák ? Sőt mi több 
a gyermek, utánzási ösztönétől indíttatva, vesz-
szőből, pálcából készít magának eszközt, mellyel 
utánozni igyekszik az iskolásokat. Én hiszem, 
hogy a sok elméleti ismeretekkel megtömött 
gyermek várva- várja a hetenként tartandó 1 
vagy 2 testgyakorlati órát, mely mindannyiszor 
a kirándulási élvezetek örömeivel tölti be a 
tanulót. Megjegyzem, hogy ily formában, mint 
ezt a föntiekből látjuk, csakis faluhelyen alkal-
mazható a katonai gyakorlatok ilynemű taní-
tása. Városban a nagy távolság s más egyéb 
körülmények miatt így nem lehetséges. I t t 
sincs azonban fönnakadás. Ugyanis a városi 
iskolák a vidékieknél tágasabb udvarral bír-
nak, mert faluhelyen az udvarnak nagy része 
kert ; tehát városban az iskolaudvaron végez-
hetők ezen testgyakorlatok. Ha oly rekordot 
nem is érünk el, mint D. J . kartársunk, azért 
ne csüggedjünk, mert annyi eredményt bizo-
nyosan várhatunk, hogy a reáfordított fárad-
ságunk nem vész kárba. Ezeken kívül az iskolai 
életben is mintegy katonai szellemet, katonás 
magatartást, őszinteséget, lelkesedést s bátor-
ságot eredményezne. 

A történelem, földrajz, hazafias dalok s más 
tárgyak mellett a katonai gyakorlatok által 
is lelkesíthetjük s hazájukat híven szerető 
polgárokká nevelhetjük tanítványainkat. 

Föl tehát kar társak! Legyünk minél többet 
a szabadban. A testgvakoilati oktatás e ne-
mének gyakorlására szánt időt a szabadban, 
Isten szabad ege alatt töltvén, egészséges, jó 
levegővel táplálván az iskola poros levegőjétől 
teli tüdőnket, a katonai gyakorlatok tanítása 
által edzett, izmos és erőteljes férfiakká, s a 
hazának hü fiaivá nevelhessük tanítványainkat. 

D. J . kartársunk volt e téren az úttörő. O 
megmutatta, hogy ez sem lehetetlen, csak 
akarni kell. Midőn sikerdús működéseért üd-
vözlöm, nem tudom eléggé méltatni ez irány-
ban kifejtett tevékenységét, melyért tanítványai 
hálájára, melyre egy tanító érdemes, már csak 
ezért is bizton számíthat. 

(Békésszentandrás.) Csabai József. 
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Külföldi szemle. 
Island. Rendkívül érdekes előadást tartott 

Palleske landshuti főtanító Izland szigetének 
oktatásügyéről. Ennek a szigetnek 104,758 km2 

terjedelem mellett 80.000 lakosa van. Izlandban 
nincs ember, aki olvasni, írni nem tanulna. Van 
a szigeten 30 népiskola s azonkívül államilag 
segélyezett vándortanítók járnak tanyáról ta-
nyára, bogy a kicsinyeket oktassák. A falusi 
lelkészek téli iskolákat tartanak fönn. Az elemi 
iskolákon kívül van egy gimnázium, két reál-
iskola, egy tanítóképezde, három leányiskola, 
egy háztartási iskola, egy hajókormányos iskola, 
négy gazdasági iskola, egy theológia, egy orvosi 
akadémia, egy siketnémák intézete. Az izlandiak 
egyetemet szándékoznak állítani s nagy kitar-
tással gyűjtenek e célra. A gimnázium tanterve 
sokat követel a tanulóktól. Hat idegen nyelvet 
kell tanulniok : németül, dánul, angolul, latinul, 
görögül és franciául. A fizetések igen csekélyek. 
Palleske egy ismerőse, egy főtanító, a nagy 
szünidőben az országútak építkezésénél segéd-
kezik. 

* 

Népoktatásügyi kongresszus. Lüttichben (Bel-
giumban) szeptember 2 —7-én az ottani világ-
kiállítás alkalmából nemzetközi népoktatásügyi 
kongresszus ülésezett, melyen a következő kér-
déseket tárgyalták: 1. A népiskolai tanító 
hivatása, kiképeztetése, állása. 2. A kötelező 
oktatás. Szükséges-e ? Tartama. Eredményei. 
3. a) A szakiskolák szervezése, b) Mikor és 
hol eszközlendő a normális gyermekek hivatás-
szerű nevelése ? c) A szaktanítók képzése. 
d) Az orvos szerepe, ej Azon tapasztalatok és 
megfigyelések, melyeket a szakoktatás terén 
tettek a pedagógiai tudományok fejlődésének 
szempontjából. 4. Gazdasági oktatás a nép-
iskolában. 5. Anyagi, higiénikus és pedagógiai 
föltételek, melyek alatt az iskola jelenleg fönn-
áll. Az egy osztályban egyesítendő tanulók 
legmagasabb száma. 6. Mit tehet az iskola, 
hogy a népek között a testvéri érzést és az 
egyetemes békét előmozdítsa? 7. A család és 
az hkola közös munkája az ifjúság nevelése és 
megvédése tekintetében a népiskolai idő alatt 
és után. 

* 

Mecklenburg. Egy berlini lap rendkívül szo-
morú képét festi a mecklenburgi uradalmi isko-
lák állapotának. Az említett lap közleményét 
az országos tanítóegyesület legközelebb nyil-
vánosságra hozott adataival támogatja. Ezek 
szerint 504 tanítólakás van a lovagsági terü-
leten, ezek közül 194 lakás napszámosokkal 

egy födél alatt, sőt előfordul az is, hogy a 
tanító lakását napszámosok foglalják el, az 
iskola pedig a földesuraság valamelyik tanyájába 
helyeztetik át. Hogy mily állapotban vannak 
ezek a tanítólakások, kitűnik abból, hogy a 
tanítólakások egy részében csak egy fűthető 
szoba van s a szobák egy része nem padlózva, 
hanem kövezve van; csak 321 iskola van 
deszkával padlózva. Ennek megfelel az iskolák 
fölszerelése is. Csak kevés iskola rendelkezik 
a történelem, földrajz, természetrajz és rajzolás 
tanításához szükséges tanszerekkel. 

* 

Svédország. Agáhd Károly, aki figyelemre-
méltó könyvet írt a gyermekvédelemről, „Északi 
gyermekek" című hosszabb cikkében egy stock-
holmi népiskolát ír le a következőképen: „A 
természetrajz, természettan és földrajz tanítá-
sára külön termek állanak rendelkezésre ; külön 
termek a fa- és fémmunkákra, díszes iskola-
konyhák, művészi fali dísz, tiszta fürdők, por-
cellánmedencék a széles, világos folyosókon, 
mindenütt órák, mintaszerű iskolapadok ; min-
den szobának megvannak a mappái, mindegyik-
ben mosdókészülék, minden szobában azonkívül 
a székek egész sora, hogy a szülők a tanítást 
meghallgathassák, majdnem minden osztályban 
van harmónium, minden gyermeknek saját külön 
padja, eltolható polccal ; a leányok rajzolása 
és kézimunkája céljából külön helyiségek, külön 
termek vannak, külön padokkal; a tanszerek 
mind kitűnőek, különösen pedig a legkisebbek 
részére dúsan fölszerelve ; a kezdő osztályokban 
a tanulók száma legfeljebb 35 ; a legnagyobb 
tisztaság mindenütt ; nagy iskolaudvarok, min-
denütt világosság és levegő, a legjobb szellőz-
tetö-rendszer, mintaszerű termek és csarnokok 
a tornászatra ; a tanítónők szobájában egy 
szalonzongora, asztalok, székek, szekrények és 
kiváló fali dísz ; az alsó lépcsőcsarnokban szobor-
művek svéd homokkőből, a földszinten két 
10.000 korona értékű fali festmény (svéd táj-
képek). Az iskolába többet mint 1800 gyer-
meket nem vesznek föl, a tanerők száma leg-
kevesebb 55, az iskola költsége IV2 millió 
márka. Ezt nevezik Stockholmban tanpénz-
kényszernélküli népiskolának. Ilyen helyiségek-
ben kell, hogy jól érezze magát a gyermek; 
a tanulók ily csekély száma mellett lehet ne-
velői hatásról szólni, ez a körülmény száműzi 
a botot az iskolából és érthetővé teszi, hogy 
a kicsinyek 10 éves korukig a tanítót „bácsi-
nak" nevezik; s hogy az ifjúság valóban oly 
tisztességes viseletet tanúsít, ez teszi a gyer-
mekeket „emberekké" s az „embert" „polgár-
társsá", amint a svéd ember nevezni szereti 
magát. 
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SZÜNÓRA 
A kolléga bokrétája. 

(Reflexiók egy tanító 40 éves jubileumához.) 

Volt hát egyszer ünnep a világon. Egy 
tanítót ünnepelt egy egész város. 

Nekünk, a „félbe maradt existenciáknak", a 
társadalom mostohagyermekeinek, a magyar 
néptanítóknak szólott ez az ünnep. 

így mondotta ezt az ünnepi szónok, egy 
elsőrangú vidéki város országgyűlési képvise-
lője. És nem a színfalak mögött mondotta el, 
és nem is puszta szó volt, amit mondott. 

De kiállott a fórumra s egy egész város 
művelt közönsége előtt mondotta fölemelt 
fővel, hogy : a magyar tanító as országot 
kormányzó és igazgató erők között talán a leg-
fontosabb tényező, mert működési köre nem 
csupán a jelenre szorítkozik, hanem munkájá-
nak nyomában föltámad a jövő. És olyan jövő 
támad és úgy támad föl az a jövő, amilyennek 
a tanító formálja, alakítja a jelent. 

Nem fejtegette tovább a tanítói hivatást. 
Hisz ebben a pár szóban kötetek vannak. 
Csak el kell akarni olvasni őket. Csak meg 
kell érteni belőlük a vonatkozást. 

S a képviselő eszméje, melyet a fórumra 
dobott, a százakra menő hallgatók agyába 
mélyen befúródott. Meglátszott az .arcokon a 
hatás, a szemekben a meglepetés, amit a szo-
katlan ünnepen : a tanítók ünnepén a képviselő 
új eszméje keltett. 

S amint a hallott szavak a napok multával 
lassanként átszűrődnek az emberek agyán, ok-
vetlen ezt a reflexiót kell, hogy kiváltsák 
minden komolyan gondolkodó főből: a tanító 
munkáját az eddiginél jóval jobban meg kell 
becsülni, mert az a munka bec&iilésre méltó. 

Avagy mit szólana a társadalom ahhoz, ha 
egyszerre 30.000 tanító a szociálizmus kar-
jaiba vetné magát s beállana hirdetni, terjesz-
teni azt a mindig veszedelmes, de ma annyira 
divatos tévcant, hogy haza, szülőföld, hon-
szeretet, mind mind elócskult fogalmak, lom-
tárba velük. Az a hazád, ahol nagyobb darab 
kenyeret kapsz s az az igazi szülőfölded, ame-
lyik nagyobb kényelmet biztosít számodra; de 
ezt is csak addig szeresd, míg a nagy darab 
kenyeret kapod, vagy míg a kényelmed bizto-
sítva van. 

Bizony mondom, hogy akkor azok a szo-
morú tünetek, amelyek a nagybeteg magyar 

főváros életében most olyan gyakoriak, ország-
szerte általánosak lennének. Csakhogy akkor a 
hazátlanok lennének többen. Most, hála Isten-
nek nagyon kevesen vanrak; de vannak. 

Mert akadnának ám akkor is rajongók, akik 
elfordulnának attólatévtantól, — mint ahogy az 
igazi magyar ember most elfordul tőle — még 
talán akkor is, ha a tanítójuktól hallanák. 
Azért mondom akkor is, mert a gyermek sze-
mében az ügyes tanító olyan tökéletes ember, 
akinek csak erényei vannak. 

De a magyar tanítóság nem ezt teszi. A 
magyar tanítóság azokat a megtévedt embere-
ket is vissza akarja vezetni az apai házba. 
Mint ahogy a bibliai tékozló fiú, mikor mái-
mindenét elveszítette, elment bocsánatot könyö-
rögni az édes apjához s az édes apja hogyne 
bocsátott volna meg neki, mikor a vére volt, 
a gyermeke volt: úgy el fog következni az 
idő, nem is olyan soká, mikor ezek a meg-
tévedt emberek is, az elveszett vagyon, becsü-
let, minden, visszatérnek oly apai házba, amely 
ellen nagyot vétkeztek, de amely azért nagyon 
megbocsát nekik. 

És a magyar tanítóságra ebben a visszatérí-
tésben igen nehéz és fontos föladat vár. 

Az emberek a vidéken még nem látják ezeket 
a jelenségeket, vagy legalább is messziről lát-
ják, de a lelkük már érzi, tudja, hogy ha a 
szomszéd háza ég, az enyém is veszélyben forog. 
S az az egész nagy magyar társadalom, amely-
nek egy tekintélyes töredéke olyan impozáns 
módon ünnepelte az egyszerű magyar tanítót 
azon a nevezetes vasárnapon, érzi, hogy a 
beteges jelennél egy egészségesebb jövőt, vagy, 
mint ahogy a költő mondja, egy jobb kort a 
magyar tanítóság van hivatva megteremteni. 

Ezért szólott a magyar tanítóknak az az 
ünnep. 

Bizalom, előleg ez nekünk, amelyet mi becsü-
letes munkánkkal (mint ahogy azt az ünneplés 
személye mondotta válaszában) kamatos kama-
tokkal együtt fogunk a magyar nemzetnek 
visszafizetni. 

* 

A rendezőség feledékenységből kihagyta az 
ünnepély műsorából a kollégák üdvözlését. Jóvá 
tette azonban ezt a kis tévedést a véletlen, 
a sors. 

Az ünnepély végén ugyanis, mikor már már 



1 2 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 0 . SZÁM. 

fölcsendültek a legszebb magyar imádság 
akkordjai, előállott egy fehérruhás kisleány 
és körülbelül ezeket mondotta : 

„Engem a nagyapám küldött, hogy a nevé-
ben, meg a családja nevében adjam át ezt a 
bokrétát elismerésül a régi, hűséges pálya-
társnak." 

És ez a bokréta, a kor- és pályatársnak ez 
az elismerése volt az ünnepély legmegkapóbb 
része, de ez volt egyúttal a jubiláns Stark 
Gyula legszebb jutalma is. 

És ha valami mulasztását sajnálhatja Stark 
Gyula egész életének, azt az egyet mindig 
sajnálhatja, hogy egy másik alkalommal egy 
más jubiláns kartársnak az ünnepén (ha ugyan 
lesz még egyszer ünnep a világon ? !) ezt a 
legszebb elismerést nem nyújthatja át ugyan-
ilyen módon, egy szép bokrétában. 

(Nagyváradj Bodnár János. 

IRODALOM. 
Gazdasági ismétlő-iskolai olvasókönyv leányok 

számára cím alatt az Athenaeum irodalmi vál-
lalat kiadásában (Budapest, Kerepesi-út) új 
könyv jelent meg. Idáig az első és a második 
kötet látott napvilágot. Minden kötet egy-egy 
osztálynak a tananyagát dolgozza föl. A har-
madik kötet, vagyis a III. osztály anyaga 
most van sajtó alatt. A tanítást könnyebbé 
tevő, sikerült rajzokkal illusztrált mű a tan-
tervet lépésről lépésre követi és annak minden 
legkisebb részét a gyakorlati élet követelmé-
nyeinek megfelelően dolgozza föl. Tekintettel van 
a rendelkezésre álló időre és sem többet, sem 
kevesebbet nem nyújt, mint amennyi egy tanév 
alatt kerekded egésszé földolgozható. Valóban 
ebben a műben testesül meg a tanterv, úgy-
annyira, hogy aki ezt használja, az észrevét-
lenül is a teljes tantervet dolgozza föl. Az 
egyes osztályok anyaga átlag 160 oldalra 
terjed. Papírja, nyomása és kötése a lehető leg-
jobb minőségű. Egy-egy kötet ára 60 fillér, 
azonban a három kötet, épen úgy, mint a fiúké 
(szintén ezen szerzőktől), egy kötetben is kap-
ható. Mivel idáig épen a gazdasági leány-ismétlő-
iskoláknak nem volt rendszeres szakkönyvük, 
ezen munka a szó szoros értelmében hézag-
pótló. Szerzői : Bárány Árpád nagyváradi kir. 
s.-tanfelügyelő és Péterffy József, a minisz-
tériumba berendelt áll. gazdasági szaktanító, 
akinek a neve lapunk olvasói előtt már eléggé 
ismeretes. Megemlítjük, hogy szerzők az isko-
lában gyakorlatban sokat működtek. Bárány A. 
mint tanító tet t érettségit, Péterffy J., ki az 
Országos Magyar Gazd. Egyesület 100 arany 
koronás pályadíját is megnyerte s most a 
gazd. ismétlő-iskoláknak az előadója, szintén 

szaktanítós gazd. ismétlő-iskolát vezetett. Ezek 
oly körülmények, amelyek följogosítanak arra, 
hogy a szóban levő könyvet a legnagyobb 
bizalommal ajánljuk a tanítóságnak. Lapunk 
gazdasági mellékletének legközelebbi számában 
mutatványt is fogunk közölni. 

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

Köszönetét nyilvánította : gróf Majláth 
József úrnak, aki a perbenyiki állami kisded-
óvoda elhelyezésére megfelelő épületet, ennek 
kijavítására 1000 koronát adományozott s az 
átalakítás eszközléséig az óvoda ideiglenes 
elhelyezésére helyiséget bocsátott rendelkezésre. 

Kinevezte: Balaneszku László oki. tanítót 
a globureni közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Biehter Gyula József és Skultéty László oki. 
tanítókat az isaszegi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká ; Rostás János oki. tanítót a bárczai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Karsay Gergely 
oki. tanítót a domahidai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Brozsik 
Dezső horgosi gazd. ism.-isk. szaktanítót a 
berettöóújfalvi közs. szaktanítós gazd. ismétlő-
isk.-hoz ; Környei Laura mérai és Jenó'ffy 
Margit nagyalmási áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen; Kovács Henrik csongrádi és Dimi-
trievics Milorád bavanistei áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen; Méder Mária bajóti áll. el. isk. 
tanítónőt a hiripi áll. el. isk.-hoz ; Gemziczky 
Béla garamberzenczei áll. el. isk. tanítót a 
breznóbányai áll. el. isk.-hoz ; Kardosné Deltl 
Erna újpesti és Boldog Oszkárné kispesti áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

Szolgálattételre beosztotta: Bodnár Imre 
Zsigmond kir. tanf. tollnokot a győrvármegyei 
kir. tanfelügyelői hivatalba. 

Nyugdíjat utalványozott: Földesi György 
eörkényi pusztai ev. ref. el. isk. tanítónak évi 
420 K-t (ideiglenesen) ; Pápai István nagy-
szántói munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
800 K - t ; Pozsgay Károly székelyhídi munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 1180 K - t ; 
Máúyoki Tamás nagy székelyi munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 540 K-t ; Ehrenthál Mór 
nagyszombati munkaképtelen izr. el. isk. tanító-
nak évi 800 K- t ; id. Wallner János mező-
berényi ág. ev. el. isk. tanítónak évi 1520 K-t ; 
Ursitz Rezsőné, szül. Niklás Mária Jozefa 
kolozsvári áll. segélyz. nőiparegyleti munka-
képtelen kézimunkatanítónőnek évi 500 K-t ; 
Bertalan Imre konyári munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 940 K-t ; Gergorecz Sándor 
andorhegyi közs. el. isk. tanítónak évi 900 
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K-t ; Tripsó János konyán munkaképtelen ev. 
ref. tanítónak évi 960 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Fadgyas 
Pál győri ág. hitv. ev. tanítónak 1117 K-t 
egy szersmindenk oi'ra. 

'Engedélyezte: Juhász József szemlaki 
tanító „Palatáblával ellátott kézi számoló-
gépét" a népiskolák II. és III. osztályai számára 
f. é. 59.829. sz. rendeletével. 

Jóváhagyta : a Veszprémegyházmegyei igol-
kaposvári róm. kath. tanítói kör alapszabá-
lyait, f. évi szeptember hó 16-án 43.437. sz. 
rendeletével. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. B. Nyitranovák. 1. Az ismétlő-iskolai 

tanulók a tandíjfizetés kötelezettsége alá nem 
esnek. 2. Osztályismétlésre utasított tanulónak 
természetesen az összes tárgyakból kell vizs-
gálatot tennie és pedig a tanév végén. 3. Házi 
oktatásban részesülő gyermeket a tanév elején 
nem szükséges a helybeli nyilvános iskolába be-
íratni. 4. A 12. évet betöltött V. oszt. tanuló 
csak a szülő kívánságára vehető föl a VI. osz-
tályba. Különben ismétlő-oktatásra köteles. — 
S. B. Egerhát. Az új népiskolai Tanterv az 
Egyetemi nyomdában kapható, 3 koronáért. — 
W. F. Tanítóváltozás esetén az államsegély-
nek folytatólagos kiutalványozásaért folyamodni 
kell. Hogyan tudná különben elbírálni a 
minisztérium azt, hogy az állás törvényes 
kellékekkel bíró tanítóval töltetett be ? — 
Sch. I. Zsámbok. Minden szülő csak azon 
iskolánál fizethet tandíjat, amely iskolába já-
ratja gyermekét. Önök tehát azon szülőket, 
kik nem a saját hitfelekezetük által fönntartott 
iskolába küldik gyermekeiket, tandíjfizetésre 
nem kötelezhetik. De hiszen önöknek senki 
sem írja elő azt, hogy az iskola dologi és 
személyi kiadásait tandíjakból födözzék. Tessék 
ezeket hitközségi (kultusz) adóban bevenni s 
akkor valamennyi hitfelekezetükbeli tagra 
egyaránt kivethetők lesznek az iskola fönn-
tartási költségei. Ha az említett iskola nem 
szerezte meg a nyilvánossági jogot, vagy ezt 
még nem kérelmezte, miért nem tesznek 
erről jelentést az illetékes hatóságnál ? — 
S. M. K. Azon tanítóknak, akiknek alkalmaz-
tatási helyén tartatik meg a tanítói gyűlés, 
napidíj nem jár. — M. Gy. Szászrégen. 1. A 
földmívelésügyi minisztérium által kiadott 
népies irányú gazdasági szakkönyveket meg-
kaphatja, ha eziránt, akár levelező-lapon is, 
megkeresi a nevezett minisztériumot. 2. Miért 
nem nézi meg az Egyetemi nyomda kiad-
ványairól szóló jegyzéket, mely lapunknak majd-
nem minden egyes számához csatolva van ? 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Az Eötvös-alap két új alkotása. La-

punk m. számának ily című közleménye, mint 
a hozzánk érkezett és érkező levelekből látjuk, 
nagy benyomást tett országszerte t. kartársaink 
közt. A tanítók szanatóriumának megvalósítá-
sát kartársaink élénken óhajtják s az Eötvös-
alapot ez irányban propaganda kifejtésére 
hívják föl. A temetkezési biztosítás iránt ország-
szerte szintén nagy az érdeklődés s főleg azt 
helyeslik, hogy a tanító nemcsak magát, hanem 
feleségét, a tanítónő meg a nemtanító férjét 
is biztosíthatja. Az, amit t. laptársunk: a Ta-
nítók Lapja kíván, hogy az összes családtagok 
biztosíthatók legyenek, alkalmasint szintén 
megvalósulhat, ha az Eötoös-alap temetkezési 
osztályát kartársaink közül legalább 5 — 6000-en 
fölkarolják, amit egyébiránt a saját jól fölfogott 
érdekükben cselekednének. — A temetkezési 
osztály két első tag ja : Szabó Sándor Csapról 
(Ung vármegye) és Knopp Mihály Geletnekről 
(Bars vm.). Figyelmeztetvén t. kartársainkat, 
hogy az 1 korona kötvénydíjat levélbélyegek-
ben is beküldhetik (sőt célszerűbb, hogy így 
küldjék be) a jelentkezéssel együtt, megemlít-
jük, hogy az Eötvös-alap temetkezési osztályá-
nak azok is tagjai lehetnek, akik különben nem 
tagjai az alapnak. 

— Eötvös Lóránd báró lemondott a M. 
Tud. Akadémia elnökségéről. A nagy Eötvös 
József méltó fia azt írja lemondólevelé'oen, 
hogy munkaerejét nem érzi ugyan megfogyat-
kozottnak, de ami ideje még élnie adatott, azt 
kizárólag tudományos kutatásai földolgozásá-
nak és közzétételének akarja szentelni és ezért 
le akar mondani minden oly állásáról, mely 
munkájában megakasztaná. A legszívesebb 
hangon és hálás lélekkel búcsúzik az Aka-
démiától. 

— Az Orsz. Állatvédő-Egyesület az Eöt-
vös-alapért. Az Orsz. Állatvédő-Egyesület 
Gyermeknaptárt adott ki és árúsít 10 fillérért 
melyből példányonként 2 fillért ad az Eötvös-
alapra. A Gyermeknaptár kitűnő tartalommal, 
nagyon szép kiállításban jelent meg. Alakja, 
nyomása, papírja, képei : mind tetszetősek, 
tartalma pedig a gyermekek fölfogásához mér-, 
ten tanulságos és élvezetes; közleményeit oly 
neves írók írták, mint Bársony István, Zempléni 
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Árpád, K. Nagy Sándor, Monostori Károly stb. 
Áz Állatvédő-Egyesület előállítási költségen 
alul árusítja a naptárt azért, bogy ezzel az 
eszközzel minden érző teremtmény iránt irgal-
masságot keltsen a gyermekszívben s hogy 
abba az állatok iránt érdeklődést és rokon-
szenvet oltson. Kéri ennélfogva a tanítóságot, 
hogy a Gyermeknaptárt fölkarolni szíveskedjék. 
Ehhez a kérelemhez az Eötvös-alap elnöksége 
is csatolja a magáét, mert ha a kiadó-egyesü-
let által nyomatott 100.000 példány elkél, 
orsz. tanítói segélyegyesületünknek ebből 2000 K 
haszna lesz. T. kartársainknak nagyon könnyű 
dolguk lesz, mert ha egy tanulójuk meglátja 
ezt a csinos naptárt, mely tanrendet és üres 
jegyzéklapokat is tartalmaz, okvetlenül meg 
is szerzi azt. A megrendelések az Orsz. Állat-
védő-Egyesület igazgatóságához intézendők : 
IX., Ernő-utca 11 — 13. sz. 

— Tanítók megjutalmazása. Nógrád vár-
megyében a magyarosítás előmozdítása cél-
jából még 1848 előtt alakult a „Nemzeti 
intézet" nevű egyesület, mely ezidőszerint jel-
zett célra 45.138 K tőkével rendelkezik s 
ennek kamatait a vármegye területén a ma-
gyarosítás körül érdemeket szerzett tanítók 
évenkénti megjutalmazására, illetőleg a ma-
gyarosítási buzgalom fokozására használja föl. 
Ünnepélyes alkalmakkor azonban, aminő volt 
f. évi szept. 12-én Nagyszécsényben a Rákóczi-, 
féle országgyűlés kétszázados évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepély, a jutalmazást foko-
zottabb mérvben gyakorolja s így ebből az 
alkalomból 24 nógrádvármegyei tanító része-
sült 100—400 K-t kitevő jutalomban, név-
szerint : Zúz János kálnógarábi közs. isk. 
tanító 400, Keviczky József nagysztraczini, 
Gábor Pál zobori, Kiszély János turopolyai 
ág. ev. isk. tanítók 300 — 300, Orosházy János 
szügyi ág. ev., Jíády Margit gácsi, Hajelc Já-
nos gácsfalui, Hendrik Gyula kisújfalui róm. 
kath., Honéczy Pál béri, Honéczy Sándor den-
gelegi ág. ev., Tóth Lipót kékkői róm. kath. 
isk. tanítók 200—200, Bartal Gusztáv turics-
kai, Obetkó János hoványi, Lihota Ferenc nagy-
libercsei ág. ev., Lehner Géza alsósápi róm. 
kath., Paulinyi Samu bokori, Plachy Pál alsó-
sztregovai, Lukacsek István felsőesztergályi. 
Gyuris János ipolyrónyai, Gyurós János pol-
tári ág. ev., Paidovszky Nándor gácsi r. kath., 
Gyuris Lajos szentpéteri, Petrusz Pál cseh-
brezói, Gálád Gusztáv alsóesztergályi ág. ev. 
tanító 100 —100 K-nyi jutalomban részesít-
tettek. 

— A Magyar Tanítók Naptára, melyet az 
Athenamm ad ki s mely tudvalevőleg vidéki 
tanítók középiskolai tanuló fiai ösztöndíjalapja 
javára jövedelmez, már sajtó alatt van s e hó 
vége felé megjelenik. Péterfy Sándor emlék-
iratainak egy nagyérdekű részén kívül a tanul-
ságos és mulattató közleményeknek egész soro-
zatát fogja tartalmazni a tanítók naptára, 
melyre jó előre fölhívjuk t. kartársaink figyel-
mét, kérve, hogy az Eötvös-alap emberbaráti 
céljaira jövedelmező ezen naptárt szerezzék 
meg. A Magyar Tanítók Naptárát már most 
is meg lehet rendelni az Athenaeum- nál (VII., 
Kerepesi-út 54. sz.), mely 80 fillér ellenében 
a naptárt megjelenése után bérmentve küldi meg. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó évi 
szeptember hóban belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították nevü-
ket : 1. Mandel Julia elemi iskolai tanítónő, 
budapesti lakos, Mohai-ra. 2. Holczhauser Gyula 
tanító, budapesti lakos, Zoltán- ra. 3. Lichten-
steiger József siketnémaintézeti igazgató, egri 
lakos, Erdélyi-ve. 4. Disztl István r. kath. hit-
felek. isk. tanító, várdombi lakos, Darányi-ra. 
5. Stipanovics Károly áll. elemi iskolai tanító, 
vajdahunyadi lakos, Istvánfi-va. 6. Metzker 
István, székesfővárosi elemi iskolai tanító, 
Marosi-ra. (Augusztus hónapban tanítók név-
magyarosítása nem fordult elő.) (T. S.) 

— Rövid hírek. 40 éves tanítói jubileumát 
ülték meg Nagyváradon Stark Gyula r. kath. 
tanítónak. A város egész értelmisége megjelent 
az ünneplésen. — Gyűlés. A „Baranya várvidéki 
Tanítóegylet" f. évi október hó 19-én délelőtti 
10 órakor Pélmonostoron, a kath. elemi nép-
iskola helyiségeiben rendes közgyűlést tart. 

— Halálozás. Gönczöl János nyug. igaz-
gató-tanító életének 59 ik, tanítói működésé-
nek 39-ik évében, f. hó 2-án Salgótarjánban 
elhunyt. — Özv. Benedek Adolfné, szül. Tompa 
Erzsébet, a győri ág. hitv. evang. egyházközség 
tanítónője, munkás életének 44., tanítónői műkö-
désének 26. évében elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom: Somlyay József. (1840—1905.) — Nép-
tanító a közérdek szolgálatában. Végli István. — 
Az esztétikai nevelés az új Tantervben. Schlosz Lajos. — 
Az iskola nevel. Marikovszky Pál. — A magyar 
nyelv tanítása magyar tannyelvű iskolákban. — A sok 
szünnap. I. Nagy Sándor. II. Bundler Ferenc. — 
A testgyakorlásról. Csabai József — Külföldi szemle. — 
Szünóra : A kolléga bokrétája. Bodnár János. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1905. 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 . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarország i n é p o k t a t á s i 
in téze t , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és po lgá r i 
iskolák és t an í tóképző - in tézetek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i r án t i fo lyamodványok az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügye lő által l á t t a m o z o t t 
községi elől járósági b izonyí tvánnyal együt t , a „Néptan í tók 
L a p j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta világosan k i i randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona 50 fi l lér. — 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 min-
den egyes s zóé r t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i díj előre k ü l d e n d ő 
be . Kiryëb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pet i t n y o m á s ú és egyhasábü so ra 1 korona. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉB 3 . 

L\ éií iratokat nem a cl unit vissza. 

Gyermek védelem. 
Régi ideálunk, hogy a gyermekvéde-

lem ügyében a társadalom minden tagja 
kivegye részét: egyre egyre közelebb 
jut megvalósulásához. 

Csak nemrégiben értesültünk arról, 
hogy egy nemeslelkű hazafi : báró 
Edelsheim- Gyulai Lipót fáradhatat lan 
és önzetlen buzgalommal dolgozik az 
országos gyermekvédelmi alap meg-
teremtésén s megalapította a „Gyermek-
védelmi Lap"-ot , melynek célja a gyer-
mekvédelem nagyjelentőségű kérdései 
iránt az érdeklődést felkölteni és ébren-
tar tani s összegyűjteni azokat az egyé-
neket, kik e hazafias célért küzdenek, 
hogy megismerjék egymást ; egyesítsék az 
erőt s haladjanak egymásról tudva,együtt. 

Most pedig a napilapok regisztrálják 
a hírt, hogy a budapesti ügyvédi kör 
gyermekvédelmi bizottságot alakított, 
melynek az a föladata, hogy a gyermek-
védelmi kérdéseket, különösen jogi szem-
pontból, fejlessze. 

Örömmel köszöntjük az érdemes bu-
dapesti ügyvédi kört ezen új nemzet-
gyarapító és államerősítő munkájában 
s nagyon óhajtjuk, hogy nemes elhatá-
rozása mennél több követőre találjon 
széles e hazában. 

Fölöt te érdemesnek tar t juk, hogy ez 
ügyhöz a magyar néptanító nézőpont-
jából röviden mi is hozzászóljunk. 

Az államhatalom szociálpolitikája te-
remtet te meg a gyermekvédelmet. Nem 
azért, hogy a gyermekvédelem nagy 
föladatát a jövőben egyedül teljesítse, 
hanem azért, hogy az arra egyedül, 
magára hagyatott , és épp azért a r ra 
képtelen társadalmi jótékonyság, tá rsa-
dalmi gyermekvédelem, szövetséges tá rsa 
legyen. 

Igaz, hogy a gyermekvédelem szent 
ügye ma már világszerte nagyot haladt . 
Mindenütt fölfogják annak a nagy er-
kölcsi és anyagi tőkének nemzeti és 
gazdasági fontosságát, amely a gyermek-
ben van. Magyarország büszke lehet rá, 
hogy az első kultúrországok közé t a r -
tozik a gyermekvédelem tekintetében. 
Önzetlen, lelkes és avato t t apostolok 
gondoskodtak arról, hogy az állam maga 
vegye kezébe az ár ta t lan elhagyottak 
ügyét. Intézményeinket megbecsüli és 
szívesen tanulmányozza a külföld is. 

A gyermekvédelem minden országban 
emberbaráti — de Magyarországon azon-
kívül nemzeti szempontból szükséges. 
Kiinduló pont ja mindama társadalmi 
mozgalmaknak, melyek a szegénysorsúak 
és kivált a munkásosztály helyzetének 
javítására irányulnak. A gyermekvédelmi 
kérdés helyes megoldása egyszersmind 
biztosítja a jövőben a testileg egészsé-
gesebb és ennek következtében lelkileg 
és erkölcsileg magasabb színvonalon álló 
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munkaerőt, mely nélkül a társadalom 
lépést nem ta r tha t más kultúrállamok 
haladásával. 

Az állami gyermekvédelem mellett 
nagy szükség van nálunk a társadalmi 
gyermekvédelemre is, mer t a gyermek-
nyomor nálunk óriási arányokat öltött . 
Mindnyájunknak kezet kell fognunk és 
egyesült erővel harcolnunk a nagy, ma-
gasztos hazafias célért, hogy az ország 
legdrágább kincsét: az ifjúságot, mely 
ezrével romlik és pusztul, megvédelmez-
zük és megakadályozzuk, hogy annyi 
erős, munkabíró kéz, melynek a nagy 
nemzeti munkából ki kellene vennie a 
maga részét, támogatás hiányában a 
társadalom számára veszendőbe menjen, 
vagy — ami még rosszabb — ellene 
forduljon. 

Ma még ezer és ezer gyermek pusz-
tul el évente kellő test i és lelki gon-
dozás hiányában. Nem is említve a 
betegek, nyomorékok, vakok, némák stb. 
óriási számát, kikről gondoskodni kell, 
első sorban meg kell menteni a tes t i 
vagy lelki elzülléstől veszélyeztetett 
gyermekeket. Jóravaló emberekké és 
munkásokká kell nevelni azokat, kik 
vagy magukra hagyva, vagy rossz kör-
nyezet befolyása alatt, később a javító-
intézeteket és börtönöket töltik meg. 

A legelhanyagoltabb társadalmi kér-
dések egyike : az elítéltek gyermekeinek 
jövője is. Azoké, kiket nem a halál, 
hanem a törvény j u t t a t o t t árvaságra, 
kik a szülők bűnének terhével kényte-
lenek az élettel küzdeni. A bűnösök, az 
elítéltek gyermekeinek földi sorsa sok-
kal mostohább, elviselhetetlenebb, mint 
a természetes árváké, kiknek ú t j á t a 
társadalmi részvét és számos társadalmi 
intézmény egyengeti. A természetes 
árva önérzettel, büszkeséggel szól elhunyt 
szüleiről, míg a törvény árvája csak féle-
lemmel, szorult szívvel meri a szülő 
nevét a jkára venni. És ezek a gyerme-
kek a bűnnek legbiztosabb jelöltjei. 
Nem mintha született gonosztevők len-

nének, nem mintha neveihetetlenek és 
javíthatatlanok volnának, de főleg azért , 
mert az abszolút részvétlenség korán 
kiírt lelkűkből minden szociális érzést. 

Sokat, nagyon sokat várunk az ügy-
védek gyermekvédő bizottságától, mer t 
bár közismert tény, hogy a törvény 
megadja a jogot minden gyermeknek, 
törvényes és törvénytelennek, beteg és 
egészséges gyermeknek, erkölcsös, józan 
életű, becsületes, de a sors csapásaitól 
üldözött szülők gyermekeinek épúgy, 
mint azokéinak, kiknek közelségük, rom-
lottságuk, züllöttségük révén megméte-
lyezi á r ta t lan kis gyermekeit s azok 
angyali lelkét; ámde a törvény végre-
hajtásának nehézségei sokszor meg-
kisebbítik a nagy elv gyakorlati ér tékét . 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ez 
alkalommal a gyermekmunkát sem. A 
gyermeket még mindig szabad prédának 
tekintik. Amelyik mesterségnél csak 
valahogyan is lehetséges, különösen a 
kisebb műhelyekben, gyermek végzi a 
nagyok munkáját . A gyermek mindig 
kész bérrontó. Félannyi fizetésért dolgo-
zik, lenyomja a bért és emellett elveszi 
a munkás helyét. 

A gyermeknek csak egy munkájának 
kell lennie : a növekedés és gyarapodás. 
Elég munka az magában is. Ha aztán 
megtetőzik dolgozással is, az élet te te-
jébe adja a nyomorúságot. 

Agrár ország vagyunk és ezzel együtt 
jár, hogy a gyermekmunkával inkább 
visszaélnek nálunk, mint bárhol másutt . 
Mert, bár talán csodálatosnak látszik s 
örökké így maradónak, mégis barbár 
dolog, hogy az aratási munkáknál a 
gyereket rendszeresen, tervszerűen hasz-
nálják, vele számítanak és bizony nagy 
volna a fölháborodás, ha valaki a bir-
tokosokat arra akarná kényszeríteni, 
hogy az aratási segítő-munkákra felnőt t 
embereket alkalmazzanak. Minden szel-
lemi, vagy testi dolgozó - műhelyben 
visszaélnek nálunk a fiatalsággal. Min-
denütt, hivatalban, műhelyben egyaránt 
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gyerek végzi, ami ifjúnak juthatna, és 
ifjú, ami a megiett ember dolga. A 
magyar faj észjárása gyors és könnyen 
fölfogó, korán érik. De azután ezeknek 
a gyermekmunkáknak az átka megérzik 
az ország felületes, általános termelésén, 
a nagy betegség-százalékon, a nagy ha-
landóságon és népének elsatnyulásán. 

Vannak iparágak, ahol rendszerré 
vált a gyermekek dolgoztatása, mint 
például a gyufagyártás. Ez az ipar nem 
dolgozik nagy nyereségre, rendesen 
kicsiny az üzeme, úgy, hogy csaknem 
mindenütt nőké és gyermekeké a munka 
benne. Már pedig a foszfor gyilkol. 
Erősebb szervezetű, felnőtt emberek 
még ellentállnak neki valahogy, de a 
gyönge gyermek belepusztul. Pedig mi-
kor a gyufaszál föllángol, ki gondol rá, 
hogy gyermekéletet oltottak ki érte? 

Reméljük, hogy a magyar gyermek 
élete ellen elkövetett e súlyos merény-
let megszüntetését az ügyvédekből ala-
kult gyermekvédelmi bizottság legelső 
helyen fogja programjába iktatni. 

A szicíliai kénbányákban, ahol oly 
szűkek a tárnák, hogy felnőtt ember 
nem tud befurakodni oda, időtlen idők 
óta gyermekekkel dolgoztattak. A kén 
azután egymásután pusztította halomra 
a gyermekeket, kik bemerészkedtek az 
ő sárga birodalmába. A bányák valami 
olasz királyi hercegé ; elmondhatni tehát, 
hogy a herceg gyermekhússal élt, mint 
a mesebeli rémember. Az olasz kamara 
néhány év előtt törvényben mondta ki, 
hogy tizennégy évesnél fiatalabb gyer-
meket a kénbányákban nem szabad 
dolgoztatni. Azok tovább bírják a mér-
get és ha meghalnak, éltek legalább 
tizennégy évet. 

Végezetül még egyet. Statisztikai ki-
mutatások alapján olvassuk, hogy ha-
zánkban csupán egy év alatt is csak 
bűntett és vétség miatt átlag 41.000 
analfabétát küldenek börtönbe,így semmi-
képen sem szabadulhatunk ama gondo-
lattól, hogy az analfabétizmus és krimi-

nálitás rokonok. Ámbár a penológok és 
szociálpolitikusok a kriminálitás okait 
természeti faktorokban (klima, élelmi-
cikkek ára, epidémiák), továbbá társa-
dalmi befolyásokban (a lakosság helyi 
túltömöttsége, nyomor, alkoholizmus, 
erkölcstelen tendenciák, béke vagy há-
ború, gazdászati depressziók stb.), végül 
egyéni diszpozícióban (betegség, nem és 
kor, műveltség stb.) vélik kimutathatni; 
de miként lehessen abból a töméntelen 
emberből, aki írni, olvasni nem tud, hasz-
nálható munkás ? Törvényt törvény után 
hoznak a parlamentben s a lakosság 
sok ezrei nem tudják elolvasni őket. 
Miként tartsák be azokat? 

Az analfabéták hasonlítanak azokhoz 
a világtalanokhoz, kiket nem a jóté-
konyság keres föl és segít meg. Ezek 
a szánandó emberek igen sokszor az 
emberi önzés ós ravaszság áldozataivá 
lesznek ; már pedig ezzel szorosan össze-
függ a boszúálló bűntény is. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Az egészségtan az lij Tantervben. 
Ez a tantárgy, mely „a szerzett természet-

tudományi ismeretek alapján az egészség fönn-
tartásával és a káros tényezők távoltartásával 
foglalkozik", mely „tehát kőzvetetlen gyakorlati 
fontosságú" mindenki szemében, nehéz helyzetbe 
hozta a Tanterv készítőit. Egyrészről tekin-
tetbe kellett venniök az 1868-iki népiskolai 
törvény szigorú rendelkezéseit, amelyek név-
szerint fölsorolják a tanítandó tantárgyakat és 
köztük az egészségtan hiányzik, másrészről még 
lehetetlen volt szemet hunyni ezen tárgy fon-
tossága előtt. így tehát nem maradt egyéb 
hátra, mint ezt a tárgyat a természettudo-
mányiak közé sorozni és pedig a legközelebb 
álló természetrajzhoz. Ez a hozzácsatolás ke-
vésbé lett volna föltűnő, ha „Egészségtan" 
kifejezés helyett „Az ember élet- és egészség-
tana" vétetett volna használatba, mely a ter-
mészetrajz három országához való kapcsolást 
minden nehézség nélkül létrehozza. 

Részemről azt a véleményt táplálom, hogy 
az egészségtan tanításának az a módja, melyet 
a Tanterv fölállít, kielégítheti még a legszigo-
rúbb szakembert is. Egy kézbe lévén letéve 
valamennyi tantárgy tanítása, mindenkép küz-
deni kell a szorgalmi idő túlságos elaprózása 

•42* 
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ellen. Továbbá épen a gyakorlati fontosságuk 
miatt az iskolai oktatás egész ideje alatt mindig 
hallanak a tanulók egészségi szabályokat, neve-
zetesen a beszéd- és értelemgyakorlatokban, 
azonkívül az olvasmányokban, föltéve, hogy 
ezekre megfelelő gondot fordítanak a tankönyv-
írók. Legnagyobb azonban a kapcsolat a ter-
mészetrajz és természettan részéről, és itt úgy-
szólván lehetetlen ezek egészségtani vonat-
kozására ki nem térni, sőt a koncentrikus 
tanítás elvét szem előtt tartva, határozottan 
szükséges. Minthogy azonban a fizika és kémia 
tanítása nagy terhet ró a YI. osztályra, azért 
„a tanító az egészségtani vonatkozásokat 
lehetőleg ne a fizikában tárgyalja, hanem 
inkább a természetrajzban, illetőleg az ember-
tanban". 

A természetrajz három országának tanítása 
már az V. osztályban kezdődvén és a VI. év-
ben folytatódván, itt bő alkalom adatik ezen 
kapcsolat ápolására és részemről nagyon saj-
nálom, hogy a természetrajzi tananyag fölsoro-
lásában ezen kapcsolat hangsúlyozása elmaradt, 
kivévén az ásványtani részt, ahol megvan. 
Mekkora munkakönnyítés lett volna, főleg a 
kezdő tanítóra nézve, ha a kutyáról, szarvas-
marháról, sertésről olvasva, mindjárt ott találja 
a figyelmeztetést, hogy ezek út ján élősködők 
kerülhetnek az emberbe, hogy a ló a takony-
kórt, a szarvasmarha a lépfenét, a kutya a 
veszettséget, a szúnyog a váltólázt terjeszti stb. 
A növénytani részben nem elég a figyelmez-
tetés a mérges növényekre és különösen a 
mérges gombákra, hanem alkalmas helyen föl 
kellett volna említeni pl. a gabonaneműek 
toklását, mely szintén betegséget terjeszthet, 
mindenesetre azonban a baktériumokat, melyek 
igen apró gombák és melyek tárgyalása a 
moszatokkal együtt ajánlatos. A kapcsolat föl-
tüntetése igen jól történik a vegytani részben, 
amelyre azonban néhány óránál többet nem 
lehet fordítani a szűk idő miatt . 

A tanítás sikere érdekében azért azt kell 
ajánlanunk minden tanítónak, hogy vegyen elő 
valamely Egészségtant, első sorban azon Test-
tant, melyet képzőjében forgatott és lapról 

. lapra haladva, a természetrajzi tankönyv meg-
felelő rovatába _ jegyezze be az egészségtani 
vonatkozásokat. így aztán biztos lesz, hogy semmi 
fontosat nem fog elfelejteni és módjában lesz 
az iskola környezete szerint kívánatos vonat-

* kozásokat kiválogatni. Nehezebb helyzete van 
e tekintetben a tankönyvírónak, mert ő nem 
készítheti könyvét egyes vidékeknek, pl. alföld-
nek vagy hegyvidéknek, városoknak vagy fal-
vaknak, hanem kötelessége az egész országra • O ö o 
alkalmas könyvet írni. lia a tanító még össze-
köttetésbe lép a község orvosával, csakhamar 

tisztában lesz, hogy az egészségtani ismere-
tek milyen részeire keilend neki a fősúlyt fek-
tetnie. 

A különféle egészségtani ismeretek birtokába-
jutott tanuló végül a VI. osztályban megismer-
kedik az emberrel és ezzel kapcsolatba hozza, 
egészségtani ismereteit, miket korábban szerzett. 

Erre a .célra a VI. osztályú természetrajz 
40 órájából nem kevesebb, mint 18 órát fordít 
a Tanterv, csak 16-ot, ha kivesszük a termé-
szetrajz rovatában fölsorolt növények táplál-
kozását, ami igen alkalmas az ember, állat és-
növény közti hasonlóságok és különbségek fejte-
getésére és a „növényi táplálékokat, élvezeti 
növényeket", melyek az emésztés tanáhos 
foghatók. Amely iskola 6 osztályú, ott erre 
— úgyszintén a többi tantárgyakra — sokkal 
több idő jut, mert köztudomású, hogy heti két 
órai tanítás mellett, 10 hónapi tanítás esetében, 
120 óra jut. A legrosszabb esetet, 8 hónapi 
tanítást és egytanítós iskolát véve alapul, a 
fönti 40 óraszám még ekkor is kitelik, úgy-
szintén teljesen megfelel azon beosztása az 
anyagnak, melyet a Tanterv közöl: egyedül az 
emésztésnél van némi nehézség a természetrajzi 
anyagnak föntemlített betoldása miatt. 

Rendkívüli nagy beccsel bírnak azon mód-
szertani utasítások, amelyek az egészségtani 
rész tanításánál szem előtt tartandók (166. lap) 
és melyeknek külön fölsorolását épen a tárgy 
gyakorlati haszna megkívánta. Köztük leg-
nagyobb súlyt helyeznék a 3., 4. és 6. pontra. 
Az első szerint a tanító tekintettel van a körül-
ményekre és viszonyokra, óvakodva azonban 
itt is a túlzásoktól, például iparosvidéken a 
munkáról beszélve, nem szabad a 8 órai munka-
idő mellett érvelni, viszont gazdasági vidéken-
határozottan hangsúlyozni kell, hogy az aratás 
nem tűr halasztást és hogy akkor minden erőt 
össze kell szedni az évi termés mielőbbi bizto-
sítására. A 4. pont szerint célszerű megragadni 
az alkalmat, amelyet a mindennapi élet nyújt : 
a járványok, a hivatalos himlőoltás, az esetleges 
házépítés, kútásás stb., sőt a disznóölés is 
(a szervek elhelyezésének ismertetésére). A be-
tegségek közül (6. pont) csupán a legfontosab-
bakkal kell foglalkozni : így nevezetesen a tüdő-
vésszel és az alkoholizmussal, amire nézve 
egyébként miniszteri rendeletek is vannak, eze-
ken kívül a hevenyfertőző betegségekkel, amikor 
megfelelő kapcsolat kínálkozik, pl. a víz tár-
gyalásánál fölemlíthető, hogy föltétlenül tisztá-
nak kell lennie, különben betegségeket terjeszt-
het, akár ha megisszák, akár ha tejhez keverik, 
vagy vele tejes edényeket kimosnak. 

A betegségek túlrészletes leírása, különösen 
a túlzás és a vele járó ijesztés határozottan 
elítélendő, bár sokan azt tartják, hogy csak 
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így leliet közepes eredményt elérni. Hasonló-
képen tartózkodnia kell a tanítónak attól is, 
liogy a gyógyításokra útmutatásokat adjon, 
mert ez kuruzsláshoz vezet és teljesen igazuk 
van az utasításoknak, melyek határozottan meg-
kívánják a tanító segítségét a kuruzslás ellen, 
arra oktatva a gyermekeket, hogy a gyógyí-
tás az orvos föladata, aki ezt tanulta. Kivé-
tel csupán a rögtöni segélynyújtás módjaira 
áll fönn. 

Az egészségtani ismeretek elsajátítása sokkal 
könnyebb, ha a tanító az iskolában az egész-
ségtani ismereteknek megfelelő szokásokat képes 
meghonosítani. Hiába tanítja a földre köpés 
esetleges ártalmát, ha a tanulók részéről szó 
nélkül tűri. A kéznek a száj elé tartását 
köhögéskor, a cipők letörlését és számos más 
apróságot a tanuló első belépésétől kezdve 
lehet és kell gyakorolni. Viszont nem lehet oly 
vidékeken az egy pohárból való vízivás ellen 
kikelni, ahol magában az iskolában csak egy 
pohár vagy serleg áll az egész if júság rendel-
kezésére. 

A tanítás sikere a kirándulásokon, az iskolai 
életszokásokon kívül növelhető még egyszerű 
kísérletek végzésével, jó minták vagy képek 
bemutatásával, melyeket az Utasítás múlhatat-
lanul szükségesnek mond. Ily egyszerű kísérlet 
pl. a szénsav kimutatása a kilehelt levegőben, 
a száj nyálkájának lúgos kémhatása, ami 
kémlelő-papirossal jól kimutatható stb. Az a 
tanító, aki a vegyészettel szeret foglalkozni, 
könnyen fog ilyeneket összeállíthatni. Azt azon-
ban szintén sajnálnom kell, hogy az embertan 
sikeres tanításához ajánlatos minták vagy képek 
nincsenek fölsorolva, a természetrajzi oktatás 
végén fölsoroltak e tekintetben hiányosak. Egyes 
•dolgok, így a hőmérő, a szem (de a fül már 
nem) a természettanban van fölemlítve. Persze 
nagyon sok függ itt az iskola anyagi helyzeté-
től, bár ügyes tanító egyszerű vonásokkal a 
táblára rajzolja a megfelelő szerveket vagy 
esetleg, ha jó rajzoló, minták után igen szép 
képeket rajzol és azokat mutogatja. Az egyéni 
hajlamoknak tág terük nyílik a megnyilatko-
zásra, láttam már gyönyörű gyűjteményeket is 
& legegyszerűbb anyagokból összeállítva. 

Végül még hangsúlyoznom kell a tovább-
képzés szükségességét. Az orvostudomány óriási 
lépésekkel halad és bizonyára megesik, hogy 
valamely oly egészségtani szabály, melyet azelőtt 
kétségtelennek hittünk, egy-két évtized lefor-
gása alatt meg nem felelőnek bizonyul. így 
pl. volt idő, amikor a vizet okoltuk a váltóláz 
terjesztésével, míg vígtére kiderült, hogy a 
szúnyogok egy faja apró kis állatkákat, ázalé-
kokat olt be, melyeket beteg ember véréből 
azelőtt kiszívtak volt. Nagyon ajánljuk tehát 

az újabb keletű egészségtanok lapozását, meg-
felelő folyóiratok olvasását és különösen a 
község orvosával való érintkezést, mert nincsen 
nagyobb ártalmára az egészségtani ismeretek 
terjesztésének, mintha az arra hivatott egyéni-
ségek, így a tanító és orvos mást mást mon-
danak ugyanazon dologról. Talán sikerül előbb-
utóbb egy kézikönyvről is gondoskodni, melyből 
a tanítói kar megfelelő útbaigazítást lel. 

Valahányszor egészségtantanításról van szó, 
mindig eszembe jut boldogult Fodor József 
tanár azon mondása, hogy az egészség meg-
óvása tekintetében a közoktatási miniszter 
többet tehet, mint a belügyminiszter. Az előbbi 
a hazafias és lelkes tanítói kar révén már a 
gyermek fogékony lelkületébe csöpögteti az 
egészséges életmód szabályait, az ország leg-
távolabbi pontjain is. 

(Budapest.) Juba Adolf dr. 

Tanfelügyelői könyvtárak. 
A kir. tanfelügyelők részére kiadott új 

Utasítás egy eddig sajnosan nélkülözött intéz-
ményt, a tanfelügyelői szakkönyvtárt kelti 
életre. Az Utasí tás 32. §-a szerint ugyanis a 
kir . tanfelügyelői hivatalban a Néptanítók 
Lapjának összes számai hiánytalanul és rend-
ben megőrzendők és úgy ennek, valamint a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium és a 
vármegye hivatalos közlönyének egyes évfo-
lyamai évről évre leltárba vezetendők. Az iroda-
átalány terhére vásárolt minden szakbavágó 
könyv, folyóirat, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium vagy egyéb közhatóság által a 
hivatal számára megküldött könyv jegyzékbe 
foglalandó és azokból tanfelügyelői szakkönyvtár 
létesítendő. 

A tanfelügyelői hivatalokban az oda hiva-
talból járó szakközlönyök, mint a Néptanítók 
Lapja, a kultuszminiszteri Hivatalos Közlöny, 
eddig is rendben megőriztettek, sőt volt néhány 
oly hivatal is, amelynek vezetője a hozzá akár 
magánosok, akár pedig hatóságok részéről kül-
dött könyveket egyaránt összegyűjtötte és jegy-
zékbe foglalta ; de van oly hivatal is, ahol az 
ily könyveket sem össze nem gyűjtik, sem 
jegyzékbe nem veszik, aminek folytán a köny-
vek elkallódnak és a hivatal számára veszen-
dőbe mennek. 

E bajon kíván segíteni az ú j Utasítás imént 
hivatkozott rendelkezése, s bár hiszem, hogy a 
tanfelügyelői szakkönyvtár létesítését e rendel-
kezés általában biztosítani fogja, mindazáltal 
még kívánatos lenne az is, ha világosan kör-
vonaloztatnék, melyek azok a művek, amelyek 
a hivatali átalány terhére szerzendők be s 
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egyúttal intézkedés is tétetnék aziránt, hogy e 
müvek tényleg beszereztessenek. Evégből va-
lami könyvvásárlási átalányt kellene a tanfel-
ügyelőknek rendelkezésre bocsátani s a beszer-
zendő müveket kijelölni. 

Ami a beszerzendő könyveket illeti, itt első 
sorban a törvény- és rendelet gyűjtemény ék, a 
helységnévtár, hivatalos címjegyzék jöhetne 
figyelembe, azután gondoskodni kellene arról, 
hogy az újabb és jelesebb pedagógiai kézi-
könyvek, egy jó lexikon és a tankerületben 
használatban levő összes tankönyvek beszerez-
tessenek. A vármegyei hivatalos lap minden-
esetre szükséges a tanfelügyelői hivatal részére, 
de ezt a lapot némely törvényhatóságok eddig 
nem küldték meg a tanfelügyelőnek, mert talán 
azt várták az illető törvényhatóságok, hogy a 
lapra a hivatal is fizessen elő. A vármegyei 
hivatalos lapra a tanfelügyelőségnek annyival 
inkább nagy szüksége van, mert az ú j Uta-
sítás 31. §-a szerint a kir. tanfelügyelő által 
kibocsátandó mindazon rendeletek, amelyek a 
közigazgatási hatóságokat is érdeklik, az 1901. 
évi XX. törvénycikk és Vármegyei ügyviteli 
szabályzat 153. §-a alapján a vármegyei hiva-
talos lap út ján hirdethetők ki. 

Nincs az Utasításban, de mindenesetre el-
kerülhetlenül szükséges, hogy a tankerületben 
létező iskolák évi Értesítői a tanfelügyelői 
könyvtárban szintén összegyűjtessenek és meg-
őriztessenek. Nem kell itt bővebben fejteget-
nünk az Értesítőkben foglalt adatok jelentő-
ségét ; arra sem kell különösebben rámutatnunk, 
hogy azokban mennyi művelődéstörténeti és 
statisztikai anyag rejlik ; ,elég ha megemlítjük, 
hogy a középiskolai évi Értesítők összegyűjté-
sére a tankerületi kir. főigazgatóságok, köte-
lezve vannak s ezek nemcsak a saját iskoláik 
Értesítőit gyűjtik össze, hanem minden tan-
kerületi főigazgató kölcsönösen meg is küldi 
egymásnak a kerületében megjelent kiadvá-
nyokat. 

Végül a tanfelügyelői könyvtár fejlesztése és 
kezelése szempontjából kívánatos lenne, hogy 
azok rendes leltárral és külön szekrénnyel 
láttassanak el ; a könyvek kezelésével pedig a 
hivatal egyik tagja felelősség mellett bízas-
sák meg. 

Az ily alapon majdan nagyobbarányúvá 
fejlődött tanfelügyelői könyvtárakat egyúttal a 
tanítók számára is hozzáférhető kölcsönkönyv-
tárakká s esetleg a régóta tervben levő megyei 
tanszermúzeumok kiegészítő részeivé lehetne 
tenni. 

(Sátora Ijaújhdy.) Muhoray. 

• 

Észrevételek az új Tantervhez. 
(Tanterv és Utasítás az elemi népiskolák számára. 
Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
1905. évi június hó 16-án, 2202. számú rendeletével.) 

Ez a most nevezett és nevezetes, 21 nagy 
ívből álló műnek a címe. Már az előrebocsá-
tott miniszteri rendelet megérdemli, hogy * 
tanítók nagy figyelemmel és meleg hálával 
olvassák. Nem bürokratikus, száraz parancs ez, 
hanem atyai tanácsadás és a terjedelmes Uta-
sítás rövid, de velős, lelkesítő magyarázata. 

Lehetnek talán, akik hibául fogják fölemlí-
teni, hogy az első osztálybeli tantárgyak meg-
szabása, pl. az írás és olvasás fölvétele, vagy 
az első osztályban való heti 21 óra nem felel 
meg az anthropológiai törvényeknek ; de a 
rendelet „A régi és az új terv" c. fejezetben 
a következő indokolással megnyugtat: „A nép-
iskolában tanítandó tárgyakat a törvény, a 
tárgyak tanításának mértékét a dolog termé-
szete szabja meg, úgy, hogy e tekintetben nagy 
módosításokat nem volt szabad és nem is kel-
lett eszközölni." 

Az ú j Tanterv életbeléptetésére nézve a 
miniszter elrendeli, hogy ez már az 1906/7. 
iskolai évben életbe lépjen, amiből önként 
következik, hogy minden tanító kötelességének 
fogja tartani, hogy a Tantervet és az Utasítást 
már a folyó iskolai évben tanulmányozza, és 
teljes joggal mondja a rendelet ezen tanulságos 
pedagógiai tudással, iskolai tapasztalattal szer-
kesztett Utasításról: „Ez az Utasítás nem 
akarja a tanítót élettelen, sablonos szabályok-
hoz kötni, nem akarja a vezérkönyveket pó-
tolni, nem akarja a tanítót fölmenteni a peda-
gógia és didaktika kérdésével való foglalko-
zástól. Ellenkezőleg, csak az élveket állapítja 
meg, csak a módszereknek mintegy velejét 
adván, erősbíteni akar ja a magyar tanítóság-
ban az önálló vizsgálódás szellemét, ösztönzést 
akar neki adni, hogy ezeket a módszereket 
saját tapasztalatai alapján tovább fejlessze : 
eleven, pezsgő életet akar ébreszteni a magyar 
népiskolai pedagógiai irodalomban." 

Nagy érdeklődéssel, benső élvezettel és nagy 
haszonnal fogják olvasni a tanítók a miniszteri 
rendelet IV-ik fejezetét, mert a miniszter 
ebben nagyon világosan, lelkesedéssel és szép 
nyelven figyelmezteti az olvasókat a Tanterv 
tulajdonságaira, az Utasítás főbb (erkölcsi, 
értelmi, esztétikai) szempontjaira, a népiskola 
gyakorlati jellegére, föladatára, a tantárgyak 
módszerére, az osztatlan népiskola nehéz föl-
adatára, és ezt a lélekemelő rendeletet követ-
kező fölszólítással fejezi be: „Most átadom a 
haza tanítóságának ezt a fontos munkálatot. 
Vegyék hasznát mindennapi nehéz munkájuk-
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ban, érvényesítsék útmutatásait a gyakorlatban, 
gyümölcsöztessék az iskolában a nemzet 
javára" stb. 

A rendelet után következik az elemi iskola 
Tanterve, az 1868. évi törvénycikk 55., 56. és 
58. §-ai alapján. Ezen alkalommal célszerű 
lett volna a tantárgyakat más szempontból 
fölosztani és fölsorolni, pl. a célra nézve fej-, 
szív- és kézképző tantárgyakra vagy humanisz-
tikus-, reál- és kézügyességi tantárgyakra, vagy 
azon fölosztási elv segítségével, mely szerint 
az általános Utasítás 17., 18. és 19. oldalán a 
tananyagot a koncentráció érdekében fölosztja, 
sőt ajánlanám, hogy az Utasítás, ahol csak 
lehet, a tabelláris összeállítást is alkalmazta 
volna, pl. az olvasmányok tárgyalása alkalmá-
ból, következő tanítási fokozat alkalmazásával: 
AJ tanítási cél, B) tanítási terv. 1. Előkészítés, 
visszaidézés; 2. közlés, analizálás, szemléltetés; 
3. összekapcsolás, összefűzés, összehasonlítás, 
elvonás; 4. összefoglalás; 5. alkalmazás, be-
gyakorlás, föladat. Ily tabellák könnyítik az 
átnézetet, a megszilárdítást és az emlékezetben 
való hű megmaradást. 

Áttérek az Utasításra, mely 331 oldalra 
terjed és a nagy munkálatnak legnagyobb 
része, és nemcsak terjedelmére, hanem gazdag 
tartalmára nézve is minden eddig, külföldön 
is megjelent tantervvel és utasítással bátran 
versenyezhet. Ez a remek munka : igazi lelke-
sítő, buzdító és tanító útmutató, mely az olvasót 
a 6 osztályú és az osztatlan népiskola minden 
tantárgyának céljaira, módszerére, fölosztására 
és a hozzátartozó taneszközökre figyelmezteti 
és meggyőzi afelől, hogy ez Utasításban a szer-
zők minden egyes tantárgyat alapos szakisme-
rettel, pedagógiai tudással, benső lelkesüléssel, 
ügyszeretettel, meleg hazafisággal tárgyaltak és 
hogy a tanító teljes bizalommal járhat el ezen 
bölcs tanácsok és útmutatások szerint. íme, 
tanulmányozásom eredményei : 

1. Ezen munka segítségével a tanítóképző-
iatézeti tanároknak könnyű és kellemes föl-
adatuk lesz a pszihológiai, pedagógiai és 
etikai törvényeket a szemlélet, a recepció, a 
reprodukció, az összefűzés, az associáció, az 
elvonás, az appercepció, a koncentráció, a fej-
lődés, az érdeklődés, a figyelés, az utánzás, a 
cselekvés törvényeit, elveit és szabályait induktív 
módon levezetni és szemléltető módon meg-
magyarázni. 

2. Ennek következtében a leendő tanítók 
ezt a remek Utasítást jobban fogják ismerni, 
szeretni, és mint gyakorlótanítók, még mindig 
szeretettel tanulmányozni és ebből hivatás-
szeretetet, tanítási ügyességet meríteni, mely 
tulajdonságok nélkül a tanító működése meddő 
és eredménytelen. 

3. Ezen Utasítás tekintetbe vételével a Tan-
terv nemcsak tanítási terv, hanem egyszersmind 
nevelési terv és azt mutatja, miképen kell ok-
tatva nevelni és nevelve oktatni. 

4. Ezen Utasításból a tanító megtanulhatja, 
miképen kell az általános Tantervet és óra-
tervet a helyi viszonyok tekintetbe vételével egy 
jó, célszerű részletes tan- és óratervre átalakí-
tani úgy, hogy megfelelhessen az anthropoló-
giai és neveléstani törvényeknek. Jó terv 
nélkül nincs rend, nincs tudatos, nincs ered-
ményes tanítói működés. 

5. Ezen Utasítás figyelmes tanulmányozása 
következtében a tanító kötelességének fogja 
tartani saját további kiképzéséről gondoskodni, 
mint ahogy ez elméleti ismeretekkel és gyakor-
latokkal, tapasztalatokkal szerkesztett Utasítás 
buzdítja és serkenti is a tanítókat anthropo-
lógiai, logikai, esztétikai müvek tanulmányozá-
sára és a többi ismeretek további elsajátítá-
sára. Mert a legjobb módszer kellő szakismeret 
nélkül nem vezet a kívánt cél elérésére. 

6. Ezen terjedelmes és pedagógiai tapin-
tattal szerkesztett Utasítás segítségével mái-
könnyű lesz a részletes tantervet (az általános 
tanterv folytonos szem előtt tartásával), az 
olvasókönyveket, példatárakat úgy szerkeszteni, 
hogy a pszihopedagógiai törvényekkel meg-
egyezzenek. 

De ezek a kitünö tulajdonságok, melyeket 
ezen Utasításról itt örömmel fölsoroltam, nem 
tévesztenek meg engem annyira, hogy néhány 
hiányát is meg ne említsem és vagyok is 
bátor ezekre a közoktatásügyi kormányt, az 
Utasítás szerzőit és a magyar tanítóság szíves 
figyelmét irányítani: 

a) Ha a tanító ezt az Utasítást tanulmá-
nyozza, előre mondhatom, hogy a jó népisko-
láról oly szép eszményképet kap, mely őt az 
utánzásra, ezen eszmény megvalósítására fogja 
indítani. Szerény véleményem szerint az Uta-
sítás általános része szerzőjének az ő gazdag 
bölcsészeti kincsével és irodalmi művészetével 
nagyon fényesen sikerült volna még két esz-
ményképet megrajzolnia, t. i. egy népiskolai 
tanítónak és egy 15 éves tanulónak eszmény-
képét, mert minden művésznek művéről oly 
mintaképpel kell bírnia, melyet megvalósítani 
főtörekvése, és amely nélkül csak kontár-
munkát végez. A tanító is művész; föladata 
egy tudatlan, műveletlen, még az állathoz ha-
sonló gyermeket erkölcsjellemi emberré nevelni ; 
és ez a legnehezebb művészet. 

b) Az Utasítás általános része 5 fejezetből 
áll, t. i. az erkölcsi, értelmi, esztétikai, gyakor-
lati nevelés és az iskolai élet rendje c. fejeze-
tekből. Szerény véleményem szerint célszerű 
lett volna még egy fejezetet előrebocsátani, 
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t. i. a testi nevelést. Igaz, hogy az Utasítás 
elméleti és gyakorlati pedagógiailag művelt 
szerzői minden tantárgynál alkalmilag az egész-
ség fönntartására figyelmeztették a tanítókat, 
de az ifjúság ápolása oly fontos ága a neve-
lésnek, a test és a lélek egészsége oly köl-
csönös befolyást gyakorolnak egymásra az 
erkölcsi, értelmi és esztétikai nevelés gyara-
podására, hogy egy külön „A testi nevelés" 
című fejezet előrebocsátása elengedhetetlennek 
látszik. 

c) Az erkölcsi nevelés c. fejezetből az olvasó 
sok etikai és anthropológiai törvényt és a 
nevelő erkölcsképző oktatás módszerét tanul-
hatja, de mivel az Utasítás, mint eszközöket, 
csak a példaadást, a szoktatást és az oktatást 
ajánlja, bátorkodom arra figyelmeztetni, hogy 
az ápolás, az óvás és a leszolitatás az erkölcsi 
nevelésnek szintén fontos eszközei ; egészség 
nélkül nehéz a maga fölötti uralkodás, az er-
kölcsi élek; ami a testi nevelésnek a profilaxia, 
az az erkölcsi nevelés terén az óvás. A szok-
tatás összehasonlítható a táplálkozással, a 
neveléssel, az elszoktatás pedig a gyógyítással, 
a gyom kiirtásával, mert a gyermekek már az 
iskolába való belépéssel testi, értelmi, erkölcsi 
és esztétikai fogyatkozásokat hoznak magukkal, 
azért a tanító kötelessége a pszihopathológiát 
(a lelki betegségeket) és pszihotherapiát (a 
lelki gyógytant) is tanulmányozni. 

d) Az értelmi nevelés c. fejezetben az Uta-
sítás figyelmezteti az olvasót az appercepció 
és a tananyag összekapcsolásának fontosságára. 
Nagyon szépen emlékezteti az olvasót a psziho-
lógiai törvényre, hogy „minden új ismeret 
számára keresnünk kell a kapcsolatot a már 
meglevő ismeretekkel." Célszerű lett volna 
ezen alkalommal a tanítókat figyelmeztetni a 
tanulók megfigyelésére, egyéni tehetségeik meg-
bírálására, képzeteik mennyiségének és minősé-
gének, gondolatkörüknek megvizsgálására, meg-
ismerésére ; mert a gyermek egyéni természete 
és tehetségei megismerése nélkül természeti 
nevelés, eredményes oktatás, értelmi kiképzés 
lehetetlen. 

e) Az Utasítás 4 ik oldalán a tudós, bölcs, 
pedagógiailag müveit szerző első sorban köve-
teli a fejlődési törvények tekintetbe vételét és 
mindenekelőtt; az erkölcsi érzés kiképzését 
indokolja következő pszihológiai elvvel: „Az 
ösztönök folytán fakad az erkölcsi érzésből az 
erkölcsi cselekedet, és csak annak a cselekedet-
nek van igazi értéke, mely erkölcsi érzésből 
származik", továbbá ezt mondja az Utasítás: 
„Ami a természetre vonatkozólag a szemlélet, 
az az erkölcsi életben az erkölcsi érzés." Sze-
rény véleményem szerint az erkölcsi életben is 
szükséges a szemlélet, legalább a belső szem-

lélet, mert szemlélet nélkül nincs érzet és nincs 
érzelem és a természet megismeréséhez is 
szükséges a tapasztalati érdek, és minden érdek 
érdeklődésen és érzésen alapszik. Herbart érde-
meihez épen az tartozik, hogy az oktatás 
céljául kitűzi a maradandó, sokféle érdeklődést, 
t. i. a természet, az igaz, az erkölcs, a szép 
iránti, a rokonszenvi, a társadalmi és a vallási 
érdeket. Az érzelmek: a kedv és kedvtélenség, 
a tetszés és a visszatetszés minden tettnek 
gyökerei, hatalmas ösztönrúgó i. A figyelem, 
az appercepció, a tudás, a tanulás, a vissza-
idézés, az akarat az érzelmeken alapulnak ; 
azért szükséges, hogy az oktatás legyen ér-
dekes, azért szükséges, hogy a tanító érdek-
ébresztő, lelkesülést felköltő tanítóhangon ok-
tasson, beszéljen, cselekedjék. A különböző 
érdekek teremtésére, az élénk tanítóhang alkal-
mazására lehetett volna figyelmeztetni vagy 
az erkölcsi nevelés, vagy az értelmi nevelés 
című fejezetben. 

f ) A tapasztalatból és a társadalomtanból 
tudjuk, hogy a népiskola csak akkor érheti el 
a kívánt célokat, ha a ház, a szentegyház, a 
község, az állam, általában a társadalom az 
iskolát szereti, tiszteli és támogatja. Az ember 
társadalmi lény, amivé válik, a társadalom 
által lesz ; szépen mondja b. Eötvös József : 
„Ha van föladat, melynek megoldására az állam 
minden hatalma elégtelen, az a népnevelés. 
Oly föladat ez, melyet csak a nép maga old-
hat meg." 

Azért szükséges, hogy a tanító a társadalom 
közreműködését igénybe vegye. Célszerű volna, 
hogy az Utasítás a tanítókat a társadalmi 
nevelés fontosságára, pl. az iskolai, szülői esté-
lyekre figyelmeztette volna, ami az általános 
Utasítás 1. vagy 5. fejezetében történhetett 
volna meg. Minden bővebb indokolás helyett 
bátorkodom emlékeztetni a tanítókat dr. 
Wlassics Gyula, volt közoktatásügyi miniszter 
tanulságos, lelkesítő és „A szociális kérdés és 
az iskola" c. cikkére, mely a Néptanítók Lapja 
1898. évi 1. számában jelent meg és akkor a 
magyarországi tanítók közt örvendetes föl-
tűnést keltett. 

Attól tartván, hogy cikkem az engedélyezett 
tért túllépi, meg tudván, hogy a Néptanítók 
Lapja az egyes tantárgyak módszerének ismer-
tetését és bírálatát részint már közölte, részint 
közölni fogja, cikkemet néhány nagyon rövid 
észrevétellel fejezem be. 

A nyelvtan céljához tartozik a beszéd meg-
értése. Érteni annyit tesz, hogy a hallgató 
vagy olvasó a szavak ugyanazon képzeteit, 
fogalmait, gondolatait, érzelmeit visszaidézze, 
melyeket a beszélő vagy író gondolt vagy 
érzett. Konkrét fogalmakat (pl. növény) köny-
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nyebb megérteni, mint elvont fogalmakat (pl. 
erény) ; a kötőszavak megértése és helyes hasz-
nálása szintén a nyelvtan és a megértetés egy 
része. Épen a hasonló értelmű szavak egy-
jelentésű kifejezésének megértése tartozik a 
nyelvtan föladatához, pl. vágni, metszeni, hasí-
tani, szabni ; becs, érték, becsár ; ország, állam, 
birodalom; birtok, jószág, vagyon, saját tulaj-
don; helytelen, fonák, hibás; ért, miatt, végett stb. 

A szavak félreértése már gyakran volt bűn, 
szerencsétlenség oka. 

A stilisztikai fajok c. fejezetében (72. old.) 
az Utasítás a tanítóknak néhány hasznos út-
mutatást ad a levélírás módszeres tanítására. 

A koncentráció és az erkölcsi nevelés érde-
kében helyén lett volna a tanítókat figyel-
meztetni arra, hogy a levélírás helyes, mód-
szeres tanítása nemcsak alkalmat nyújt az 
anyagi cél elérésére, hanem az erkölcsi érzés 
nemesítésére, sőt az erkölcsi tettre való szok-
tatásra is. Ha a tanító a köszöntő, üdvözlő, 
vigasztaló, köszönő, ajánló, mentegető, búcsúzó 
leveleket s ezeknek lényegesebb tartalmát be-
mutatja és megmagyarázza és ezeknek írását 
begyakorolja, akkor az ezen levélírással já ró 
altruisztikus érzelmeket, pl. háladatosság, a 
szülő, a tanító, felebarát iránti szeretet, udva-
riasság, tehát az erkölcsi érzelmeket ébreszti 
föl, nemésíti és emellett a tanítványokat egy-
szersmind ezen erények gyakorlására szoktatja. 

Az Utasítás 56 — 64. old. alapos, tudomá-
nyos ismeretekkel ós pedagógiai tapintattal 
tárgyalja az olvasókönyv iskolai használatát, 
az olvasmányok megválasztását. Ezek közt 
nélkülözöm : Deák Ferenc egy 12 éves fiúhoz 
és Vörösmarty Ilonához írt erkölcsképző levelét 
az ismétlő-iskolák számára. Szépen mondja az 
Utasítás 56. oldalán: „Az olvasókönyv hivatva 
van a gyermek erkölcsi érzékét fejleszteni és 
megszépíteni oly módon, hogy megtöltse lelkét 
az erkölcs jóra ösztönző eszményképeivel." 

Ez a két említett levél megfelel ennek a 
célnak. Továbbá nélkülözöm az ajánlott olvas-
mányok között a rejtvényeket, a talányokat. 
Ezek szolgálhatnak a megfigyelés, összehason-
lítás, ítélet és következtetés kiképzésére, a ke-
dély nemesítésére, az oktatás érdekesítésére, a 
tantárgyak összefűzésére, a tanítás fűszerezésére. 

Kívánatos lett volna, hogy minden tantárgy 
módszeres tárgyalását megelőzze ezen tantárgy 
vázlatos lélektana, a művelődés és a fejlődés 
története, mert ez a két tudomány a metho-
dika fontos segédtudományai, és a módszeres 
tárgyalás vége legyen ezen tantárgy legújabb 
irodalmának fölsorolása, mert a tudomány s 
ennek módszere mindig halad és a tanítónak 
ar ra kell törekednie, hogy mindig a művelődés 
fokán, a kor magaslatán álljon. 

De mindezen itt fölsorolt kifogások dacára 
az új Tanterv a legjobb pedagógiai tantervek 
közé tartozik. Mert ezek a hiányok már azért 
sem lényegesek, mivel, mint már említettem, a 
szerzők az itt fölsorolt pedagógiai tételekre az 
Utasításban minden alkalommal figyelmeztettek 
és a Tanterv számos előnye elfelejteti kevés 
hiányait. A napnak is vannak foltjai, de azért 
mégis fényt, világosságot és melegséget, áldást 
terjeszt az egész világon ; és meg vagyok győ-
ződve arról, hogy a szorgalmas, figyelmes 
olvasók ezen Tantervből és Utasításból peda-
gógiai tudást, tanítási ismereteket, buzdító 
lelkesülést, hivatás iránti szeretetet fognak 
meríteni, mely tulajdonságokkal iskoláik oly 
intézetekké fognak fejlődni, melyekből egész-
séges, energikus, munkaképes, munkaszerető, 
müveit, ügyes, erkölcsös és hazafias ifjúság 
fog kilépni a szülők és az emberbarátok örö-
mére, a nemzet javára, a haza hasznára és 
saját boldogságára. 

(Budapest.) Léderer JL 

Községi és egyéb helynevek. 
Zólyom vármegye. 

I. Beszterczébányai járás. Badin = Erdőbá-
dony. — Élesd = Kisélesd. — Jabrikó = Imréd. — 
Jakabfalva = Szentjakabfalva. — Királyfalva = 
Garamkirályfalva. — Libetbánya községhez 
tartozó Benőtanya (eddig Bunyovó néven), 
Háromvíz (eddig Trivodi néven), Hársalja 
(eddig Podlipa néven), Yasbánya (eddig Ja -
mesna néven), Vigadó (eddig Zábava néven). — 
Luczatő községhez tartozó Luczatő kőalja 
(eddig Podszkalu néven). — Mócsa = Zólyom-
mócsa. — Motyók = Martalja. — Sálfalva = 
Garamsálfalva. — Szászfalu = Zólyomszászfalu. 

II. Breznóbányai járás. Alsó-Lehota = Alsó-
szabadi. — Felső-Lehota = Felsőszabadi köz-
séghez tartozó Brézó völgy (eddig Hnusznó 
néven) — Jeczenye községhez tartozó Kis-
kapoes (eddig Kramlistia néven is). — Német-
fa lvas Garamnémetfal va. — Olaszka = Garam-
olaszka községhez tartozó Henriktelep (eddig 
Pieszok néven), Károlytelep (eddig Ckvatimech 
néven), Hársfapuszta (eddig Lipova néven). — 
Péteri = Garampéteri, — Szent-András = Garam-
szentandrás. 

III. Nagyszalatnai járás. Dobró- Ocsova = 
Kisócsa. — Herencsvölgy községhez tartozó 
Alsókarvacz (eddig I. Karvacz néven), Arany-
hegy (eddig Stolnyánszkó néven), Felsőkarvacz 
(eddig II. Karvacz néven), Kőrismező (eddig 
Jaszenovo néven), Récsketelep (eddig Récske 
néven), Szalatnahegy (eddig Vrch Szlatina 
néven). — Káinok = Végleskálnok. — Miklós-
falva = Zólyommiklós. — Ocsova = Nagyócsa 
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községhez tartozó Ivánszállás (eddig Ivini né-
ven), Kökényes (eddig Trnavi néven), Miklós-
major (eddig Holeczmajor néven), Pálmajor 
(eddig Zselobudza néven), Aranyerdő (eddig 
Zlati vrsok néven), Bogárhát (eddig Bugárovó 
néven), Borzakna (eddig Jazovecz néven), Cser-
jés (eddig Polichno néven), Kanyargó (eddig 
Obchoditá néven), Kálnás (eddig Kalinovecz 
néven), Királyhágó (eddig Kralova púty néven), 
Kisliget (eddig Malá Huorka néven), Kőhegy 
(eddig Podsuosty néven), Leshely (eddig Zsja-
rik néven), Ludas (eddig Huszóvá néven), 
Magasrét (eddig Lúcski néven), Malomárok 
(eddig Harajecz néven), Mátyástelke (eddig 
Maczáková néven), Mélytelek (eddig Szudova 
néven), Mókusszirt (eddig Vevericzova néven), 
Szárazhegy (eddig Szuchi Lazi néven), Szikes-
rét (eddig Hradnie néven), Türjes (eddig Trpin 
néven), Vigalmas (eddig Muziková néven), Völ-
gyiké (eddig Dolinka néven). — Végles köz-
séghez tartozó Végleshalas (eddig Psztrusa 
néven). — Zólna = Zolna. 

IV. Zólyomi járás. Berezna=Zólyomberezna.— 
Bozók-Lehota = Bozókszabadi. — Búcs=Zólyom-
búcs községhez tartozó Imremajor (eddig Si-
rini néven). — Dobrókirályi községhez tartozó 
Nyíres (eddig Csasztobrezia néven). — Dob-
ronya községhez tartozó Királytelek (eddig 
Králova néven), Ugrintelek (eddig Uhrinkova 
néven), Zsigaszállás (eddig Szalas néven). — 
Hajnik községhez tartozó Berkenye (eddig 
Kalinovecz néven), Cserhalom (eddig Kopecz 
néven), Farkasvölgy (eddig Vlcsie jami néven), 
Sándormajor (eddig Trebula néven). — Halászi^ 
Garamhalászi községhez tartozó Láposmajor 
(eddig Lezsiakmajor néven). — Kassa-Lehota = 
Zólyomszabadi. — Kecskés = Zólyomkecskés. — 
Lakócza = Zólyomlukó. — Mihályi = Zólyom-
mihályi. — Mogyoród = Üjmogyoród. — Szász-
pelsőcz községhez tartozó Sziklatő (eddig Pod-
szkalka néven). Szarvasvölgy (eddig Zajezsova 
néven), S^élvölgy (eddig Lomno néven). — 
Ternye = Zólyomternye községhez tartozó Gyer-
tyános (eddig Hrabinimajor néven). — Tót-
pelsőcz községhez tartozó Almás (eddig Zalú-
zsok néven), Alsóbükkös (eddig Medzibucsinke 
néven), Halasvölgy (eddig Nyeresznyicza néven), 
Jávorhegy (eddig Javorja néven), Jávoros 
(eddig Podjavorja és Hronjaková néven), Jó-
világ (eddig Lonyecz néven), Kisirtvány (eddig 
Lastyok néven), Kőhalom (eddig Polomi és 
Klapcsina néven), Szarvashegy (eddig Grúny 
néven), Szarvaspatak (eddig Zajezsova, Suttin-
bok, Trsztya és Palichovpotok neveken), Tem-
plomvölgy (eddig Dolinke néven), Annatelep 
(eddig Hankova néven), Avaros (eddig Zsiáre 
•éven), Bogyósrét (eddig Bobáliszluke néven), 
Bükkliget (eddig Bukovinka néven), Dústelep 

(eddig Szjele néven), Gyökéres (eddig Korenki 
néven), Kénhegyalja (eddig Podliszec néven), 
Lapát (eddig Lopata néven), Malomhát (eddig 
Zamlin néven), Örömvölgy (eddig Zábava néven), 
Patkó (eddig Podkova néven), Pálgödör (eddig 
Paulikova jama néven), Rimány (eddig Pod 
Rimány és Szlamene Kniezdi néven), Somos-
domb (eddig Drienya néven), Szekér (eddig 
Szekier és Podszekier néven), Szeneslejt (eddig 
Uhliszka néven), Töbör (eddig Vdoline néven), 
Tölgyes (eddig Vdubine néven), Uclak (eddig 
Útiaki néven). — Túr = Zólyomtúr. — Vas-
Berzencze = Vaségető községhez tartozó Kohó-
telep (eddi Stará Hutta néven). 

V. Beszterczébánya r. t. városhoz tartozó 
Savanyúkút (eddig Stiavnicska néven is). — 
VI. Breznóbánya r. t. városhoz tartozó Föld-
mivesiskola (eddig Baniszko néven). — VII. 
Zólyom r. t. városhoz tartozó Zólyom füred 
(eddig Borovahora néven). 

Külföldi szemle. 
Braunschweig. A brauaschweigi tanítóegye-

sület a mannheimi iskolarendszerrel (1. Nép-
tanítók Lapja 1904 április 14-iki számat) 
szemben visszautasító magatartást követ. Esche 
tanító e tárgyról a következőket mondja: 
„Valamint a gyengeelméjűeket külön iskolák-
ban tanítják, úgy azok részére is, akik az osz-
tályt nem végezhették s felsőbb osztályba nem 
léphettek, külön, párhuzamos osztályokat kell 
állítani, úgynevezett előmozdító osztályokat 
(Förderklassen). A megbukottak ezen rendszer 
szerint (30 — 35 tanuló) a különféle iskolákból 
egyesíttetnek és tovább vitetnek. Oly tanulók, 
kik magukat kitüntetik, ismét visszahelyezhetők 
a rendes osztályokba. Külön befejező osztályok-
ban ezeknek a tanulóknak kikerekített képzést 
kell adni. Ezeknek az előmozdító osztályoknak 
különös kedvezményeket kell nyújtani; éspedig: 
csekélyszámú tanulók, tapasztalt tanerők, a 
tanító vigye föl tanulr'it az alsóbb osztályból 
a felsőbb osztályba, korlátolt oktatási anyag. 
A tehetségesebb és kevésbé tehetséges tanulók 
szétválasztása azonban hiba. Épen a külön-
választás folytán teszik ki a jobb tehetségű 
tanulókat a túlterhelésnek. Épen a kevésbé 
tehetségesek kényszerítik a tanítót, hogy szem-
lélhetőbben tanítson és egyszerűbben beszéljen, 
s a nagyobb gyakorlat, melyet a gyengébbek 
szükségessé tesznek, javára válik a tehetsége-
sebbeknek is. Az elkülönítéssel lejtőre jut az 
ember. A tömegoktatás nem zárja ki az egyéni 
kezelést s a kevésbé tehetségesebbeket kitevő 
10 —15 százalék kizárásával a nevelés problé-
mája még nincs megoldva. A rendszer, bár 
nem pedagógikus, sok helyütt már azért 
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is követőkre találhat, mert azzal kecsegtet, 
hogy kellemesebb munkaviszonyokat teremt. 
Dr. Sickinger érdeme az, hogy újra a mai 
népiskola bajaira irányította a tekintetet. Az 
előadó legnagyobb bajnak tartja a tanításterv 
túlmagas követeléseit, melyek lehetetlenné teszik 
a tanító racionális eljárását s megakadályozzák 
a tanítót abban, hogy mint művész teremtsen, 
megfigyelvén a gyermek egyéniségét, fejlesztvén 
tehetségét és hajlandósá gát. 

* 

Iskolafelügyelet Berlinben. A berlini tanító-
egyesület elnöksége emlékiratot nyújtott át a 
városi hatóság tagjainak, a városi képviselő-
ségnek és a városi iskolai hatóságnak az iskolai 
felügyeletre vonatkozólag, melyben e kérdés 
törvényes rendezésének történelmi fejlődését az 
erre vonatkozó 1872-iki törvénytől kezdve a 
legújabb időkig vázolja s azt kívánja, hogy a 
népiskolai felügyeletet népiskolai pedagógusokra 
bízzák. Ez emlékiratból a következő általános 
érdekű részletet közöljük : „ Minden körben 
meg vannak már győződve arról, hogy a csak a 
külsőségekre irányzott iskolai felügyelet teljesen 
céltalan. Ma tudják, hogy az iskola föladata 
abban áll, hogy az életet folyton növekvő erő-
vel s folyton gyarapodó szerencsével fejlődésé-
ben mindig magasabb formákra emelje. Erre 
a föladatra azonban csak akkor képes, ha a 
gyermekeket csendesen nőni és fejlődni engedi, 
ha megszűnik tömegoktató intézet lenni, 
amelyben mindazok az erők gyűlnek össze, 
melyek az ösztönszerűt korlátozzák és elszárít-
ják, ahelyett, hogy fejlesztenék. A szokásos 
iskolai felügyelet ennek ellenére működik. Midőn 
egyoldalúlag a kész eredményeket becsüli nagyra 
s a tanítót csak az után ítéli meg, amit meg-
számlálni s kézzel fogni lehet, arra kényszeríti 
őt, hogy kényszereszközöket alkalmazzon, hajt-
son, fenyegessen és büntessen, amikor ő a 
legjobbat akarná nyújtani, életerőket fejleszteni 
s az ifjúságot boldogítani. Minden oldalról 
korlátok között és gyámság alatt, mindig 
annak a veszélynek kitéve, hogy hamisan ítélik 
meg, a tanító elveszti minden örömét, melyet 
hivatása neki nyújthat. Mert ahol csak a „kell" 
van, ott kedv nem lehet. Egy kedvetlen, ide-
gesen türelmetlen tanító 100 és 100 gyermeket 
foszt meg életének legjavától, a boldog ifjú-
ságtól, a közt pedig az erő és tehetség jelen-
tékeny gyarapodásától. Nemcsak a tanítók és 
tanítónők, de az egész nép követelménye, hogy 
az iskolai felügyelet eddigi rendszerévél szakít-
sanak s hogy olyan iskolai felügyelet és gond-
nokság létesíttessék, mely az iskola föladatát 

valóban előmozdítani képes." 
* 

Dánia. Koppenhágában augusztus 8—12-ig 
ülésezett a nagy Északi iskolai kongresszus. 
Eleinte kétségesnek tartották, vájjon ez a nagy 
dán-svéd-norvég tanítógyülés létrejön-e, egy-
részről azért, mert attól tartottak, hogy a 
jelenlegi svéd-norvég konfliktus gátlólag fog 
hatni, másrészt azért, mert a svéd és dáa 
tanítók között bizonyos feszültség volt észlel-
hető, mivel Dánia inkább Norvégiához szított. 
De mégis impozáns volt a gyűlés. Dániából 
2350, Norvégiából 800 és Svédországból 1000 
tanító jelentkezett. A résztvevők száma azon-
ban 7000 volt, mert Finnországból is jöttek 
tanítók. Az Észak tanítóvilága politikai tekin-
tetektől nem hagyta magát visszatartani, mint-
hogy az összejövetelt neutrális országban ren-
dezték. Az egész sajtó nagy reményeket köt 
az egész Észak egyesüléséhez más közös érde-
kekben is. A kongresszus ünnepélyes megnyi-
tása a városházán ment végbe, a dán trón-
örököspár jelenlétében. A gyűlés négy napig 
tartott s ez idő alatt különböző helyiségekbe* 
55 előadást tartottak. A kongresszussal kap-
csolatban számos szakkiállítás volt. Az elő-
adások közül kiemelendők : „A szemináriumok 
főfeladata." »Bővített képezdei oktatás." „Az 
iskolai felügyelet kérdése." „A dán tanítónők 
állása." „A botbüntetés az iskolában." „Gyer-
mekolvasmányok." „A természettudományok 
jelentősége a népiskolában." 

= Tanítók a tanfelügyelőért. A „Nagy-
küküllővármegyei általános tanítóegyesület"-nek 
kőhalmi járásköre f. 1905. évi október hó 10-*n 
Kőhalomban tartott rendkívüli gyűlésén egy-
hangúlag hozott határozatával megbotránko-
zását fejezi ki a napi és tanügyi lapokban 
Pogány István nagyküküllővármegyei tanfel-
ügyelő úr személyére és hivatali működésére 
vonatkozólag a közelmúltban megjelent «s 
állítólag e vármegye „tanügyi köreiből" szár-
mazó tendenciózus közlemények fölött. Egy-
úttal minden kétséget és gyanút eloszlató hatá-
rozottsággal kijelenti, hogy ezen rosszakaratú 
és alaptalan, névtelen hírlapi támadások ez 
egyesület egyik tagjától sem erednek. Hivatali 
főnökének ezen meghurcoltatásával szembtn 
határtalan tiszteletét, őszinte szeretetét és 
ragaszkodását nyilvánítja, mert meg van győ-
ződve, hogy az igazságszeretettől, odaadó és 
szakszerű ügybuzgalomtól vezérelt, valamint a 
tanítóság iránt mindenkor tanúsított pártatlan 
jóindulatú működésének tulajdonítható ezen 
exponált vármegye népoktatásügyének hazafias 
szellemben rohamosan haladó fölvirágzása. 
Zahumenszky István s. k., járásköri elnök. 
László Gyula s. k., járásköri jegyző. 
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Borúra derű. 
— Ez is az enyém! 
— No, lia a tied, akkor nesze, itt van! — 

azzal a földhöz csapta az asztalon álló sze-
lencét, melyben okmányok s egy pár bankó 
húzódott meg, az egyik könyv lapjai között. 

— Hiába csapkodsz. Alig van valami a 
szobában, amit ne én hoztam volna a ház-
hoz . . . Te lumpolásnak adod a fejedet? . . . 
Hiszen enyém a divány is, amelyen ülsz . . . 

— Margitka hallgass, ne tüzelj. 
— Nem hallgatok ! Enyém az egész garni-

túra, az enyém a nagy állótükör, minden . . . 
P u f f . . . s csörömpölve hullottak le a tükör 

darabjai, tátongott rajta egy sötét lyuk, mely-
től az asszonyka egy pillanatra meghökkent, 
hogy aztán annál dühösebben támadjon a 
férjére. 

Történt pedig ez a szép kis családi idill 
abból az alkalomból, hogy Zádor „ nobelspitz "-
eel került haza, jóval vacsoraidő után. Egy 
darabig türelmesen hallgatta bájos feleségének 
szemrehányó, kedves csevegését, de aztán meg-
elégelte a hallgatást. Az asszonyka jobban-
jobban belemelegedett a tűszúrásókba, hangja 
fokozatosan erősbödött, a társalgási témák 
közül azokat szedte elő, melyekről tudta, hogy 
férjének gyöngéi, iczinyke lábaival nagyokat 
dobbantott; gyűltek a sötét felhők, végre ki-
tört a vihar s egy hamutartó alakjában (mely 
a férj kezeügyébe akadt) a tüzes mennykő bele-
csapott a nagy állótükörbe. 

— No, hátha minden a Tied, akkor pakolj 
s vigy el mindent. De most, azonnal ! . . . Ha 
nem mégy, én távozom . . . 

— Nem megyek, azért sem megyek — to-
porzékolt az asszonyka. 

Zádor fogta a télikabátját, a kalapját s be-
csapta maga után az ajtót . . . 

Az asszonyka ott állott tétlenül a szoba 
közepén. Azaz dehogy tétlenül. Dühében zseb-
kendőjét szaggatta, de aztán mikor látta, 
hogy ezzel semmire sem megy, abbahagyta. 
Egy darabig bámulta a katasztrófa üszkeit, 
aztán elkezdett a szobában sétálni le és föl. 
Leült. Sötét arcredői kezdtek kisimulni s aztán 
lassan megeredt — a záporeső. Mikor kisírta 
magát, letérdelt a tükör alá, összeszedte a 

széthullt darabokat, fölszedte a leszórt csecse-
becséket — s rendet csinált a szobában. 

Megrakta a tüzet, följebb csavarta a lámpát, 
tollat, tintát vett elő. Ez nem maradhat így. 
Ezt meg fogja írni az édesmamának, ő nem 
tűr tovább. 

Sercegett a toll s pár pere múlva készen 
volt a levél. Elolvasta, egy darabig nézte, 
aztán — szétszakította. Mégsem küldi el. 
Miért ? Hiszen semmi komolyabb baj nem 
történt. 

Kézimunkát vett elő. Az ingaóra a 10-et 
ütötte. Reszketett még a keze s nem tudott 
dolgozni. Letette a kézimunkát s egy köny-
vet vett elő. Háromszor olvasta el az első 
szakaszt s mielőtt negyedszer is elolvasta 
volna, visszahelyezte a könyvállványra. 

Kinyitotta a szekrényt. Keresett valamit, de 
nem találta meg. Természetes, hiszen nem 
tudta, mit keres. Aztán, hogy nem találta meg, 
megint csak sétált le és fel. 

Meghányta-vetette a történteket. Tulajdon-
képen a férje nem is hibás. Más férj is jár 
kaszinóba, mással -is megesik, hogy nem jön 
haza rendesen vacsorára, aztán mással is meg-
esik, hogy mikor hazakerül, egy kicsit „pityó-
kos". De hiszen az ő férje nem is volt pityókos. 
Hát az nem is hiba, ha 7 óra helyett 9-kor 
jön haza. Csúnya dolog volt tőle, hogy férjét 
mindjárt megtámadta s szemrehányásokkal 
illette. Aztán hozzá olyan szemrehányásokkal. 
De hogyne, mikor akármit mondott, semmivel 
sem tudta férjét kihozni türelméből. — Végre 
aztán mégis — sikerült. . . 

Tizenegy óra. S még mindig nem jön. Ez 
még két évi együttlétük alatt nem történt meg. 
Furdalta a lelkiismerete. Elűzte férjét hazulról. 
Valójában az ő férje áldott jó ember. Csak 
jönne már haza. Nem volna csoda, ha most 
elinná egy korcsmában mindenét, hiszen ő ki-
űzte, ártatlanul kiűzte saját otthonából. 

Hol késhetik, hol maradhat oly soká? Ezen 
töpreng az asszonyka félig kétségbeesetten, 
miközben az óra a 12-t üti. Ha most belépne, 
eléje rohanna, a nyakába borulna, csókolná, kérné, 
addig esdekelne, míg megbocsátana neki . . . 
De nem jön . . . Talán jó volna, ha bundát 
venne föl és eleibe menne. De hova, merre 
menjen ? . . . Nem, nem mehet el hazulról, 
férje bármelyik pillanatban betoppanhat, aztán 
kész az újabb és nagyobb baj. 
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Megveti az ágyakat. Mit csináljon? Egész 
éjjel fönn virrasszon ? Egy nagykendőt dob a 
fejére, kimegy s kiáll az utcaajtóba. Néz föl 
és le. Sehol senki. Hallgat. Lépteket hall s 
erre kis szívecskéje megdobban. Majdnem ujjong 
örömében : ez ő . . . de nem, hiszen bekanya-
rodott a másik utcába . . . 

Bemegy. Soha többé nem fog veszekedni 
az urával. De hogy is engedte magát annyira 
elragadtatni ? S mi lesz most ? Hátha a férje 
megcsalja most? . . . hátha . . . hátha vissza 
se jön többé ? De nem, nem. Az ő férje nemes-
lelkű férfi, szereti őt. De vájjon most kiállha-
tatlan magaviseletével nem rászolgált arra, 
hogy elveszítse férje szeretetét? Soha, soha 
többet nem fog veszekedni vele, csak most 
jöjjön haza. 

Egy darabig töprengett még, aztán lefeküdt. 
Nepi jött álom a szemére. De hogy is alhatna 
el, mikor a lámpa a szemébe süt. Fölkelt s 
eloltotta a lámpát. A sötétségnek aztán meg-
volt a hatása, nedves lett a párna az elhullatott 
könnyektől. Először csak egy könnyet törölt 
ki a szeméből, arra előtört kettő, három, sok . . . 
sírása — bár visszafojtotta — fokozódott s 
végre heves zokogásban tört ki s így nem vette 
észre, hogy . . . 

Nyílik az ajtó s a belépő Zádor neje zoko-
gását hallva, a sarokba dobja kalapját s ré-
mülten rohan neje ágyához. 

— Margitkám ! . . . az I s t enér t . . . mi b a j o d . . . ? 
Az asszonyka nem hallja, zokog tovább. 
— Margitkám, szólj, mi történt — szólt a férj 

a kétségbeesés hangján s átöleli neje hófehér 
nyakát. 

Erre magához tért az asszonyka. Lassacskán 
csendesült zokogása is. Egy-egy könny előtört 
ugyan még, de ez már nem a fájdalom, hanem 
az öröm könnye volt. Közben a férj meggyúj-
totta a lámpát. 

— Mondd édes Margitkám, mi tör tén t? 
— Miattad aggódtam . . . Endre . . . harag-OO O 

szol ? Bocsáss meg nekem, belátom, hogy rossz 
voltam . . . No mondd, hogy nem haragszol 
— s odasimult férjéhez. 

— Nem haragszom. 
— Igen, ezt csak úgy mondod, hogy meg-

nyugtass engem. 
— Nem én. Komolyan mondom, nem ha-

ragszom. 
— Csakugyan ? Nos akkor bizonyítsd be — 

mondá édes mosollyal az asszonyka. 
— No, most már hiszed ? Bebizonyítottam ? 

— kérdé, miután feleségét megcsókolta. De 
hiszen édes Margitkám, te csak azt cselekedted, 
amit helyetted minden más asszony cselekedett 
volna. En, én vagyok a hibás s én kérek 
bocsánatot. Nem tudtam . . . dühös vol-

tam . . . nem tudtam, mit cselekszem. Bocsáss 
meg Margitkám, megszenvedtem érte. Ahogy 
kitettem a lábam ebből a szobából, azóta 
állandóan furdalt a lelkiismeretem s fölfogad-
tam, hogy soha senkinek a kedvéért el nem 
maradok. 

— De édes Endre, itt csak én vagyok a 
hibás. 

— Nem Margitkám, csupán egyedül én 
vagyok a hibás, de te meg fogsz nekem bo-
csátani. 

— Mielőtt kérted volna, már megadtam. 
— Csakugyan ? S ha nem hiszem ? No bi-

zonyítsd be! 
Néztek egymás szemébe s mosolyogtak mind-

ketten. 
A lámpa sugarait visszaverte a nagy álló-

tükör, melynek lapjáról egy fekete lyuk, mint 
sötét polyp, tátott szájjal bámulta — a bo'dog 
házastársakat. 

(Nagyvárad.) Várady It>tván. 

IRODALOM. 
A Műveltség Könyvtára II. kötete október 

hó végére fog megjelenni. Ez a kötet, úgy 
mint a Műveltség Könyvtára I. kötete is, a 
művelt közönség igényeihez mért népszerű föl-
dolgozásban fogja közölni a benne földolgozott 
ismeretanyagot. Hazai tudósainknak egy jeles 
gárdája egyesült arra a célra, hogy kiki a 
maga szakjából előadja az emberről szóló ténye-
ket és ismereteket, amelyek érdemesek arra, 
hogy a müveit laikus közönség tudáskörében 
helyet foglaljanak és amelyek érdekességüknél 
fogva a közönség figyelmét is lebilincselhetik. 
A Műveltség Könyvtárának ezen kötete tár-
gyalni fogja az ember származását és helyét 
a természetben, az emberi test szerkezetét és 
működését, az ember lelki életét, a szellemi 
munka természetét, a lelki rendellenességeket, 
az ember faji sajátságait és végül az egészség-
tan és célszerű életmód törvényeit. Mindezek 
a nélkülözhetetlen, fontos ismeretek nehézség 
nélküli, alapos, de amellett világos, könnyen 
érthető földolgozásban kerülnek a magyar 
közönség kezéhez. „Az ember" című hézagpótló-
nak mondható munkát Alexander Bernát és 
Lenhossék Mihály egyetemi tanárok szerkesztik, 
a legjelesebb szakférfiak bevonásával. A Mű-
veltség Könyvtárá nak ezt a kötetét is, miként 
az elsőt, sok száz szövegkép és színes műmel-
léklet fogja díszíteni. Az a páratlan fogadtatás, 
melyben a Műveltség Könyvtárának első kötete 
a magyar közönség részéről részesült, a kiadó-
társulatot (Athenaeum) a további kötetek minél 
fényesebb kiállítására serkenti. 
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A Magyar Könyvtár 429. és 430. száma 
Mikszáth Kálmán öt érdekes elbeszélését közli, 
köztük A németke címűt. A sorozat másik két 
száma is Mikszáth Kálmántól való s a Kísértet 
Lublón című regényt tartalmazza. A M. K. 
egy-egy száma 30 fillér ; az összes eddig meg-
jelent számok jegyzéke minden könyvkeres-
kedésben kapható, vagy a kiadóeégnél: Buda-
pest, Andrássy-út 21. 

Új daloskönyv a népiskolák számára. Az új 
tanítástervek alapján TJjlaki Géza győri tanító, 
a „Tanügyi Értesítő" szerkesztője, Kelemen 
Antal budapesti és Vető Károly győri tanítók 
közreműködésével egy új daloskönyvet adott 
ki a népiskolák számára. A most megjelent 
I. füzet a népiskola I., II., III. osztálya szá-
mára készült. Ez a munka úgy szöveg, mint 
a dallamok tekintetében híven szolgálja a nép-
iskolai énektanítás ügyét. E jóravaló kis füzet 
dallamait Mihácsek Vilmos oki. énektanító 
rendezte sajtó alá ; ára csekély, mert a három 
osztály daloskönyvét mindössze 40 fillérért 
árusítja a szerző. A munka Újlaki Gézánál 
Győrött, Megyeház-utca 6. sz. a. rendelhető meg. 

Megjelentek : Nógrád vármegye földrajza a 
III. oszt. számára. í r ta : Szabó Lipót. Ára 40 f. 
(Balassagyarmat, Darvai Ármin kiadása.) — 
Kísérleti pedagógia és didaktika. írta : Dóri S. 
Zsigmond. Ára 1 K. (Lampel R. bizománya.) —• 
A szécsényi országgyűlés 200 ik évfordulójának 
emlékére; II. Rákóczi Ferenc. írta : Fejér 
Lipót. Ára 20 f. (Nagyszécsény, Glattstein 
könyvnyomdája.) — Az olvasás-írás vezérkönyve 
a fonomimika szerint. í r ta : Klinda Károly. 
Ára 1 K 20 f. (Szent István Társulat.) — 
Vallástan polg. leányiskolák izraelita tanulói 
részére. Szerkesztette, Gárdos Mór közreműkö-
désével: Knopfler Sándor polgári leányiskolái 
hitoktató. I. rész polg. leányiskolák I. és II. 
osztálya, II. rész polg. leányiskolák III. és IV. 
osztálya számára. Az I. rész ára 60 f, a II. 
részé 80 f. (Alexander Vilmos kiadása, Sátor-
aljaújhely.) — Eljárásom a fonomimika segít-
ségével való olvasás-tanításban. í r ta : Péter 
József, Vágsellye. Ára 1 K 60 f. — A magyar 
közművelődés két bajnoka. (Gróf Kun Kocsárd 
és Szathmáry György.) í r ta : Réthi Lajos. 
(Kolozsvár, az Emke kiadása.) — A nemzeti-
ség történetbölcseleti szempontból. Irta : dr. 
Marczali Henrik. Ára 2 K. (Franklin-Társu-
lat.) — A szellemi élet hygiéniája. írta : dr. Salgó 
Jakab. Ára 2 K. (Franklin.) — A hiúság neve-
lési szempontból. í r t a : dr. Havas Gyula. Ára 
20 f. — A betűszedés elméleti és gyakorlati 
kézikönyve. í r ták : Wózner Ignác, Durmits Imre, 
Pavlovszky J . Alajos. A könyv ára 3 K. Kap-

ható: Wózner Ignácznál, Budapest, VII. ker., 
Kerepesi-út 54., III . em. 20. — Mária-legendák. 
A magyar ifjúság számára í r ta : Dedek-örescens 
Lajos. Ára 2 K 40 f. (Szent István Társulat.) — 
Közgazdasági érdekeink a statisztika világánál. 
í r t a : Bökényi Dániel, Máramarossziget. 

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

Kinevezte : Farnady István oki. tanítót a 
zselyii áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Botár Anna 
állandó h. oki. tanítónőt a tatrangi áll. elemi 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Szórán Ágoston és Bozga 
Gyula oki. tanítókat az oláhgyűrűsi áll. elemi 
isk.-hoz r. tanítókká; Pfliegel Irma szlavniczi 
áll. el. isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. 
el isk.-hoz r. tanítónővé; Gavora Gábor oki. 
tanítót a závadai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Tolner Károly oki. tanítót a csabdii áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Entz Jolánt, az „Orsz. 
nőképzőegyesület " tanítónőképző- intézetének 
igazgató-tanítónőjét, a budapesti II. ker. áll, 
el. isk. tanítónőképző-intézethez a X. fiz. oszt. 
3. fok.-ba r. tanítónővé; Som Ernő oki. tanítót 
a brádi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Tihanyi 
Antal zalacskai áll. el. isk. tanítót a rebrényi 
áll. el. isk.-hoz; Balázs Béla dévai áll. tanító-
képző-intézeti s.-tanárt a temesvári áll. tanító-
képző-intézethez ; Sánta Imre mindszenti 
tanyai áll. el. isk. tanítót a batarcsi áll. el. 
isk.-hoz; Csere Mihály tatrangi áll. el. isk. 
tanítót az apáczai áll. el. isk.-hoz; Szászné 
Máncsu Szilvia fényi áll. óvónőt a diósdi áll. 
óvóhoz; Bohn Antal makói külterületi áll. el. 
isk. tanítót a tornyai áll. el. isk.-hoz ; Szondi 
Nándor vajdahunyadi áll. el. isk. tanítót a 
pilisszántói áll. el. isk.-hoz ; üsztrumid Kornélia 
bajóthi áll. el. isk. tanítónőt a brádi áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Konsztantinovics Vukoszáva iláncsi közs. isk. 
tanítót. 

Végkielégítést utalványozott : Sknltéty 
Aranka győri rkath. el. isk. tanítónőnek 800 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. T. Gy. Ha képzőintézeti 4-ik osztá-

lyos bizonyítványa megvan és a tanítói pá-
lyán működik, akkor okvetetlenül meg fogja 
kapni a jogot a póttartalékosságra, ha a 
sorozás, előtt érvényesíti ebbeli igényét. — 
I. 1. Államsegélyes felekezeti iskola, ha a tan-
termekben van még hely, ugyanoly föltételek 
mellett köteles más valláshoz tartozó tanuló-
kat fölvenni, mint ami föltételek mellett 
veszi föl a saját hitfelekezetebeli növendékeket. 
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2. Oklevélnélküli tanító fizetésének kiegészí-
téséhez az állam nem ad segélyt s ily ta-
nító nem lehet tagja a nyugdíjintézetnek. — 
K. L. Csákvár. Bárány- és Péterffy-féle gazd. 
ism.-iskolai olvasókönyv I. része az Athenaeum 
kiadásában már megjelent. Ara 60 fillér. — 
„Három tanító." A lakás tisztogatása, ha nem 
volt másként kikötve, a lakót terheli. — 
G. J. H. Ön nem köteles gondoskodni a tan-
terem takaríttatásáról a maga költségén. Ha a 
kincstári hivatal nem vette figyelembe kérelmét 
és nem gondoskodik az iskola takaríttatásáról, 
tegyen jelentést a kir. tanfelügyelőhöz és kérje 
az ő beavatkozását. Olyan rendeletet nem is-
merünk, mely ily szolgálati munkára kötelezné 
a tanítót. Azt ne tegye, hogy, ha az iskola-
fönntartó nem gondoskodik iskolaszolgáról, 
akkor nem megy ön tanítani. A legsürgősebben 
kérjen intézkedést a királyi tanfelügyelőség 
útján, esetleg a közigazgatási bizottságtól. — 
R* J. Z. Nincs miért erőltetnie annak a kis-
asszonynak a vizsgálat letevésére vonatkozó 
engedélyt. Ha eines meg a kellő kora, bizo-
nyára a magánvizsgálati engedélyt sem fogja 
megkapni. — B. M. Ha a tanító a községben 
beszedett 30 filléres nyugdíjjárulékból 2 koro-
nát be nem fizetett és már be kellett volna 
fizetnie, azt rosszul tette, iparkodjék pótolni. 
Ezért azonban nem kellene ellene fegyelmi el-
járást indítani. Első esetben legfeljebb, miután 
mulasztás történt, az iskolaszéknek kellene 
hivatalosan figyelmeztetni, hogy többé ilyen 
elő ne forduljon, hanem mihelyt beszedte a 
járulékot, azonnal szolgáltassa is be vagy 
az iskolaszéknek a községi elöljárósághoz 
való bejuttatás végett, vagy pedig egyene-
sen a községi elöljárósághoz. A közigazga-
tási bizottsághoz intézett kérvényt a királyi 
tanfelügyelő útján kell beküldeni, akkor is, 
amidőn a tanító szabályszerű lakást kér. — 
Csorvás. 1. A közismereti tárgyakat köteles 
ingyen tanítani. 2. Nem lehet. 3. A fővárosi 
közlönyben. 4. A Budapesti Közlöny elő-
fizetési ára 48 korona. 5. Még nem. — 
P. K. Állami tanító felesége kaphat egyszeri 
utazásra igazolványt. Az arcképes igazolványt 
nem kell mellékelni, csak a számára hivatkozni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Szász Károly. | A magyar kultúrának és 

irodalomnak nagy gyásza van: f. hó 15-én 
Budapesten meghalt Szász Károly, a kiváló 
költő, egyházi író és a dunamelléki ev. ref. 
egyházkerület nyug. püspöke, munkás és sike-
rekben gazdag életének 76-ik esztendejében. 
Nevét félszázados írói munkásságának mara-

dandó emlékei őrzik. Özvegye és több gyer-
meke gyászolja, köztük a közokt. min. elnöki 
osztályának nagyérdemű vezetője : Szász Károly 
osztálytanácsos. Az elköltözött főpásztor mint 
ifjú, karddal küzdött a hazáért s a szabadság-
harcban mint utász-hadnagy vett részt. Később 
letette a papi vizsgálatot s hosszabb ideig a 
mennyiségtan tanára volt a nagykőrösi és 
kecskeméti ref. középiskolákban, majd kún-
szentmiklósi lelkész lett. 1865-ben Fülöpszál-
láson megválasztották országos képviselőnek, 
1867-ben a kultuszminisztériumban osztály-
tanácsos lett, majd miniszteri tanácsos. 1884-
ben megválasztották püspökké. Az Akadémiá-
nak régi tagja s 1892 óta másodelnöke volt. 
Mint főpásztor nagy érdemeket szerzett. Szá-
mos egyházi könyvet írt. Már az ötvenes 
években megkezdte költői működését; műfor-
dításaival nagy sikert ért el, különösen az 
angol költőknek magyarra való átültetésével. 
Részt vett nyolc drámával a magyar Shakes-
peare és hét vígjátékkal a magyar Molière 
létesítésében. Goethebői és Schillerből is sokat 
fordított, valamint Dante Divina Comediá-ját 
is lefordította. Több kötet eredeti verset és 
vagy tíz színdarabot is írt. Halála országszerte 
mély gyászt keltett. 

— Kitüntetett kii-, tanfelügyelők. A király 
dr. Jankovich György központi és Scossa Dezső 
csongrádmegyei tanfelügyelőnek a királyi taná-
csosi címet, Hidassi Sándor ungvármegyei t an -
felügyelőnek pedig a Ferenc József rend lovag-
keresztjét adományozta. 

— tj'nnepelt tanító. Lelkes ünneplésben 
részesült Zalakoppány községben Békefi Elek 
igazg.-tanító, járási faiskolafelügyelő és megye-
bizottsági tag. Ekkor adta át neki ünnepélye-
sen a vármegye kir. tanfelügyelője nagy közön-
ség és az iskolásgyermekek jelenlétében az 
„Országos Magyar Földhitelintézet" által a 
fatenyésztés és közgazdaság előmozdításáért 
kitüntetésképen adományozott 200 korona ju -
talmat és díszoklevelet. 

— Az Eötvös-alap köréből. A temetkezési 
osztály iránt nagy az érdeklődés tanítói körök-
ben. Több óvónő azzal a kérdéssel fordult 
hozzánk, hogy óvónők beíratkozhatnak-e az 
Eötvös-alap temetkezési osztályába? Erre azt 
válaszolhatjuk, hogy tanítással és neveléssel 
foglalkozó minden egyén beléphet, akár tag ja 
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az alapnak, akár nem, sőt tanfelügyelőségi 
alkalmazottak is. Kívánatos a biztosítókra nézve, 
hogy az ajánlatot mielőbb beküldjék. Ismét föl-
hívjuk a figyelmet arra, hogy a kötvény díja 
(1 K) postabélyegekben is beküldhető. A köze-
lebbi részletekre vonatkozólag utalunk lapunk 
f. évi 40. számának mellékletére. — A tanítói 
szanatórium dolgában az Eötvös-alap elnöke és 
dr. Juha Adolf iskolaorvos emlékiratot dolgoztak 
ki és nyúj tot tak át dr. Lukács György köz-
oktatásügyi miniszternek, aki megígérte, hogy 
az emlékiratot jóakaratúlag fogja áttanulmá-
nyozni. — A Magyar Tanítók Naptárára, mely 
tudvalevőleg tanítók fiai ösztöndíjalapja javára 
jövedelmez, az Eötvös-alap elnöksége lapunk 
útján jó előre fölhívja a kartársak figyelmét, 
azzal a kérelemmel, hogy esak ezt a naptár t 
rendeljék meg, melyet az Athenaeum könyv-
kiadóhivatala (VII. ker., Kerepesi-út 54. sz.) 
80 fillérért bérmentve "küld meg. A pénz bélye-
gekben is beküldhető. 

— A Fejérmegyei Tanítóegyesület f. é. 
szeptember hó 27— 28-án tar tot ta XXXI. évi 
közgyűlését Székesfehérvárott, a vármegyeház 
nagytermében. Az ülésen megjelent Fiáth Pál 
báró főispán is, ki örömének adott kifejezést 
afölött, hogy a megye tanítói között meg-
jelenhetett s biztosította őket legőszintébb jó-
indulatáról. A gyűlés első napjának legérde-
kesebb tárgya volt dr. Göőz József budapesti 
polg. isk. igazgatónak előadása, melynek kere-
tében „Képes ABC-jét és játékos írva-olvasási 
módszerét" mutat ta be az egybegyűlteknek. A 
folytatólagos ülésen Kócsy Mayer Gyula rác-
keresztúri ig.-tanító ismertette az új „Tanterv 
és Utasítást". A tanítók evangéliumos köny-
vének nevezte azt s fejtegette a minisztérium 
intencióit, melyeket az e munkában lefektetett. 
Kniesz Ferenc székesfehérvári tanító „A nem-
zeti szellem ápolása" címen tartott jól sikerült 
fölolvasást, mely általános tetszésben részesült. 
Az ülés tárgysorozatából megemlítjük még a 
tisztikarban beállott változásokat. Főjegyzővé 
választották: Teleki Sándort, aljegyzőkké: Kiss 
Imre és Tóth László székesfehérvári tanítókat. 
A tanítóegyesület lapját, a „Tanügyi Értesí tőt" , 
költséges volta miatt beszüntették s helyette 
az „Évkönyvet" állították vissza. 

— Rövid hírek. A lévai tanítóképző-intézet 
végzett növendékei nevében Ványa Vilmos 
(Budapest, II., Donáti-u. 42.) és Vértes J a k a b 
(Csobrag, H o n t m.) arra "kérik volt iskola-
társaikat, hogy címüket, illetőleg tartózkodásuk 

helyét tudassák valamelyikükkel. — Tanítók 
gyűlése. Az alsó fehér vár m egyei „Nagyenyedi 
tanítói járáskör" Marosújvárt tartotta meg őszi 
rendes gyűlését. Jovián Antal marosújvári igaz-
gató, járásköri elnök a történettanítást a jellem-
képzés és humanitás szolga atába óhajtja terelni ; 
Sallak Lilla nagyenyedi áll. tanítónő az erkölcsi 
jellemképzést intenzívebben kívánja kidomborí-
tani az iskolában; Derzsy Jenő marosújvári 
áll. tanító a nem eléggé népies nyelvezetű tan-
és különösen az olvasókönyvek átalakítását 
égetően szükségesnek mondja ; Benedek Antal 
búzásbocsárdi állami tanító a nyugdíjtörvény 
revízióját sürgeti. — Kérelem. Tisztelettel érte-
sítem t. kartársaimat, hogy „Csáktornya mono-
gráfiája" című munkám november elejére 
elkészül. Ezzel kapcsolatosan fölkérem azokat, 
kiknek előfizetési fölhívást küldtem, szívesked-
jenek értesíteni: reflektálnak-e a munkára? 
A gyűjtőket is kérem, hogy esetleges gyűjté-
sük eredményéről engem értesíteni méltóztas-
sanak, hogy a könyv szétküldését pontosan 
teljesíthessem. Egyebekben tudatom, hogy a 
monográfia 480 lapnyi terjedelemben, 48 kép-
pel jelenik meg. Csáktornya. Zrínyi Károly, 
áll. tanítóképző-int. tanár. — Elismerés. A in. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Siposs Ferenc 
egegi róm. kath. tanítónak nyugdíjáztatása al-
kalmából a tanítói pályán 41 éven át tanúsított 
lankadatlan buzgalmáért és sikeres működéséért 
őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. 

— Halálozások. Fazakas József nyug. áll. 
tanítóképző-intézeti tanár, a „Kolozsmegyei 
tankerületi tanítótestület" tisztsleti tagja s 
szakközlönye: a „Család és Iskolá"-nak 1888 — 
1902-ig volt szerkesztője, f. hó 10-én Kolozs-
várt elhunyt. — Csízy Miklós pásztói áll. polg. 
iskolai tanító életének 54-ik, tanítói működé-
sének 32-ik évében elhunyt. — Huszti (Hinczák) 
Mihály nagykörűi (Szolnok m.) áll. el. nép-
iskolai tanító életének 23-ik, tanítói működé-
sének 5 ik évében, f. hó 7- én Huszton (Mára-
maros vm.) elhunyt. — Stachach Gyula zichy-
falvai áll. tanító 57 éves korában meghalt. — 
Pálfy Ferenc ürményházi áll. isk. ig.-tanító és 
kántor rövid szenvedés után, 34 éves korában 
Urményházán meghalt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Gyermekvédelem. ScMosz Lajos. — 
Az egészségtan az új Tantervben. Juha Adolf dr. — 
Tanfelügyelői könyvtárak. Muhoray. — Észrevételek 
az új Tantervhez. Léderer A. — Községi és egyéb 
helynevek. — Külföldi szemle. — Tanítók a tanfel-
ügyelőért. — Sziinóra : Borúra derű. Várady 
István. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. Mr. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
intézet , tehát az összes óvodák, e l emi , felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in t éze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i rán t i f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügye lő által l á t t a m o z o t t 
községi elölj árósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptan í tók 
Lap j a " szerkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pos ta v i lágosan ki i randó. 

E lő f i ze té s i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a ' k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m inden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde t é s i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. 31 AGY. KIR . EGYETEMI NYOMDA, l . KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

l ü é j s i r a t o l t a t n e m a d x x i i l c v i s s z a . . 

A népiskola belső életének 
fejlesztése. 

Most, hogy à népiskolai új Tantervet 
a hozzáadott Utasítással többször át-
olvastam, olyan érzés féle tar t fogva, 
mint amilyen annak a/; embernek a 
lelkét átjárja, aki ép, erős anyagból 
fölépített, masszív, teljesen befejezett 
új házába lép be s abban bizonyos meg-
szabott elvek szerint rendezkedni kezd. 
Érzem azt a megelégedést, melyet egy 
nagy, komoly munkának megvalósulása 
kelthet az emberben. Megszólal bennem 
is az elhatározás, mely a háza belső 
berendezésének gondolatával foglalkozó 
lelkét eltölti, hogy azon legyek, hogy 
az az épület belső berendezésében is 
ugyanolyan művészi, ugyanolyan tartal-
mas legyen, amilyennek már a külső 
keretben érvényesülő törvények kíván-
ják. És én hiszem, hogy mi, magyar 
tanítók, ezt érezzük mind. Az a gon-
dolat foglalkoztat mindnyájunkat, hogy 
annak a nagyjelentőségű Tantervnek, 
mint keretnek az a sok aprólékos ki-
töltése, ami a tanítás tapasztalatból 
leszűrt sokféle gyakorlati fogásainak 
biztos ismeretét követeli meg, mennél 
teljesebb lehessen, hogy ezáltal az iskola 
belső élete mélyebb s hatásában az 
eddiginél aránytalanul erősebb, tehát 
messzebbre kiható legyen. 

Az iskola belső életének számtalan 

mozzanata van. Ennélfogva a fejlődése 
is többoldalú, Szembeötlő lehet az iskola 
a tanulóknak tisztaságszeretetre való 
szoktatásában. Figyelmetkeltő lehet a 
rend tartásában. Különös érdeklődést 
kelthet maga iránt a tanítással elért 
ered ménjéében, vagy a gyermekseregnek 
nevelésében. Kitűnhetik az iskola külön 
a vallásosságra nevelésével is, vagy a 
takarékosságra szoktatásával, a tanítók 
külső magatartásával és egyéniségüknek 
becsével. És így tovább. Ahol ezek mind 
harmonikusan összeforrnak, ott az iskola 
belső életében bizonyos eszményi minta 
van megközelítve vagy elérve. Az ilyen 
iskola minta a többiek előtt, amelyet 
minden jelenségében érdemes ós helyes 
követni. Az ilyen iskola akaratlanul is 
kiváló hatással van a többiekre. 

Arra, hogy az iskola belső élete kel-
lően fejlődhessék, külső körülmények is 
hatással vannak. így szükséges a cél-
szerű, modern, a higiénia követelmé-
nyeinek teljesen megfelelő iskolaépület, 
tágas, pormentes, dús lombozatú fákkal 
szegélyezett játszótérrel, a tanításhoz 
megkívántató alkalmas kerttel, hol a 
tanulók : fiúk úgy, mint leányok, a szem-
léltető-tanításhoz virágokat, veteménye-
ket, fákat találnak s ahol a faiskolai ós 
konyhakerti ismeretek gyakorlati be-
mutatására munkaterük legyen. Ha le-
hető, előnyös emellett az olyan kicsike 
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botanikai kert , melyben a helységnek 
és környékének flórájából a jellegzetes 
növénytípusok tenyésztessenek, hogy a 
tanításnál fejlődésük különböző idejében 
szemléltethetők legyenek. Lényeges külső 
kellék, hogy a tanulók iskolába járása 
állandóan rendes legyen, hogy a fölsze-
relés hiánytalanul, sőt a szemléltető-
eszközöknek gazdag gyűjteményéből 
álljon. 

Azonban áok függ mégis az ilyen 
Tantervtől, amilyennek én az úja t ta r -
tom és főképen függ a tanítóktól, akik 
nem a napszámos robotszerű munkáját 
végzik, hanem ideális lelkesedéssel, oda-
adással dolgoznak s akik a taní tói 
munkát a lelkesedéstől vezetet t misszio-
nárius ihletettségével végzik. És én épen 
ezért az iskola belső életére hatással 
bíró s fönnebb említett külső tényezők-
ről most keveset szólok. Inkább az 
„iskola lelkéről", a taní tóról s a taní-
tók ama kötelességéről adom elő véle-
ményemet, amely az ú j Tantervnek 
intenciói u tán minket mindnyájunkat 
munkára hív föl, hogy annak szellemé-
ben építsük meg az iskola belső életét. 
S mikor erről írok, önkéntelenül is is-
métlem magamban a Tantervhez adot t 
bevezető résznek „Az Utasítás főbb 
szempontjai" című IV. fejezetéből a 
miniszter úrnak ezen szavait: „Most 
átadom a haza tanítóságának ezt a 
fontos munkálatot. Csak ők szerezhet-
nek sikert e munkálatnak, ő nekik kell 
holt betűjét életre ébreszteni, ők vált-
hatják be a reményeket, melyeket e 
műhöz kötünk. Ne felejtsék el soha, 
hogy midőn mindegyik tanító a maga 
iskolájában kötelességét teljesíti, vala-
mennyien együttvéve a legnemesebb és 
legnagyobb föladatnak, a nemzet hala-
dásának szolgálatában állanak". 

Az új Tanterv irányának szellemében 
az iskola belső életének fejlesztéséhez 
az első lépés mindenesetre az, hogy a 
Tantervet minden ízében ismerjük, a 
benne kifejezésre ju to t t gondolatokat 

világosan megértsük s azt a vezéreszmét, 
mely az egész munkán végigvonul, á t -
érezzük. Hogy tehát a Tanterv s az 
abban lefektetet t inspiráló gondolatok 
a tanítóság köztudatába átmenjenek, 
a lapokban szóvá t e t t tantervi részle-
tekhez fűzöt t reflexiók mellett az 1 — 1 
iskolánál működő taní tók havi értekez-
leteiken nemcsak a Tantervben az egyes 
tárgyak elosztását s az ahhoz csatolt 
Utasí tásnak magyarázatait kell hogy 
szóvá tegyék, hanem aprólékosan meg 
kell vitatniok a Tantervnek óráról órára 
eső részleteit. Ilyenkor meg kell beszél-
nünk, föl kell sorolnunk azokat a ta -
nítói fogásokat, melyek a részleteknél 
a gyakorlatban mint kipróbált módok 
a tanításnak nagy hasznára vannak, 
vagy lehetnek. így a tanulók korának, 
értelmének, nemének leginkább meg-
felelő, legrövidebb és legvilágosabb gya-
korlati eljárási módokat kiválogatva, 
minden egyes tanítási részletnek az 
igazán mesteri levezetését vinnők be 
iskoláinkba. Eszerint én a Tanterv és 
Utasítás tanulmányozása mellé okvetlen 
szükségesnek ta r tom fölvenni, legalább 
vázlatos gyakorlati leckékben, az egyes 
tárgyaknak osztályról osztályra emel-
kedő részleteit. Hogy ez nem egy évi 
munka s hogy az iskolára, illetve a 
taní tóra előnyös, mert gyakorlati dol-
gokban tanácsot ad, arról többet mon-
danom alig kell. Ilyen módon 1 — 1 
tárgynak a részleteinél a megbeszélés 
folyamán a régebbi taní tók is hallanak 
egymástól újat, a kezdőknek meg igazán 
megbecsülhetetlen hasznukra válik az 
eíféle. Milyen szerencsés e részben az 
a fiatal kezdő, aki a testületi üléseken 
ezeket hallhatja. Társai közt valóságos 
eleven módszertant talál, akiknek ilyen-
féle tapasztalata megkönnyíti neki a 
gyakorlatba a bepillantást. A havi érte-
kezleteknek ezen tárgya azonban annál 
inkább állandó kell hogy legyen, mert 
azt az 1901-ben kiadott új gondnok-
sági Utasítás is azzá teszi, mikor a 
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„tanítótestületi ülések tárgyai" közt a 
tantárgyak módszeres taní tását is 
minden alkalommal megbeszélendőnek 
mondja. 

Azonban ismételten hangoztatom, hogy 
a tantárgyak módszeres megbeszélését 
nem szétdaraboltan óhaj tom végezni, 
ahogy azt többen teszik, hanem folyta-
tólag, osztályról osztályra, óráról órára 
menő részletével, legalább is a külön-
álló leckék vázlatával. Előttem pl. igen 
lényeges az a kérdés, vájjon az I. osz-
tály tanítója miképen visz akár a szem-
léltetésével, akár a gyakorlati példáinak 
adásával élénkséget és változatosságot 
a számtani taní tásába lépésről lépésre. 
Ez a kielégítésre váró kíváncsiság vo-
natkozik minden tárgynak mindenik 
részletére. A gyakorlati leckék kereté-
ben adható és előfordulható mester-
fogások fölhasználására van főképen 
szükség, mert ennek van különös gya-
korlati haszna arra, hogy az iskola belső 
életében a tanításnak a sablonossága, 
a színtelensége csökkenjen s hogy a 
jóravaló, mintaszerű tanítással az iskola 
értéke emelkedjék, amivel a társada-
lomnak a figyelmét is a mainál nagyobb 
mértékben megnyerjük s így kifelé is 
fokozottabb legyen az iskola hatása. 

Meggyőződésem, hogy az iskola belső 
eletének fejlődését azok a tanítók képesek 
előbbre vinni, akik iskolai kötelességüket nem-
csak pontossággal, de rákészüléssel és az 
arravaló Mvatottságnak érzésével végzik. Az 
új Tanterv és az ahhoz csatolt Utasítás 
keretét ilyenszemen kitölteni törekvő 
tanítók testülete, akik az iskolai mun-
kájukban való jártasságnak praktikus 
módjait egymás közt így közkinccsé 
teszik s akik az iskolai összes kérdé-
seknek helyes módozatairól gondolkozni 
szeretnek, föltétlenül emelik az iskolát, 
belülről kifelé is. Igaz, hogy a tanítók 
és az iskola iránti rokonszenv a taní-
tóságnak az iskolán kívül végzett mun-
kájából is fakadhat, mégis arra, hogy 
az iskolának a megbecsülésére a társa-

dalomban mennél több embert meg-
nyerjünk, a legerősebb alap az iskolai 
kötelességeknek erős tudatossággal való 
lelkiismeretes elvégzése. Mindnyájunkat 
hasson át az a tudat , hogy a tanítóság 
emelkedése az iskola belső életének egészséges 
fejlődéséből indulhat ki és ezzel tart fokoza-
tos lépést. Már ezért is meg kell tennünk 
mindent az iskola, a tanítás és a neve-
lés emelésére. Mekkora munka ez, mikor 
mind egy tanítóra hárul s milyen ered-
ményes lehet a nagyobb iskoláknál, ahol 
a külső körülmények is kedvezőbbek s 
ahol 10—12 taní tó oldja meg ezt a 
föladatot. Ha ot t az igazgató tapintat-
tal, előrelátással a munkában magához 
tud ja kötni társait, hogy a testületnek 
a tagjai egymást megértve, becsülve, 
pajtáskodás nélkül annyira emelkedje-
nek, hogy munkájukba melegséget, egy-
más iránt a munkatárs szereteténél is 
többet vigyenek be, az iskolának belső 
élete javul. Az ilyen iskolánál a Tan-
tervben lévő vezéreszmék megvalósul-
nak, igazán „életre ébrednek a holt 
betűk" s az iskola mintaszerűvé emel-
kedik. Ott a tanítók munkakedve foko-
zódik, lelkesedésük erősebb lesz s a 
tanítói munkát külön-külön is átlengi 
a pályának a belső szépsége. Amint 
arra is van eset, hogy egy-egy nagyobi) 
iskolánál a tanítók közt bizonyos nyo-
mottság lép föl, amelyből kiérzik az a 
hallgatólagos megegyezés, hogy kedv 
nélkül, csak a kenyérér t dolgoznak, úgy 
esetek vannak arra, hogy a tagok am-
bicionálják, lelkesítik egymást dolgaik-
ban. Az ilyen iskolánál mind tágabb 
tér t nyer az egészséges iskolai szellem, 
mely az iskola belső életének sarkalatos 
föltétele. 

Nézetem szerint az ú j Tantervnek s  
az ahhoz kapcsolt Utasításnak eszméit 
részletesen, alaposan azok a tanítók 
fogják átültetni és megerősíteni a gya-
korlatban, akik a tanítási tárgyak mód-
szerével s az iskola minden irányú 
kérdéseivel mennél többször, mennél 
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behatóbban s mennél állandóbban fog-
lalkoznak; akiket a munkakedv, a lel-
kesedés irányít s akik az egészséges 
iskolai szellem megteremtéséért fárad-
ságot nem ismerve dolgozni tudnak és 
akarnak. Akikben ez az elhatározás 
megvan, azok az iskola belső életének 
igazi munkásai. Hiszem, hogy minden 
magyar tanító ilyen törekszik lenni. 

(Nagybánya.) Székely Árpád. 

A rajz az új Tantervben. 
Az új Tanterv s Utasítás egyforma lelke-

sedéssel öleli föl úgy a közhasznú ismereteket, 
miként a művészeti tárgyakat s a legapróléko-
sabb részletekben kidolgozott tantervvel szolgál 
mindkettőnél. Áttanulmányozva az Utasítás 
IX. pontjának a) csoportját, azonnal tisztában 
vagyunk azzal, hogy az e terv szerint tanított 
rajzolás merőben különbözik a régitől. A rajz-
tanítás terén ez — új reform életbelépését jelzi. 
Egy ú j nap hajnalpírja az, mely áldásthozó 
sugarait a messze jövőbe löveli, fényt árasztva 
majdan egy oly nemzedékre, mely önállóan lát, 
szemlél, alkot mindent, mely kiemelkedik a 
köznapiasság homályából, áttöri az őt feszélyező 
s korlátozó bilincseket s tehetségének, teremtő 
erejének szabad tér t enged. 

S míg az eddigi rajztanítás módja a gyermek 
figyelmét le nem kötötte, értelmiségét nem 
fejlesztette, hanem tisztán gépies, a gyermek 
által csakhamar megunt munkát végeztetett 
vele, addig az új Tanterv szerinti tanítás ezek-
nek ellenkezőjét, az érdeklődés fölkeltését, a 
kedv ébresztését, a munkásság szaporaságát 
célozza. Ha az új Tanterv szerint vezetjük be 
a gyermeket a rajz misztériumába, ha szorosan 
az Utasításhoz ragaszkodva, fölkeltjük a gyer-
mekben a rajz iránti szeretetet, mely különben 
majdnem minden gyermek lelkében szunnyad, 
akkor a rajzolás a gyermek legkedvesebb tan-
tárgya lesz. 

A rajztanítás alkalmával a kézügyességi 
gyakorlatok unalmasságát csökkenthetjük s 
érdekességüket nevelhetjük, ha váltakozva, a 
különböző tárgyak szemlélet után való rajzával 
alkalmazzuk. Mindenesetre előbb hosszabb ideig 
a kör, jobbra-, balradülő s egyenes vonalokat 
kell gyakoroltatni, míg azután az ily vonalok-
ból összerótt alakzatok rajzára térhetünk át. 
Az alakzatok azonban ne holmi élő vagy föl-
rajzolt tárgyak legyenek, hanem természetes 
minták. A gyermek látása, szemlélő- s meg-
figyelő képessége ezáltal tápot nyer s kiváló-
képen fejlődik. Eleintén természetesen nevelnünk 

kell a gyermeket a helyes, körültekintő látásra, 
a legkisebb részekre kiterjedő szemlélésre. E / t 
körülbelül úgy képzelem el, hogy először is 
megneveztetjük a gyermekkel a megrajzolandó 
tárgyat, majd elsoroltatjuk részeit, azok fek-
vését, állását. Nagyságát megállapítjuk úgy, 
hogy összehasonlítjuk nálánál nagyobb, majd 
kisebb tárgyakkal. Az egyes részek nagysága 
is ily módon, egymáshoz viszonyítva lenne meg-
állapítható. Majd az egyes részek meghúzását 
kíséreljük meg a levegőben, megállapítjuk az 
irányt s akkor kezdünk csak a munkába. Szóval, 
a rajzolandó tárgy vagy alakzat mindig előbb 
megbeszélés tárgya legyen tanító s tanítvány 
között. A levázolt rajz ismét megbeszélés 
tárgyát képezi, mert ekkor figyelmeztetjük a 
gyermeket a rajz s a minta közötti hason-
latosságra, esetleges eltérésre, a hibákat helyes-
bíttetjük, kijavíttatjuk, szóval felélesztjük a 
a gyermek szépérzékét s istápoljuk is azt. Igen 
helyesen említi föl tehát az ú j Utasítás a rajz-
tanítás céljának fejtegetésénél, hogy az ily 
alapon nyugvó rajztanítás fejleszti a tanuló 
ítélő- s kifejezőképességét s forrásává válhat 
ú j lelki gyönyörök sokaságának. 

A rajztanításnál való eljárás bennfoglaltatik 
az ú j Tanterv s Utasítás „Módszer" alatti 
pontjában. 

Legsarkalatosabb tételeinek egyike az önálló 
megfigyelő munkaképesség s az értelmes ítélet. 
Erre csak úgy irányíthatjuk a gyermeket, ha 
önmagára utaljuk, a rajzolásban őt nem segít-
jük, csak ú t já t egyengetjük a helyes látásnak 
s önálló ítélet alkotására serkentjük őt. Az 
alsóbb osztályokban irányítsuk a gyermek 
figyelmét a megrajzolandó tárgy alakvonalaira 
s tereljük el figyelmét a tárgyak apróbb részei-
ről, nehogy a főalak képe elmosódottan éljen 
a gyermek emlékében, pl. az asztal rajzánál 
elegendő, ha eleinte csak a vízszintes lapját, 
két lábát lerajzolja, t. i. azt, amit maga előtt 
l á t ; a másik két láb, melynek létezéséről tud. 
ugyan, de melyet nem lát, ne zavarja őt mun-
kájában. Később, ha a gyermek már tisztában 
van a tárgy alaprajzával, akkor terelhetjük 
látását az apróbb, a tárgy fővonalait kiegészítő, 
azt szépítő vonalaira. 

Nemcsak természet, de emlékeset után is 
rajzoltatunk a gyermekkel, de oly alakzatot, 
tárgyat kell választanunk, mely úgy a tanító, 
mint a gyermek előtt egyaránt ismeretes, hogy 
a tanító a hibákat helyesbíthesse, a hiányokat 
pótoltathassa. Legalkalmasabb a reprodukálásra 
az oly tárgy, mely az iskola tananyagával 
szoros kapcsolatban van, mely egyszersmind 
a gyermeknek a természetrajz-, földrajz- s a 
beszéd- és értelemgyakorlatokban való jártas-
ságáról is tanúbizonyságot tesz. 
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Lehetne azonban az emlékezet után való 
rajzolás tárgya egy-egy virág, gyümölcs, avagy 
kitömött állat, az alsóbb osztályokban fajáték, 
vagy könnyen utánozható, papírból vágott vagy 
fából faragott alakzat, tárgy. A megrajzolandó 
tárgyat közszemléletre kitesszük, majd elzárjuk 
s csak akkor vesszük ismét elő, ha az emlé-
kezet utáni rajz elkészült. Ekkor azután az 
eredeti mintát összehasonlítjuk a rajzzal, a 
hibákat fölfedjük s helyesbítjük. Mindenesetre 
kiváló jó szeinmértékkel kell a gyermeknek 
bírnia, hogy természet után rajzolhasson. Ezt 
is azonban csak gyakorlat útján szerezheti meg. 
„Gyakorlat mesterré avat", mondja a közmondás. 

Kezdjük meg tehát a szemmértéket fejlesztő 
gyakorlatokat már a legalsó osztályban. A fele-
zést már az első osztályban is gyakoroltathat-
juk, mikor a gyermek számismerete ezzel össze-
egyeztethető. Hisz a 2-s számkörben mozogva, 
már a párról, a félpárról s az egésznek alma, 
kenyér, zsemlye stb. felezéséről szólunk a gyer-
meknek. A részekre való osztás képlete annál 
maradandóbb nyomot hagy majd a gyermek 
lelkében, ha ő maga is egyes vonalokat, körö-
ket megoszt, felez. Később azután, a számtan-
tanítással való arányban, a negyedekről is 
tehetünk említést az első osztályban s meg-
kísérelhetjük az egyenes vonalnak előbb felekre, 
majd negyedekre való osztását. Ez egyszersmind 
kézügyesítő gyakorlat is lesz, melyre az első 
években különös nagy súlyt kell fektetnünk. 

A rajzfüzetek tehát a rajztanítás ez új mód-
szerénél sem lesznek kiküszöbölhetők, csakhogy 
az azokban foglalt minták célja az lesz, hogy 
alárendeljék a kéz mozgását az akaratnak s 
hogy annak mozgását könnyeddé, biztossá s 
szilárddá tegyék. Mert a helyes ítélőképesség 
s látás csak úgy vezet a megkívánt eredmény-
hez. ha az akarat uralkodik a kéz legkisebb 
mozdulatán is. 

Mint már előbb is említém, most is jelzem, 
hogy a gyermek előtt a kézügyesítő gyakor-
latok nem válnak unalmassá, ha azzal egye-
temben vázlatfüzetet is adunk kezébe, melybe 
a már gyakorlott s teljesen szabatosan készített 
vonalokból ügyes alakzatokat rajzolhat. Hisz' 
az Utasítás is azt állítja a módszer fejtegetése 
8 ik pontjában, hogy a kedv ébrentartására 
változatosság kell a tanításban. 

Szintén sarkalatos tétele a rajztanításnak a 
test s kéz tartása. Ha a rajzolásnál a gyermek 
testének nincs támpontja, ha a ceruzát a kö-
zepe táján, könnyedén fogja s ha a kézfej nem 
nyugszik a rajzolandó lapon, úgy a rajzolt 
vonalok határozottak, szilárdak lesznek s kevés 
dolga akad a törlőgumminak. Különben is a 
gummihasználat az új, módszeres rajztanításnál 
a minimumra van redukálva. 

A kéztartásra az alsó osztályokban igen nagy 
gondot kell fordítani, úgyszintén arra is, hogy 
a rajzlap vagy füzet mindig egyenesen a gyer-
mek előtt feküdjék, ő azt sohasem forgassa, 
bármilyfajta vonalokat húzzon is, hanem tisz-
tán a kézcsukló mozgásával készítse el köny-
nyedén, lehetőleg egy kézmozdulattal a rajzo-
landó alakzatot. 

A vonalok aprózását ne tűrjük, valamint a 
rövid ceruzával való rajzolást sem. Ilyenkor az 
írón hosszabbítóval ellátandó. Arra is ügyeljünk, 
hogy a ceruza hegye csak könnyedén érintse 
a rajzlapot. Ha ezeket a szabályokat szigorúan 
szem előtt tartjuk, a felsőbb osztályokban már 
csak kevés időt kell a rajztanítás ez elemeire 
szánnunk s annál több időt fordíthatunk ma-
gára a rajzolásra. Az alsóbb osztályokban ne 
ütközzünk meg a rajz vázlatszerű voltán, nem 
is kívánhatjuk még itt az egész tiszta, szabatos 
rajzot. Miként ősszel a legyek, úgy tűnnek el 
észrevétlenül a gyermek e hibái, s minél érettebb 
korú lesz, annál szabatosabb s pontosabb lesz 
a rajza is. 

Hogy a gyermek kedve állandóan ébren 
tartassék, a tárgyak, rajzolt alakzatok s minták 
kiszínezése is megengedhető. Az új Utasítás 
szerint az ecsetelés már a III. osztályban veszi 
kezdetét. Az ily gyakorlatok ceruza nélkül, 
azonnal az ecsettel végzendők s van eset reá, 
hogy azok, akik az írónnal ügyetlenül bántak, 
az ecsetgyakorlatoknál az elsők voltak. A raj-
zolás, úgyszintén ecsetelés minden segédeszköz, 
t. i. vonalzó, körző nélkül történik, tisztán 
csak szemmérték szerint ; csak akkor használ-
ható a segédeszköz, ha hálózat képezi a minta 
alapját. Ilyenkor is a tanuló maga készítse el 
ezt a hálózatot, de csak odavetve, alig lát-
hatóan, az abba helyezett mintát, tárgyat azon-
ban erősebb, határozott vonalokkal tüntesse ki. 

A minta megválasztásánál legyünk tekintettel 
arra, hogy az nagyság, alak s elhelyezés tekin-
tetében mindenkor alkalmas legyen a lerajzo-
lásra. Célszerű lenne azt egy magasabb áll-
ványra helyezni, melynek háttere egy tiszta 
fehér, avagy fekete lap lenne. Ez azért is 
fontos és elkerülhetetlen, hogy a gyermekek 
látása a rajzolandó tárgy szemléltetésénél a 
melléktárgyak által ne zavartassék s hogy a 
mintatárgy jobban kitűnjék. 

Győződjék meg a tanító arról is, hogy ez 
a tárgy az osztály bármely pontjáról könnyen 
lerajzolható legyen s hogy a gyermek a tár-
gyat a minta után, helyzetének megfelelően 
készítse el, nem pedig társa rajzáról sablon-
szerűén lemásolja. A rajzok természetesen nem 
lesznek egyformák, de ne is legyenek, mert a 
tárgy más-más oldalról tekintve, más-más hely-
zetet, alakot mutat. 
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Felsőbb osztályokban az e módszer szerinti 
tanításra az órarendbe fölvett heti 2 óra kevés-
nek bizonyul, miért is e hiány házi föladatok 
kiadásával pótolandó. Legtöbb anyagot szerez-
het e célra a tanító az iskolai kirándulások 
alkalmával. Figyelmeztessük a gyermeket ilyen-
kor az érdemes és érdekes látnivalókra, egy-
egy különös alakú fára, szép bokorra, magá-
nyosan álló fa- vagy kőkeresztre, düledező 
házikóra, kunyhóra, egy-egy kiemelkedő szik-
lára, fakadó forrásra, rozzant fahídra stb., 
melyet azután adandó alkalommal házi föladatul 
vele lerajzoltatunk. 

Egy újabb kirándulás alkalmával a kész 
rajzot összehasonlítjuk az eredetivel, esetleges 
hibákat helyesbíttetünk. Házi föladatul szol-
gálhat még bármely tárgy az állat- s növény-
világból. Természetesen, a gyermek tudásához 
mérten válasszuk ki a lerajzolandó témát, 
mindig a könnyebbről térve át a nehezebbre. 
Tárgy akad bőven, csak ügyszeretet s munka-
kedv legyen ! 

Áttérve a rajz anyagának fölosztására, azon-
nal szemünkbe ötlik az új Tanterv szerint való 
rajztanítás nagy eltérése a régitől. Ugyanis az 
I. osztályban eddig, ha egyáltalán rajzoltattunk, 
a rajz függélyes, vízszintes, jobbra- s balradülő 
vonalokra szorítkozott. A beszéd- és értelem-
gyakorlat nyomán cseresznye-, szilva-, tojás- s 
fészekalakot is másoltattunk a gyermekkel, de 
ezzel azután a rajz be is volt fejezve. Az ú j 
Tanterv a körön kezdi a kézügyesítő gyakor-
latokat s igen helyesen, mert a kezdő még 
nem ismer nehézségeket, vagyis jobban mondva, 
egyenlő nehézségű reá nézve a görbe vagy 
egyenes vonal, hisz' egyiket sem ismeri meg, 
mindegyiket előbb gyakorolnia kell. A kört 
követi az abból fejlődő félkör, ív s hullám-
vonal, körsor s kettős kör. Ezekből összeállított 
minták után következik az elipszis, fekvő, álló, 
jobbra- s balradülő helyzetben s végre az 
egyenes, zig-zugvonalok s az azokból össze-
állított mintasorok. Az I. osztályban a rajz-
tanítással karöltve jár a slöjd-munka, mert 
amit a gyermek agyagból, papírból alkot s 
kiformált, azt képes le is rajzolni. 

Ez osztályban a kézügyesítő gyakorlatokon 
kívül szemlélet után rajzolandók : a karika 
mindenféle helyzetben, a golyó, labda, létra 
álló s fekvő helyzetben, mérővessző zig-zug-
alakban, asztal, szék, pad, zsámoly, vonalozó, 
palatábla, palavesszővel s szivaccsal s még 
számtalan tárgy, melyet itt mind fölsorolni igen 
hosszadalmas volna. Üdvös lenne a tanítók 
számára egy tárgymutatót szerkeszteni, mely 
felölelné mindazokat a tárgyakat, melyek a 
különböző osztályokban í'ajzolandók s igen 
helyes lenne, ha e tárgymutató tekintettel lenne 

a kézügyesítő gyakorlatok havonként való föl-
osztására s ehhez alkalmazkodva, útmutatóul 
szolgálna a havonként rajzolandó tananyagnál. 
A természet után rajzolandó tárgyak részint 
a tanító által készíthetők el, pl. papírmaséból, 
részint pedig játékkereskedésekből, házalóktól 
olcsó pénzért beszerezhetők. Avagy gyár- s-
üzlettulajdonosoktól is beszerezhetők volnának 
oly módon, hogy az általuk már nem használt, 
kiselejtezett, esetleg összeforrasztott, de azért 
arányos egészet képező tárgyakat, ú. m. tála-
kat, korsókat, vázákat, tányérokat elkérnők s 
azokból, valamint a már beszerzett fa- s papír-
tárgyakból ügyes gyűjteményt állítanánk össze, 
mely az iskola összes osztályaiban szemléleti 
s lerajzolandó tárgy objektuma gyanánt szere-
pelhetne. 

Ugyanis a természetrajzi gyűjtemények nem 
szolgálnak elég változatossággal, azért egy más-
fajta mintagyűjtemény is igen elkelne még 
mellette. Egy kiváló fővárosi tanító belátta, 
ennek a szükséges voltát s a föntemlített módon 
be is szerzett egy mintagyűjteményt, melyet 
még egy szárított növény-mintagyűjteménnyel 
is kiegészített. A legkülönfélébb virág- és levél-
alakokat gondosan préseli, szárítja, egy karton-
lapra erősíti s azt celluloidlappal, mely tudva-
levőleg oly áttetsző, mint az üveg, leborítja. 
A celluloidlap a kartonlaphoz oly módon van 
erősítve, hogy a préselt mintát por, levegő-
nem érheti s az sokáig kifogástalan szemlé-
leti tárgy gyanánt szerepelhet. 

Áttérve a II. osztály tananyagának fölosz-
tására, azt látjuk, hogy itt a kézügyességi 
gyakorlatokra szintén igen nagy súly van fek-
tetve s hogy az előző évben tanultakon kívül 
még az egyes, kettős, négyes hurkok, az egy-
mást metsző s koncentrikus körök is gyakor-
landók. Különben úgy erről, valamint a többi 
osztályok tananyagáról bő fölvilágosítást nyújt 
maga az Utasítás. De nincs az a sok, ami még 
kibővíthető nem volna. Erősen hiszem tehát, 
hogy lesznek olyanok, kik föladatukul tűzik 
ki majd a kézügyesítő gyakorlatok rendszeres 
csoportosítását, füzetekben való fölosztását, 
megszerettetve a gyermekkel- ezáltal a kézügye-
sítő gyakorlatokat is. 

Az V. és VI. osztályban a kézügyesítő gya-
korlatok már redukálhatok, mert akkorra a 
gyermek kézügyessége annyira fejlett, hogy 
minden nehézség nélkül képes még komplikált 
mintákat is lerajzolni. Ez osztályban azonban 
különös nagy súly fektetendő a távlati elválto-
zásokra, tárgyak színezésére s a szabadban való 
rajzolásra. 

Itt gyakori lehet a házi gyakorlat, melynek 
témája a gyermek által választható. Ez osz-
tályban van továbbá helye az esztétikai érzés 
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kiváló fejlesztésének. Ismertessük meg a tanulót 
a természet szépségeivel, vezessük reá arra, 
hogy azok megismerése gyönyörködtet. Istá-
poljuk azonban alkotóerejét is, ösztönözzük 
annak nyilvánulására. Ezt célozza az új Tanterv 
is az Y. és VI. osztály rajzanyagának meg-
jelölésével, mert itt előírja a díszítmények 
alakítását, melyeket tálakra, korsókra, székekre, 
ládákra, edényfélékre stb.-re alkalmazhatunk, 
továbbá a síkdíszítményeket, melyek házoromra, 
kapura illeszthetők. E díszítmények alakítása 
mértani szerkesztések alapján történik. Itt en-
gedjünk szabad tért a gyermek egyéni ízlésé-
nek s fantáziájának, hogy egészen tetszése 
szerint rója össze a tanult képeket s alak-
zatokat. Az Y. és VI. leány osztályban különösen 
tág tere nyílhat, mert ott a különböző állat- s 
növényalakzatokból összerótt minták esetleg ki 
is varrhatok és hímezhetők. 

Az ú j irányú rajztanítás még a közepes 
tehetségű gyermeket is arra képesíti, hogy az 
ipari pályára lépve, boldoguljon, a többivel 
egyöntetűen haladjon, sőt talán még érvénye-
süljön is s a sablonszerűén munkálkodó tömeg 
közül kiemelkedjék. A tehetséges gyermeknek 
meg épen kiváló tere nyílik a szárnypróbál-
gatásokra s lehet, hogy a jövőben az egyik vagy 
másik még dicsőséget is hoz majdan nemzetünkre. 

A régi módszer hasonló volt az eltompítás-
hoz, a szárnynyesegetéshez, mely csírájában 
öite ki a rajzolási kedvet. A régi éra 
kimúlt és hamvából, miként a mesebeli Phönix-
madár, szabadabb, a régi szűk korlátokat le-
romboló, tisztán a gyermek egyéniségével szá-
moló új korszak kél ki. Hisszük és reméljük, 
hogy ez lesz a jobb, ez lesz a célhoz vezető. 

(Kispest.) Yörösváry Béláné. 

A sok szünnap. 
(Hozzászólások.) 

A Néptanítók Lapja f. évi 39. számában 
ily címen megjelent cikk oly nagy visszhangot 
keltett, hogy tömegesen érkeznek be hozzánk 
a hozzászólások. Lapunk szűk kerete nem en-
gedi meg, hogy e máskülönben érdekes hozzá-
szólásoknak egész terjedelmükben helyt adjunk, 
s a beérkezett közlemények egy részének csak 
lényeges részét közölhetjük, a rövidítésért 
szíves elnézést kérve a cikkek íróitól. De olyan 
lap, mint a miénk, ahová nap nap mellett 
özönével érkeznek be a közlemények, másként 
igazán nem cselekedhetik. Egyébiránt nem 
kételkedünk abban, hogy a kivonatolt cikkek 
írói az Ugy érdekében írták közleményeiket, ezt 
pedig azzal, hogy cikkük lényegét kivonatosan 
közreadjuk, elérték. Szerk. 

* 

Váczy István (Kistelek) a következőket í r j a 
a kérdésről: „A gyenge gyermeki szervezetre, 
nemkülönben lelki működésére a napi 4 — 6 
órai tanítási idő már 2— 3 nap alatt észre-
vehetően zsibbasztó hatással van ; ezt vitatni 
fölösleges, tanítók vagyunk, állandóan tapasz-
tal juk; mi lenne hát akkor, ha — mint cikk-
író óhajtja — még a heti szünnapot is a 
mindennapiak tanítására fordítanék, különösen 
mi lenne a mai óraszám mellett, mikor az 5. 
és 6. osztályú, 10 — 12 éves gyermekek dél-
előtt 8 —12., délután 2 — 4. (faluhelyen télen 
1 — 3.) vannak elfoglalva! 

A heti szünidőre úgy a gyermeknek, mint 
a tanítónak szüksége van ; más kérdés az, 
nem lenne e célszerűbb a két félnap helyett 
egv egész napon, pl. csütörtökön szünetelni? 

Hasonló elbírálás alá esik a karácsonyi és a 
húsvéti szünidő, melyek mintegy révpartot ké-
peznek a hosszas vergődés után. Cikkíró 4—4 
napot vesz a két ünnepre. Megfeledkezik arról, 
hogy az év elejétől karácsonyig, ettől húsvétig 
3—4 hónapi szorgalomidő van, mely után — 
amint azt a min. rendelet is előírja — na-
gyobb tisztogatást igényelnek az egyes tan-
termek, ami szintén 2—3 napi munka; figyel-
men kívül hagyja, hogy a tanítóknak tekintélyes 
része kántor is, akik már nagycsütörtökön 
egyházi funkcióval vannak elfog'alva, ezen 
napon, nagypénteken és nagyszombaton pedig 
már nem lehet kapni munkást az i-kolatermek 
alapos kipurgálására, de még karácsony har-
madnapján sem, negyednapján is bajosan : így 
hát úgy karácsonykor, mint húsvétkor 1, leg-
följebb 2 napot lehetne tanításra megtakarí-
tani, ami épen nem nagy haszon. 

Cikkíró úr szükségtelennek tartja a kör-
meneten való részvételt is. Hát kérem, ezzel 
s más vallási cselekedetekkel úgy vagyunk — 
hogy hasonlattal éljek — mint a hazafias 
ünnepélyekkel : itt hazafiasságot, lelkesedést 
szív magába a gyermeki lélek, ott vallásos 
érzést merít a fogékony szív ; mindkettő a 
nevelés iskolája, az egyik hazafiságra, a másik 
vallásosságra nevel, és anélkül, hogy túlságba 
vinnők, mindkettőre szükségünk van. És én 
nem tudom (azaz, hogy igenis jól tudom !), 
nincs-e része a falusi nép erkölcsösebb, vallá-
sosabb életében, abban, hogy felebarátját in-
kább megbecsüli, az isteni és emberi törvé-
nyeket inkább megtartja, annak, hogy vallási 
kötelességeire gyakorlatilag inkább neveltetett, 
mint a városi nép ? Ilyen hatásos nevelési esz-
közt nem szabad gyümölcsözetlen hagynunk ! 

Tehát hogyan lehetne mégis a szorgalmi 
időt meghosszabbítani? mert hogy vannak 
fölösleges szünnapok, az tény. Én így gondolom 
a megvalósítást. 



1 2 
870 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 43. szám. 

Vannak olyan szünnapok, mik csak tem-
plomi ünnepek, pl. hamvazószerda, Balázs-, 
szent József, Nep. szent János napja, amelyeken 
még a kath. iskolákban sem szünetelnek min-
denütt; vannak úgynevezett nemzeti ünnepek, 
pl. április 11., amely igaz, hogy fontos dátum, 
de ha a fontosságot vesszük, akkor az 1867. 
évi XII. törvénycikk szentesítésének a napja 
sincs mögötte : ezeken semmi néven nevezendő 
kegyeletet sem sértünk, ha tanítunk. Szüreti 
szünidőnek, kukoricatörésre csakugyan sok a 
2 napon fölüli, igazgatói névnap szükségtelen, 
vásár avagy búcsú alkalmával is elég 1 — 1 nap. 

Mindez azonban olyan kicsinyeskedésfélének, 
szőrszálhasogatásnak látszik én előttem ; arról 
is biztos vagyok, hogy bizony a mi kedvünkért 
a naptárt sem fogják úgy reformálni, hogy az 
ünnepek vasárnapra essenek, lévén minden 
ünnepnek a jelentősége épen azon a napon, 
amelyikre most esik ; de meg az egyes fele-
kezetek se kényszeríthetők iskolábajárásra a 
saját ünnepen, mivel az lelkiismeretbe vágó 
cselekedet ; így a cél elérésére nem marad más, 
de egyúttal a legfontosabb : a pontos beisko-
lázás és a rendes iskólalátogás azon idő alatt, 
amely időt a törvény s az ezen alapuló minisz-
teri rendeletek az egyes községekre nézve meg-
szabnak, nemkülönben a tantermeknek és a 
tanulóknak a szükséges taneszközökkel leendő 
ellátása. 

Ha ez meglesz, akkor — bár annak a né-
hány fölösleges szünnapnak a kasszírozása is 
tagadhatatlanul előnyünkre válik — a meg-
maradt szünnapok, mint szükségesek, a leg-
kevésbé sem fognak alterálni a munkálkodás-
ban, a haladásban." 

Trebiczky József (Szentlászló) így í r : „Ked-
velt lapunk 39. számában fönti címen egy 
közlemény jelent meg, melyben írója az iskolai 
szünnapokat sokalván, módot ajánl azoknak 
kevesbítésére. Helyes dolgot pendített meg t. 
cikkíró úr s azt hiszem, hazánk minden 
tanítója helyesli, hogy a fölösleges szünnapokat 
eltöröljük. Hogy az iskolai ünnepélyeket utána 
való vasárnapokon tartsuk meg, ezt bizony 
nem helyeslem, hanem csak tartsuk azt meg 
az eddigi szokás szerint, mert az ilyen haza-
fias ünnepélyek nagyon maradandó emlékeket 
hagynak a gyermeki lélekben. A heti szünnap 
eltörlése véleményem szerint a mostani viszo-
nyok mellett szintén lehetetlen. Gondoljuk 
csak meg azt, hogy osztatlan egytanítós isko-
lánál működő tanító mikor tanítson a gazd. 
ismétlő-iskolában, ha nincsen szerdán és szom-
baton délutánokon a mindennapi iskolában 
szünet. Csak nem követelhető, hogy 4 óra 
után tanítson az ismétlő-iskolában ? ! Tehát mi-
kor tartsa be a heti 5 órá t? Vasárnap pedig 

nem tanítható más a gazd. ismétlő-iskolában, 
mint hittan. Tehát a szerda és szombat dél-
utánokra szükség van már ezért is, de meg 
azért is, hogy a gyermek se legyen 6 napon 
át egyfolytában az iskolában, hanem legyen 
közben szünetje. A karácsonyi s húsvéti szünet 
tényleg megrövidíthető 4—5 nappal, valamint 
ne legyen szünet farsangkor, hamvazószerdán 
d. u., május 1-én stb. ilyen alkalomkor. De 
már nehezebb megrövidíteni a szüreti szünidőt. 
Elég volna ugyan 1—2 nap iskolai szempont-
ból tekintve, de szőlőtermelő vidékeken úgy 
hozzá vannak már ehhez a szülők szokva, hogy 
szinte várják az egy heti szabadságot. Tudok 
erre egy példát. Az idén P. községben — a 
régi szokással ellentétben — 3 napi szünetet 
adtak a tanítók az iskolaszéki elnök kívána-
tára. A 4-ik napon bementek a tanítók (2 
tanerős róm. kath. isk.) az iskolába s találtak 
ott 140 tanuló helyett 40-et. A hiányzókat 
kimutatták mulasztók gyanánt, a szülők — 
első ízben lévén gyermekük kimutatva — meg-
dorgáltattak s ezt minden ellenvetés nélkül el-
hallgatták. Tehát a szünet megrövidítésének 
semmi eredménye sem lett, n: mégsem le-
hetett rendes tanítást tar tar s így lesz ez 
jövőre is." 

Vass Albert (Szilágyballa) 'menyét követ-
kezőleg fejezi k i : „Nagyon szép és tiszteletre-
méltó törekvés a tanítás eredményét fokozni. 
Törekszik is erre minden buzgó tanító. De bi-
zony, szerény véleményem szerint, a szünnapok 
kevesbítésével azt vajmi nehezen érhetjük el. 

Ne feledjük, hogy gyermekekkel van dol-
gunk, kiket az életbe fokozatosan akarunk 
bevezetni. Mindjárt a legterhesebb munkát, a 
szellemit, minden fölüdítő szünet nélkül a 
gyermekre kényszeríteni, ellenkezik minden 
pedagógiával. 

Engedje meg nekem „nb" úr, de nem hi-
hetek az oly tanítás eredményében, melyet ajánl. 

A reggeli óráktól, mondjuk 7-től tanítson a 
tanító 12 ig és d. u. 2—4-ig. Milyen tanítás 
lehet ott az utolsó órákon ! Mert, ha szellemileg 
kibírná is, hol van rá a fizikum? Bizony ké-
rem, így hamar föláldozná magát a tanító, 
csakhogy nem a nép, hanem a tüdővész áldo-
zata lenne. Gondolom nem túlzás, ha azt 
tartjuk, hogy könnyebb két órát irodában dol-
gozni, mint egyet lelkiismeretesen tanítani. 

Szívből óhajtja minden tanító, hogy munkája 
eredményes legyen. Meg is tesz azért mindent. 
Még a szünnapokat is szívesen föláldozná, ha 
a nevelés szabályai helyesnek tartanák.11 

Mezey Mihály (Damos) így nyilatkozik: 
„Ahhoz a valóban nagy szükségletet pótló, 
talpraesett indítványhoz — mely a szünnapok 
redukálását célozza — a szerkesztő úr szíves 
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engedelmével legyen szabad e rövid glossát 
fűznöm. 

A szünnapok lehető legszűkebb körre való 
szorításának föltétlen híve vagyok. Sok a szün-
nap —- igaz ; szigorúbb lelkiismerettel kell 
betartani a munkaidőt — igaz. Azonban ne 
feledjük, hogy a tanítónak nem mind szünidő 
az a sok szünnap. Nem hivatkozom semmi 
egyébre, mint Végh kartárs úrnak szépen át-
gondolt s megírt, tartalmas cikkére (41. sz.), 
melyben a tanítónak ma a társadalomban 
teljesített, teljesítendő szerepéről elmélkedik. 
A fölösleges szünnap föltétlen törlendő, a szor-
galomidő, 10 teljes hónap, szigorúan betartandó, 
de a tanító csak tanító legyen ám. Töröltessék 
a sok szünnap, tartassák be pontosan a szor-
galomidő, de a tanító válláról is emeltessék le 
az a sok nem oda való munkateher. A tanító 
legyen tanító. 

Hathatósabban buzdítjuk a népet a szor-
galmas és kitartó munkára akkor, amikoron 
magunk is a legszigorúbb lelkiismerettel és 
gonddal teljesítjük minden nap fő kötelessé-
günket, mintha kiállunk a porondra és hir-
detjük fönnhangon a munka diadalát. Igaz, 
ehhez idő és ember kell ! Épen ezért tartom 
tehát fontos kérdésnek a szünnapok kérdését 
s ezért kapcsoltam össze mindjárt egy másik 
rokontermészetű kérdéssel is. Ne feledjük, 
hogy „a helyes munkafölosztás nélkül a 
társadalomban nincsen áldás a munkán", vé-
gezze el tehát mindenki a neki jutó munkát, 
mi pedig dolgozzunk iskoláinkban minden nap 
egész szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel egye-
temben." 

Erről a kérdésről még egy közleményt adunk 
s azzal befejezzük ezt a vitát, melyhez több 
hozzászólást már nem kérünk. Szerk. 

Ahol a szív és ész találkoznak. 
(Kérelem a magyar néptanító urakhoz.) 

Midőn az Országos Állatvédő-Egyesületnek 
egy küldöttsége 1893-ban a felejthetetlen em-
lékű József főherceget fölkérte, hogy az egye-
sület védnökségét vállalja el, a nemes gondol-
kodású főherceg többek között a következőket 
mondotta : 

„Köszönöm az Állatvédő-Egyesület ama 
határozatát, hogy védnökévé választott. Ember-
baráti törekvésüket ismerem és méltánylom. 
Nemes buzgalmukat tőlem telhetőleg támogatni 
is fogom, mert nálunk a nép még mindig 
sokszor nem úgy bánik az állatokkal, ahogy 
kellene. A jó bánásmód pedig az erkölcsökre 
is hatással van és így a nép nevelésére is be-

foly, mert durvaságát lassanként megszünteti 
és nemes érzelmet hoz létre." 

A fenséges úr szavai világosan rámutatnak 
arra az igazságra, hogy az állatvédelmi esz-
méknek, BiZäZ BiZ állatok szeretetének és kímé-
lésének terjedése a nép érzületére és gondol-
kodására szelidítő és nemesítő hatással van. 

És abban az igazságban, hogy az állatvédő 
nemcsak az állatokat védi meg a kínzástól és 
üldözéstől, hanem megvédi az embereket és a 
társadalmat a szívtelen, kegyetlen és durva 
emberektől, abban az igazságban rejlik az 
állatvédelem legfőbb értéke. 

De midőn az állatvédelem a mező- és kert-
gazdaságra és erdészetre káros rovarok millióit 
pusztító hasznos madarak kímélését is tanít ja 
és eszközli, midőn a hasznos háziállatokkal, 
igáslovakkal és jármosökrökkel szeretettel és 
kíméletesen bánó embereket nevel és ezen az 
úton a nemzeti vagyon legjelentékenyebb ténye-
zőjének, a mezőgazdaságnak mérhetlen hasznot 
hajt : akkor méltán mondhatjuk, hogy az állat-
védelem eszméjében és annak a nép között 
való terjesztésében a szív és ész találkoznak. 
A szív, amely nemes gondolkodású embereket 
nevel és az ész, mely a közgazdaság országos 
fontosságú érdekeit^ tart ja szem előtt. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület, annak 
tudatában, hogy az állatvédelem eszméjének 
tanítása és terjesztése legsikeresebben a gyer-
mekeknél kezdhető meg és egy állatvédő nem-
zedék nevelésére nyújthat módot, tevékenysé-
gének fősúlyát a gyermekvilágnak szánt köny-
vek, röpiratok, falitáblák terjesztésére fektette. 

Az 0 . Á. E. ilynemű kiadványai között mái-
több év óta a Gyermeknaptár is szerepel, amely 
a naptári részen kívül az állatok szeretetét és 
megbecsülését előmozdítani alkalmas olvas-
mányokat foglal magában. 

Ez a naptár az idén először jelent meg az 
iskolai évhez alkalmazkodó beosztással, amennyi-
ben naptári része 1905 szeptember 1-én a 
tanévvel egyszerre veszi kezdetét. 

4bban a meggyőződésben vagyunk, hogy a 
Néptanítók Lapjá-nak olvasói, az ország nép-
tanítói, mint azok a férfiak, akiknek a magyar 
nép nevelése képezi hivatását, örömmel ragad-
nak meg minden olyan eszközt, mellyel a gond-
jaikra bízott ifjúság szívét és kedélyét neme-
síthetik. 

Ebben a meggyőződésben teljes bizalommal 
fordulunk az ország néptanítóihoz és arra 
kérjük őket, hogy az 0. Á. E. áltál kiadott 
Gyermeknaptárt szíves figyelmükre méltassák, azt 
a gyermekeknek, illetőleg azok szülőinek ajánlják 
és oda hatni szíveskedjenek, hogy az illető 
iskolákból minél nagyobbszámú megrendelés 
érkezzék az alulírt 0 . Á. E.-hez. 



1 0 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 4 3 . SZÁM. 

Az 1905/6. tanévre szóló és értékes közle-
ményeket magában foglaló Gyermeknaptár 
ára példányonként 10 fillér. Valamennyi meg-
rendelés az 0 . A. E.-hez (Budapest, IX., Ernö-
utca 11—13.) küldendő. Az összeg előzetes 
beküldésekor (postautalványon) díjmentesen 
szállítunk a saját költségünkön ; az utánvételes 
megrendelések költségeit a rendelő fél viseli. 

Megjegyezzük még, hogy az Eötvös- alap, 
országos tanítói segélyegyesülettel történt meg-
állapodás szerint minden egyes eladóit példány 
árából 2 fillért enged át az 0. Á. E. az 
Eötvös alap javára és pedig azért, hogy az 
Eötvös-alap üdvös céljait elősegítse, de meg 
azért is, hogy a néptanítók szíves támogatá 
sával minél tömegesebb példányszámot adhas-
son a magyar elemi iskolai ifjúság kezébe 
abból a naptárból, melyet az O. A. E , mint 
azt a szerfölött alacsony ár mutatja, csakis 
áldozattal és azért ad ki, hogy az állatvédelmi 
eszméket folyton és nagyban terjeszthesse. 

Abban a reményben, hogy Magyarország 
lelkes néptanítói az elmondottakat teljes mér-
tékben méltányolják, kérésünket jóakaratukba 
a legmelegebben ajánljuk. 

Az 0. Á. E. (Budapest, IX., Ernő-utca 
11—13.) nevében: Máday Izidor, elnök. Grimm 
Gusztáv, alelnök. Franke Ágost, titkár. 

Ehhez az Eötvös-alap elnöksége a következő 
ajánlást fűzi : „Mélyen tisztelt Kartársak ! Az 
O. A. E. kiadásában megjelenő Gyermek-
naptárt közgyűlésünk megbízásából a mélyen 
tisztelt kartársak szíves figyelmébe ajánljuk, 
mint olyan munkát, mely alkalmas arra, hogy 
a gyermekeket az állatvédelem nemes eszméje 
iránt fogékonnyá tegye. Ezen áldozatok árán 
kiadott Gyermeknaptár emellett az Eötvös-alap 
céljait is előmozdítja, mert minden egyes el-
adott példány után 2 fillér jut ennek az alap-
nak a gyarapítására, mely özvegyeink és árváink 
keserű könnyeit szárítgatja. Minél jobban ter-
jesztjük e naptárt, kettős célját annál hama-
rább elérjük. Ajánljuk a Gyermeknaptárt 
mélyen tisztelt kartársaink figyelmébe. Hazafias 
üdvözlettel. Budapest, 1905 október 15. Az 
Eötvös-alap elnöksége." 

— Egy tanfe lügyelő k i tün te tése . A köz-
oktatásügyi miniszter Trencsén vármegye kir. 
tanfelügyelőjét : Kosztha Mihályt, abból az alka-
lomból, hogy szolgálatának tizedik évét a megye 
területén töltötte, a magyar nyelv tanításának 
irányítá'ában szerzett kiváló érdemeiért minisz-
teri elismerő-oklevéllel tüntette ki. Kosztkának 
köszönhető számos állami iskola szervezése a 
megye területén, amelyek mindannyian a magyar 
hazafias nevelés tűzhelyei. Az érdemes kir. tan-
felügyelőnek szerencsekívánatainkat küldjük ! 

= Tiltakozás és fölhívás. Fölkérettünk a 
következő sorok közlésére, melyeket mi minden 
megjegyzés nélkül adunk ki : „Egy, a magyar 
tanítóság nagy halottja becsületének megvédése 
érdekében emeljük föl szavunkat. A , Nemzeti 
Iskola" 41. számában egy névtelen oly kegye-
letet sértő, mondhatni visszataszító módon 
parentálja el a napokban elhunyt Somlyay 
Józsefet, a Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottságának elnökét, hogy cikkének minden 
sorából az engesztelhetetlen személyi gyűlölet 
sugárzik ki. Az ilyen eljárás a szabad sajtónak 
már elítélendő fattyúhajtása. Minden jobbérzésű 
ember halottról vagy épen nem, vagy csak jól 
nyilatkozik. Sajnos, hogy a mi beteges tanítói 
társadalmunknál ez a jobb érzés is hiányzik. 
Azok a vádak, melyeket az elhunytra a név-
telen cikkező szór, beigazolva nincsenek. Magas 
állásokat sem a minisztériumban, sem máshol 
be nem töltött s így önmagától elesik az a 
rágalom, hogy ezeknek elnyeréseért föláldozta 
volna a magyar tanítók jogos érdekeit. A 
nyugdíjosztó - bizottságban elfoglalt egyetlen 
állása pedig csak áldásthozó volt a nyugdíjaz-
tatásukat kérő tanítókra, neki pedig nem egy 
esetben anyagi kárt okozott. Vezéri őszintesé-
gét vonja kétségbe az a förmedvény ? Azt 
hisszük, hogy maga ennek írója tudja legjobban 
azt, hogy a megboldogult hivatalos ügyekben 
talán a gorombaságig őszinte és egyenes ember 
volt. Hogy nem bunkózott le a kultuszminisz-
tériumban a minisztertől kezdve az utolsó 
szolgáig mindenkit akkor, amidőn oda hivata-
los minőségben időnként bement, ez csak a 
«Nemzeti Iskola" névtelen cikkírójának fájhat, 
de Magyarország jóízlésü, művelt tanítósága 
ezen nem háborodik föl, sőt babérkoszorúját 
nyújtja az elhunytnak. — Magyarország taní-
tói ! Ti idősebbek, nagyon jól tudjátok, ki volt 
nekünk és ügyünknek Somlyay József. Titeket 
pedig, ifjú tanítónemzedék, ne tévesszen meg a 
„Nemzeti Iskola" rosszlelkü és rosszakaratú 
cikkezője, mert amit ő mond, az valótlanság. 
És épen ennek bebizonyítására hívjuk mi föl 
az egyes tanítótestületeket, tanítóegyesületeket 
s ezek közül különösen azokat, melyeknek a 
megboldogult tiszteletbeli tagja volt. Tiltakoz-
zanak a kegyeletet sértő cikk ellen és követel-
jék az abban fölhozott rágalmak bebizonyítását. 
Mert mindaddig, míg a halott becsületét elrabolni 
akaró kéz megdönthetetlen bizonyítékokkal nem 
áll elő, Magyarország tanítóságának erkölcsi kö-
telessége vezérének becsületéért síkra szállani. S 
bizonyára az Orsz. Biz.-nak is van egy jogi kép-
viselője, akinek már hivatalból kötelessége a sajtó 
útján elkövetett rágalom- és becsületsértésért a 
hivatalos lépéseket megtenni. Győzzön az igazság! 
A ráczálmási állami itkola tanítótestülete." 
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Szász Károly mint író. 
Szász Károly, akinek elhunytáról lapunk m. 

számában már megemlékeztünk, egészen zsenge 
ifjú korában kezdette meg az irodalmi műkö-
dést. A figyelmet költeményeivel és Erdélyből 
írt leveleivel irányította magára. Tulajdon-
képeni irodalmi működését azonban Nagy-
kőrösön kezdette meg Moore Tamás Paradi-
csom és Péri című verses elbeszélésének fordí-
tásával. 

Irodalmi működését életének egyik írója a 
Budapesti Hírlapban tömören megírt cikkben 
ismerteti,,melyet az alábbiakban közlünk. 

„Az ötvenes évek magyar lírájából — írja 
Junius — mely tele volt szertelenséggel, par-
lagisággal, Petőfi szolgai utánzásával, több 
szempontból is kiválott a Szász Károly lírája. 
Az Arany János köréhez tartozott, amelynek 
Tompa, Gyulai Pál, Lévay József voltak a 
tagjai. Eredeti verseinél azonban, bár azokat 
is igen olvasták és szavalták, jobban hatott 
fordításaival. Fordított angol, francia és német 
nyelvből, s e nagy irodalmak legnagyobb líriku-
sait mutatta be magyar köntösben. A francia 
Bérangert, Lamartinet és Hugó Viktort ; az 
angol Mooret, Byront és Shelleyt ; a német 
Gőthét, Schillert és Heinét ő szólaltatta meg 
nálunk először hozzájuk méltó nyelven. Kisebb 
műfordításai, csupa vers, három vaskos köte-
tet töltenek meg. Lefordította Hugó Viktor 
híres epikus művét : a Századok legendáját, 
aztán Shakespeare nyolc drámáját és Molière 
két vígjátékát. 1865-ben a fülöpszállási kerület 
képviselőjévé választotta s azóta állandóan 
Budapesten lakott. A kiegyezés után osztály-
tanácsosságot vállalt a kultuszminisztériumban ; 
ideiglenesen volt Pest vármegye tanfelügyelője 
s a kultuszminisztériumban összesen, mint osz-
tály- és mint miniszteri tanácsos, tizenkét 
esztendőt töltött. 1884-ben meghalt Török 
Pál, a dunamelléki refoimátus püspök s az 
egyházkerület Szász Károlyt választotta meg 
püspökének. Egyébként is nagy szorgalma, 
ritka munkássága, nemes becsvágya gyorsan 
és bokrosán ter mette a sikereket. Az Akadé-
miának már 1858-ban levelező, majd rendes, 
végül igazgató tagja; volt akadémiai másod-
elnök és volt elnöke az Akadémia első osztá-
lyának. A Kisfaludy-Társaságban is tovább ült 
negyven esztendőnél. A korona Lipót-renddel 

honorálta szolgálatait az irodalom s a közélet 
terén s a budapesti egyetem, amelyen sok időn 
át tartott előadásokat a világirodalomból, tisz-
teletbeli doktorává avatta. 

Munkában, megpróbáltatásokban, sikerekben 
gyönyörű élet volt a Szász Károly élete. Szol-
gálta hazáját tettel és szóval és szolgálatai 
nem maradtak jutalmazatlanul. Bár pap és köz-
hivatalnok volt egész hosszú életén át s bár 
Isten és hazája szolgálatában egyaránt serény 
és fáradhatatlan volt : mégis az irodalom vall-
hatta leginkább a magáénak s halála is iro-
dalmunknak a legnagyobb veszteség. Kazinczy 
óta nagyobb, fáradhatatlanabb munkás, Jókain 
kívül, nem dolgozott a magyar irodalom ber-
keiben. Mert szegény ember volt, fél napot 
hivatalban kellett dolgoznia a maga és családja 
kenyeréért s mégis pihenőül versben és prózá-
ban írt és fordított egész könyvtárnyit. A már 
fölsoroltakon kívül lefordította Hugó Viktor 
néhány drámáját; Verne számos regényét; 
Gőthe életrajzát ós Deák Ferenc jellemrajzát 
angolból; Gőthe összes lírai költeményeit; a 
Niebelungen - éneket ; Schiller költeményeit 
Vargha Gyulával társaságban; Dante teljes 
Divina Commediá-ját; Tennyson Király idili-jeit-r 
fordított sokat Horáciusból, aztán görög és 
keleti költőkből. Összes fordításainak épűgy, 
mint az eredeti munkáinak teljes és pontos 
fölsorolása szinte lehetetlenség. Összegyűjtött 
lírai költeményei, amelyek közel húsz éve, hogy 
megjelentek, két nagy kötetet töltenek meg. 
Költői munkásságának ez a becsesebb fele. 
Szász Károly nem a viharos indulatok, a meg-
rázó szenvedélyek költője; bár arra, hogy 
ismerte a szenvedély nyelvének is egész skálá-
ját, Shakespeare fordítása a bizonyság, hisz 
épp a legszenvedélyesebb tragédiákat : Othellót, 
Maehbetet, Romeo és Júliát, a Téli regét ő 
fordította. A csöndes örömök, a fájó lemondás, 
a házi, a családi élet képei szólalnak meg az 
ő lantján a legmegkapóbb hangokon. Megéne-
kelte korán elhunyt derék apját, áldott anyját, 
mindkét imádott hitvesét, akiket ő temetett el, 
serdülő gyermekeit, gyermekektől népes és zajos 
otthonát s ezeket a költeményeit soká fogják 
olvasni igaz megindulással. 

Irt hét-nyolc kisebb verses elbeszélést, job-
bára a magyar históriából. Négy nagyobb 
eposzának tárgyát is multunkból merítette ; 
ezekben Trencsényi Csákot, Almost, Salamon 
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királyt és Zrinvit, a költőt énekelte meg. Mint-
egy tizennyolc drámát is í r t ; ezekkel is több-
ször nyert koszorút ; a legtöbbjét elő is adták 
több-kevesebb színpadi szerencsével. A dráma-
írás azonban még annyira sem állott hatalmá-
ban, mint az eposz és verses elbeszélések írása. 
Tárgyban drámái elég változatosak s itt is sze-
reti a hazai eseményeket és a nagy alakokat. 
Magyar tárgyú drámái : Zsigmond király, A 
Perénviek, Kálmán király, a Jog és bitorlás, 
József császár, a Fattyú Borics, Zrinyi Miklós, 
Fráter György, Attila, István vezér. Munka-
bírását még ez a sokféle dolog sem merítette 
ki. Irt egész halom esztétikai tanulmányt és 
műbírálatot ; írt emlékbeszédeket, amelyeket az 
Akadémiában s a Kisfaludy-Társaságban mon-
dott el ; megírta Széchenyi szerepét akadémiánk 
megalapításában, Trefort Ágoston életrajzát s 
egy kétkötetes nagy munkát: A világirodalom 
nagi) eposzai címmel. 

Aggságában is, szinte haláláig, fáradhatat-
lanul dolgozott. Neki az írás maga az élet volt. 
A nagy hagyatékból bizonyára sok fog elkal-
lódni az idők folyamán; a legnagyobb lángész 
sem csupán az örökkévalóság számára dolgozik. 
De van olyan munkája, amely megbirkózik a 
felejtéssel; munkássága pedig mindig egyik 
legszebb lapja lesz a magyar irodalomtörténet-
nek. Munkás, derék, nagytehetségű ember volt. 
Amivel hazájának, amivel nemzetének, amivel 
embervoltának tartozott : mindazt búsásan meg-
fizette. Rászolgált becsülettel a sikerekre, ame-
lyekből nem kevés jutott neki osztályul ; s rá-
szolgált arra is, hogy emlékezetét nemzete 
kegyelettel őrizze meg." 

Fazakas József. 
1832—1905. 

A kolozsmegyei tanítótestületet ismét súlyos 
veszteség érte ; az egyesület egyik alapítója : 
Paal Ferenc, kolozsvári állami tanítóképző-
intézeti igazgató, Eötvös-alapunk egyik leg-
nagyobb jóltevője után, ismét egyik legkiválóbb 
munkását, Fazakas József, nyug. állami tanító-
képző-intézeti tanárt gyászolja, ki e f. hó 10 én 
életének 73-ik évében meghalt. Fazakas József 
halála nemcsak a kolozsmegyei tanítótestületet 
és a kolozsvári állami tanítóképző-intézetet 
érinti; elhunyta érzékeny vesztesége a magyar 
népoktatásnak, nemzeti közművelődésünknek. 
Mert az ő élete mintaképe volt a példás lelki-
ismeretességgel, hazafias lelkesedéssel és meleg 
emberszeretettel végzett tanítói és nevelői 
munkásságnak. A kolozsvári állami tanítóképző-

intézet egymást fölváltó ifjúságának lelkületére 
fölemelő, maradandó hatást gyakorolt s örökké 
követésre méltó példát adott a tanítótestületi 
szellem ápolásában ; mert az iskolai munkát 
összekötötte a való élettel abban a nagybec-ü 
munkásságban, melyet a kolozsvármegyei tanító-
egyesületben állandóan kifejtett és amellyel 
nagy mértékben hozzájárult, hogy ennek a 
testületnek a munkássága magas színvonalra 
emelkedjék s benne az önművelés és kartársi 
együttérzés szelleme erősbödjék. 

Egész életében és minden munkásságában a 
nemes idealizmus vezette. Ennek a szellemnek 
volt képviselője és apostola minden munka-
körben, ahol kiváló tehetségét s tágkörü isme-
reteit érvényesíteni alkalom nyílt számára. 
Mint tanítóképző-intézeti tanár, megtöltötte 
tanítványainak lelkét a magyar néptanító bátor 
küzdésre elszánt idealizmusával; akiknek a 
maga páratlan kötelességérzettől, zaj nélkül 
való fáradhatatlan munkásságától, .kétségeket 
kizáró fényes, világító tudományától s nemes 
lelkületének szokrateszi szelídségétől, az egy-
szerű ember megbűvölő szeretetreméltóságától 
tündöklővé vált példájával mintát adott arra, 
hogy mikkel és miként fölvértezve induljanak 
egyéni és közéleti pályájuknak hosszú ország-
útjára. Erre irányuló törekvésében tanítványai-
nak nemcsak bölcs tanítójuk, hanem egyúttal 
melegen érző atyai barátjuk is volt. Tanító-
képző-intézeti tanári hivatásának mennél töké-
letesebb betöltéseért a tanítványaival való 
érintkezést az intézetből való kilépésük után 
nem szakította meg, hanem fönntartotta azt 
továbbra is a tanítóegyesületben ; koronként 
jó tanácsokkal, útbaigazításokkal látta el ifjú 
pályatársait és példájával bizonyságot szolgál-
tatott, hogy a tanítóképzőben hirdetett tanok, 
eszmék és esz ményiségekre unszolás nem szappan-
buborék, hanem az igaznak, jónak és szépnek 
komoly varázsa, mely a nemesen érző és gon-
dolkozó embert az egész életen kei'esztül vezeti. 

Ilyen fölfogással fáradozott egyházában s 
vett részt a társadalmi mozgalmakban, a köz-
művelődési és jótékonysági egyesületek ügyei-
nek előbbrevitelében is. 

Amilyen mintaképe volt a hivatásáért példa-
adással fáradozó tanárnak, épen olyan kiváló 
volt mint ember, mint családapa egyaránt. 

A közoktatási kormány fölszólítására ment 
át az 1870—71. iskolai év kezdetén a zilahi 
ev. ref. főgimnáziumi r. tanári állásából a 
Zilahon akkor létesített állami tanító képző-
intézethez, honnan az 1872 — 73. iskolai év 
kezdetén a vallás- és közoktatási miniszter, 
saját kérésére, áthelyezte a kolozsvári állami 
tanítóképző-intézethez. Ez intézetnél működött 
az 1900 —901. iskolai év végéig, amikor saját 
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kérésére 6 évi gimnáziumi és 31 évi tanító-
képző-intézeti tényleges tanári működés után 
nyugalomba lépett. 

A kolozsmegyei tanítótestületnek 1872 óta 
haláláig legmunkásabb tagja volt. 

Az 1880—81. és 1881—82-ik tanítótestü-
leti években elnöke volt a kolozsmegyei tanító-
testületnek. Ebben az időben, 1880 őszén tör-
tént, hogy a tanítótestület kebelében Kolozsvárt 
egy Eötvös-alap gyüjte fiók- bizottságot alakí-
tottak, melynek elnökéül Szász Domokos 
kolozsvári ev. ref. lelkészt, a későbbi években 
erdélyi ev, ref. egyházkerületi püspököt, akkor 
a „Protestáns Közlöny" szerkesztőjét, jegyző-
jéül Hegedűs Istvánt, akkor kolozsvári ev. ref. 
főgimnáziumi tanárt s a „Család és Iskola" 
szerkesztőjét, jelenleg budapesti tudomány-
egyetemi tanárt volt szerencsés megnyerni. 
E két tekintélyes férfiú lelkes közreműködése 
mellett csakhamar élénk mozgalom indult meg 
az Eötvös-alap érdekében: a társadalom színe-
java vette kezébe az ügyet. Megkezdték a 
rendes és pártoló tagok gyűjtését, fölolvasá-
sokat, hangversenyeket, mulatságokat rendeztek 
Kolozsvárt és a vidékeken, az alap javára. 
A tanítótestület fölkérésére az iskolákat fönn-
tar tó hatóságok és testületek Eötvös-alap-
perselyeket helyeztek el a felügyeletük alatt 
álló iskolákban, hogy mennél szélesebb kör-
ben keljen föl az érdeklődés a nemes cél iránt. 

Örömmel teljes idő volt ez Fazalcas Józsefre 
nézve, mert ő mindig abban a meggyőződésben 
élt, hogy a magyar nemzeti nevelés oktatás erő-
teljes fejlesztése szükségessé teszi azt, hogy a 
különböző fokú és jellegű nevelő- és oktató-
intézetek munkásai az óvodától föl az egyete-
mig mennél szorosabb szellemi és erkölcsi 
kapcsolatban legyenek egymással és a társada-
lommal. Ez irányban táplált óhajtása megvaló-
sulásának első jelei a lehető legkedvezőbb 
alakban állottak előtte. 

1883 óta a kolozsmegyei tanítótestület ko-
lozsvári köre évről évre a könyvbíráló-bizott-
ság elnökségével tisztelte meg. 

A tanítótestület 1888-ban megbízta a „Csa-
lád és Iskola" szerkesztésével. E megbízás 
folytán a testület e szaklapját, melynek elejé-
től (1874) fogva munkatársa volt, 1902. év 
végéig szerkesztette.. Irodalmi munkásságát 
— tanári állásának mintaszerű betöltése mel-
lett — kizárólag ennek a lapnak szentelte. 
A „Család és Iskolá"-ban megjelent s köte-
tekre terjedő dolgozatai egytől-egyig megannyi 
nagybecsű tanulmány, hű tükre gondolkozásá-
nak, érzelemvilágának és annak a lelkes hiva-
tássa eretetnek, mellyel a tanítói hivatást, a 
népiskola s általában az oktatás hatását tekin-
tette. Értekezései, alkalomszerű cikkei minden 

időben bőséges forrásul fognak szolgálni a 
tanulni vágyónak. 

A kolozsmegyei tanítótestület sokszoros ér-
demei elismeréseül 1896-ban, a maros-torda-
megyei 1900-ban tiszteleti tagjának választotta. 
Az előbbi testület választmányának Kolozsvárra 
jövetele óta rendes tagja volt, valamint az 
egyesület nevelésügyi bizottságának is. A ko-
lozsmegyei tanítótestület a szerkesztői tisztről 
való leköszönésekor mélységes háláját azzal 
igyekezett vele szemben kifejezésre juttatni, 
hogy a Tanítók Hunyadi Házában Kolozsvárt 
nevére 4000 koronás szobaalapítványt tett . 
Az Eötvös-alapnak 1904 aug. 25-iki közgyű-
lése, melyen ö is jelen volt, az alapítvány be-
jelentésekor és a szoba elnevezésekor tüntető, 
lelkes ünneplésben részesítette. A legteljesebb 
mértékben méltó volt reá. Nagy része volt 
neki annak az alapítványnak (10.000 K) a 
hagyományozásában is, melyet Paal Ferenc 
jut tatot t Eötvös-alapunknak; ő irányította 
nemesszívű barát jának figyelmét a szeretetnek 
ez oltára felé. 

A nyugalom napjaiban is élénk részt vett 
a kolozsmegyei tanítótestület munkásságában 
s érdeklődéssel kísérte azoknak a közművelő-
dési és jótékonysági egyesületeknek a tevékeny-
ségét, melyek az ő nagybecsű közreműködését 
tiszteleti állásokkal igénybe vették. 

Csak pár napig volt beteg; halála okául 
orvosai gyomorfekélyből származó belső vérzést 
állapítottak meg. Temetése október 12-én nagy 
részvét mellett történt meg. Sírjánál a kolozs-
megyei tanítótestület és az állami tanítóképző 
nevében Gömöri Sándor vett búcsút, szívből 
szívhez szóló beszédben méltatva azt a példát, 
melyet az elhunyt kartársainak és tanítványai-
nak örökül hagyott. 

Munkás élete példája lebegjen mindnyájunk 
előtt követendő példa gyanánt! 

(Kolozsvár.) S. J. 

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

Köszönetét nyilvánította: dr. Lessenyey 
Ferenc szatmári praelátus-kanonoknak, aki a 
szatmári róm. kath. püspöki fiúnépiskolába 
járó szegény iskolásgyermekek téli fölruházá-
sára háromszáz koronát adományozott. 

Kinevezte: Dánfiné Malisai Róza zólyomi 
áll. el. isk. állandó h. tanítónőt ugyanezen áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Bimitrievic Herma 
oki. tanítónőt a palánkai közs. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Pitik Romulusz oki. tanítót a 
najdási közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Behling  
Ernő oki. tanítót az abaújszántói áll. el. isk.-
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hoz r. tanítóvá; Kotzig Gyula oki. tanítót a 
krivány-gyetvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Berkovits Ida oki. tanítónőt a medgyesegyházai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Mihaelis Ilona 
oki. tanítónőt a szkárosi áll. el. iskolához r. 
tanítónővé ; Sztojanovits Illés oki. tanítót a nád-
aljai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Bosvai 
István apai áll. el. isk. tanítót a lippói áll. el. 
isk.-hoz; Buti Vince felsőstubnyai áll. el. isk. 
tanítót a bárczai áll. el. isk.-hoz ; Móricz Imre 
áll. el. isk. tanítót az apai áll. eli iskolához; 
Weszely Aladár és Weszelyné Marosán Izabella 
brádi áll. el. isk. tanítót és tanítónőt a rákos-
szentmihályi áll. el. isk.-hoz ; Sólyom Mária 
bélapatakai áll. el. isk. tanítónőt a fülöpszállási 
áll. el. isk.-koz ; Bisitkovitzné Bódy Klára 
diósdi áll. óvónőt a fényi all. óvóhoz; Stáics 
Milán dubováczi oki. tanítót a járkováczi közs. 
el. isk.-hoz; Kádár Lajos batarcsi áll. el. isk. 
tanítót a mindszenti tanyai áll. el. iskolához; 
Lakatos Albert kisenyedi áll. el. isk. tanítót a 
balázsfalvi áll. el. isk-hoz; Kulina Emma 
tőkés falui áll. el. isk. tanítónőt a boródi áll. 
el. isk.-hoz; Ligeti József hatvani áll. el. isk. 
tanítót a szatmárnémetii áll. el. isk.-hoz ; 
Vértes Ignác medgyesegyházai áll. el. iskolai 
tanítót a mádi áll. el. isk.-hoz ; Köpeczi 
Domokos marosugrai áll. el. isk. tanítót a 
marosludas „mezőalbis" telepi áll. el. isk.-hoz ; 
Zilahi Géza marosludas „mezőalbis"-telepi áll. 
el. isk. tanítót a marosugrai áll. el. isk.-hoz ; 
Vadász István magasfoki áll. el. isk. tanítót a 
treneséni áll. el. isk.-hoz; Zára Katalin pilis-
szántói áll. óvónőt az abaújszántói áll. óvóhoz ; 
Benedek Jolán patvarczi áll. óvónőt a pilis-
szántói áll. óvóhoz; Szánthó Camilla abaúj-
szántói áll. óvónőt a patvarczi áll. óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Jovanovics Ger-
gely vracsevgáji közs. el. isk. tanítónak évi 480 
K- t ; Varga József herczegszőllőái ev. ref. el. 
isk. tanítónak évi 920 K-t; Somlyán Mihály 
pusztatopai munkaképtelen gör. kath. tanítónak 
évi 340 K-t ; Comanescu Gerászin bácsfalusi 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 320 K-t ; 
Menich Gyula sinatelepi pusztai el. isk. tanító-
nak évi 820 K t ; dr. Nemsián Virgilné, szül. 
Knezsevits Erzsébet temespaulisi g. kel. szerb 
munkaképtelen el. isk. tanítónőnek évi 420 
K-t ; Hetesy Károly kemsei ev. ref. el. iskolai 
tanítónak évi 780 K t ; Popovits Simon kesz-
tegi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
1440 K- t ; Baka Antal kászonjakabfalvi munka-
képtelen áll. tanítónak évi 1080 K t ; Szilka 
Kálin Miklós felsőporumbáki munkaképtelen 
g. kel. tanítónak évi 320 K-t; Groszmann 
Márton újfehértói munkaképtelen izr. el. isk. 
tanítónak évi 620 K - t ; Farkas Istvánné, szül. 

Éder Borbála znióváraljai áll. óvónőnek évi 
540 K-t ; Székely István gyürei ev. ref. el. isk. 
tanítónak évi 740 K-t ; Pintér János belényesi 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 1020 K-t ; 
Streithné Rézler Ilona szekszárdi áll. segélyz. 
közs. polg. isk. tanítónőnek évi 780 K-t ; 
Aug us dini László csávoji r. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 680 K-t; Horovitz Mór sajó-
szentpéteri izr. el. isk. elaggott tanítónak évi 
360 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Sztojkovics Zsigmond nyug. pancsovai áll. 
el. isk. volt tanító özv., szül. Damjanovics 
Anasztáziának évi 672 K- t ; néhai Gáspár 
Ágoston József Gyula mehalai áll. el. iskolai 
tanító özv., szül. Ziman Máriának 640 K-t, 
egy kiskorú árvájának pedig 106 K 67 f - t ; 
néh. Lesták Rezső kraszkói ág. hitv. ev. el. 
isk. tanító özv., szül. Dien Zsuzsannának évi 
450 K-t; néh. Besse Kálmán lakszakállosi ev. 
ref. el. isk. tanító özv., szül. Csepy Máriának 
évi 354 K-t, Zoltán, Jolán, Mária és Ilona 
kiskorú árváinak egyenként 59 K-t, együtt 
236 K-t, mindössze 590 K-t ; néh. Scsavniczky 
György luhi nyug. g. szert. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Kabáczy Rozáliának évi 420 K- t ; 
néh. Egrecsky Mihály nyug. g. szert. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Kazsimir Máriának évi 
462 K-t ; néh. Gargya Márton hajdúszoboszlói 
ev. ref. elemi iskolai tanító özv., szül. Zániboy 
Juliannának évi 608 K-t, Márton, Jolán, Géza, 
László és Gyula nevű kiskorú árváinak egyen-
ként 101 K 33 f-t, együtt 506 K 65 f-t, 
mindössze 1114 K 65 f - t ; néh. Zsoldos Antal 
nyug. szemerei róm. kath. tanító özv., szül. 
Sikur Annának évi 300 K- t ; néh. Demjéndi 
Lajos nyirbogdányi ev. ref. el. isk. tanító özv., 
szül. Gödíny Euláliának évi 359 K-t; néhai 
Bihar István nagyenyedi ev. ref. képezdei 
gyakorló-isk. tanító özv., szül. Szilágyi Teréziá-
nak évi 740 K-t és Zoltán nevű kiskorú árvá-
jának évi 123 K 33 f-t, mindössze 863 K 
33 f-t ; néh. Halonya Antal volt muraszilágyi 
közs. el. isk. nyug. tanító özv., szül. Zsiga 
Teréziának évi 300 K- t ; néh. Muska Ignác 
lozánszkai g. kath. tanító özv., szül. Lenyó 
Évának évi 300 K- t ; néh. Pétervári József 
nyug. róm. kath. tanító özv., szül. Drabissák 
Máriának évi 398 K-t, egy kiskorú árvájának 
pedig 66 K 33 f - t ; néh. Herzfeld Fülöp 
vésztői izr. el. isk. tanító özv., szül. Stern Háni 
Herminának évi 500 K-t ; néh. Nikell György 
volt liszkófalvai r. kath. tanító özv., született 
Mareták Zsuzsannának évi 353 K 50 f- t ; néh. 
Friedman Adolf hatvani nyug. izr. el. isk. 
tanító özv., szül. Schacherl Máriának évi 450 
K - t ; néh. Garami Béla mosoni volt áll. isk. 
tanító özv., szül. Hradina Ételnek évi 680 
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K-t és Kálmán nevű kiskorú árvájának 113 K 
33 f-t, mindössze 793 K 33 f-t ; néh. Láriu 
Simon nyug. szentmihálytelki tanító özv., szül. 
Lupas Annának évi 300 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— A fővárosi szakfelügyeletről, mely f. 

hó 15-én lépett életbe, dr. Bárcsy István, a 
fővárosi tanügyi osztály érdemes és fáradhatat-
lan buzgóságú vezetője, így nyilatkozik : „A 
szakfelügyelet legelső célja az iskolákban és 
óvodákban a helyszínen való közvetlen meg-
figyelés, tapasztalatszerzés. Tehát nem az ott 
való irányítás, utasítgatás, bírálgatás, hanem 
csupán a tapasztalatszerzés, a meglevő álla-
potoknak számbavétele, szakszerű konstatálása. 
A tapasztalatok összegezése, azokból a meg-
felelő következtetések levonása és ez alapon az 
esetleg teendő intézkedések javaslatba hozása 
s így végső eredményben az iskolai adminisz-
tráció szakszerű irányítása már nem a szak-
felügyelettel megbízott egyesek föladata, hanem 
a szakfelügyelők testületéé. Erre valók a közös 
értekezletek. Ilyen módon teljességgel kizárt 
lesz az a lehetőség, hogy a szakfelügyelet gya-
korlása akár a tanító vagy a tanítás szabadságát 
korlátozza, akár az állami tanfelügyelet és a 
többi iskolai hatóságok jogkörét érintse. Mind-
kettőre ugyanis igen nagy súlyt helyezek. Az 
utóbbira azért, mert erre egyfelől a törvény 
és a törvényes hatáskör tiszteletbentartása 
kötelez, másfelől mert ez a szakfelügyelet kor-
mányhatósági jóváhagyásának világos kikötése. 
A tanítónak a tanításban való szabad mozgá-
sát pedig épenséggel nem óhajtom gátolni. 
A tanító kötve van a tanítási célokhoz, kötve 
van (nálunk talán túlságosan is) a Tantervhez, 
de nem szabad őt korlátozni a tanítási célok-
hoz vezető útak, eszközök, módok megválasz-
tásában, sőt jórészt a tanítás anyagának rész-
letes földolgozásában sem. Természetesen, ez 
alatt nem azt értem, hogy minden tanító bár-
milyen különleges módszerekkel, fogásokkal, 
esetleg a tanulók és tanítás kárára kísérletez-
zék, hanem hogy a különböző módszereket 
egyéni fölfogásához és az adott körülmények-
hez képest szabadon alkalmazhatja. Ennek a 
szabadságnak a korlátozása a tanító hivatás-
szeretetét, buzgóságát megbénítja. Pedig a jó 
iskolai tanítás és nevelés egyik alapföltétele : 
szabad levegő és melegség. A szakfelügyelet 
életbelépése természetesen nem érinti az igaz-
gatóknak felügyeleti jogát és kötelességét sem. 
À szakfelügyelet föladatkörének egyik kényes 
része a személyi ügyekben való véleményadás. 
Miután a szakfelügyelet véleményadásának ki 
kell terjednie mindamaz ügyekre, amelyek a 

főváros tanácsának autonomikus hatáskörébe 
esnek, a személyi ügyeket sem lehet mellőzni. 
De azonkívül kiterjesztendőnek véltem erre is 
a szakfelügyeletet, nemcsak az ügy érdekében, 
de a főváros tanítósága érdekében is. Neve-
zetesen ilyenformán némileg orvosolhatók lesz-
nek azok a panaszok, hogy az előléptetések 
tisztán az igazgatók véleménye alapján tör-
ténnek s ilyenformán a pályázók teljesen ki 
vannak szolgáltatva az igazgatóknak. De más-
felől a tanítóság érdekében állónak tartom, 
hogy az előléptetéseknél, különösen az iskolák 
ú j vezetőinek vagy pl. a Rökk Szilárd-díjjal 
kitüntetendők kiszemelésénél az illetéktelen 
külső befolyások helyett a tanítóság soraiból 
való szakfelügyelők összeségének befolyását erő-
sítsem, biztosítsam. Bízom benne, hogy a szak-
felügyelők ezt a befolyást higgadtan, lelki-
ismeretesen s úgy fogják gyakorolni, hogy a 
főváros tanítósága a szakfelügyelet működésé-
ben ne nyomást érezzen, hanem barátságos, 
jólelkű, buzdító, kollegiális támogatást. Ezt 
várja a főváros hatósága a szakfelügyelet intéz-
ményétől. A szakfelügyeleti iskolalátogatásokat 
illetőleg azt óhajtom, hogy ilyen látogatások 
esetén az iskolában, óvodában mindenki rendes 
munkáját folytassa. Az igazgató ne kísérje a 
szakfelügyelőt, a tanító ne produkálja a tanulók 
tudását, hanem mindenki folytassa rendes mun-
káját. A szakfelügyelő figyelmét kiterjeszti az 
iskola mindennemű külső és belső ügyeire. 
Amennyiben valamely sürgős intézkedést tar-
tana szükségesnek, arra vagy az igazgató, vagy 
az illetékes hatóság figyelmét hívja föl. A szak-
felügyelők látogatásaik alkalmával külön tan-
testületi értekezletet nem tartanak. Egyebekben 
a szakfelügyeletet részletesebben szabályozni 
most nem kívánom, hanem a végleges szerve-
zetre nézve a szerzendő tapasztalatok alapján 
később fogok előterjesztést tenni." Nagyon 
helyes, egészséges elvek ! 

— Az Eötvös-alap temetkezési osztálya. 
Vidéki kartársaink lendületes levelekben adnak 
megelégedésüknek kifejezést, amiért az Eötvös-
alap a temetkezési segélyt létesítette. K. J. 
kartársunk így í r : „A Néptanítók Lapja 40-ik 
számából örömmel értesültem azon örvendetes 
eszményről, hogy kedvelt Eötvös-alapunk ér-
demes elnöksége mégis csak megvalósította a 
nagyszámú s még mindig szerény javadalma-
zású tanítói karnak azon hő óhajtását, hogy 
elhalálozásunk esetén hátramaradottaink ki 
legyenek segítve a legnagyobb zavarból. Öröm-
mel üdvözlöm azt is, hogy orvosi bizonyítvány 
nem szükséges— K. K. már rég óhajtott ily 
temetkezési segélyt. Az Eötvös-alap, illetőleg a 
„Nemzeti" ajánlatát oly előnyösnek tartja, 
hogy „azt elfogadni minden tanítónak önmaga 
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iránt való kötelessége". — P. I. köszönetet mond 
mindazoknak, kiknek fáradozása folytán sike-
rült a temetkezési osztályt létesíteni, „de — 
folytatja — hála és elismerés illeti meg a 
„Nemzeti" részvénytársaságot is, hogy mind-
nyájunknak hozzáférhető tervezetet dolgozott 
ki. Nem hiszem, hogy akadjon tanító, aki 
ezen igen is előnyös alkalmat föl ne hasz-
nálná." — Sz. K. ezt í r ja : „Adja Isten, hogy 
valahányan vagyunk, mind ott legyünk." (Ez 
kívánatos is, mert csak így virágozhatik föl 
az Eötvös-alap ez új intézménye ! Szerk.) — V. 
M. így nyilatkozik: „Az Eötvös-alap ez alko-
ÍBiSBi ä tanítóság számára csakugyan kívánatos 
volt már, mert jóval kedvezőbb ez reánk, 
tanítókra, az életbiztosításnál." (Erre az a 
megjegyzésünk, hogy nem csupán azért ked-
vezőbb, mivel olcsóbb, hanem azért is, hogy 
míg az életbiztosításnál a biztosított díj a 
haláleset után csak 3—4 hónap múlva kerül 
kifizetésre, addig az Eötvös-alap temetkezési 
osztálya a biztosított segélyt a haláleset után 
azonnal folyóvá teszi, tehát amikor legnagyobb 
a szükség. Szerk.) Ha terünk engedné, még 
több levélből is idézhetnénk, de legyen elég 
egyelőre ennyi. Örömmel látja az Eötvös-alap 
elnöksége, hogy ez alkalomból többen olyanok, 
akik eddig nem voltak orsz. segélyegyesületünk-
nek tagjai, beléptek az alap kötelékébe. Ezt is 
csak. a maguk és családjuk jól fölfogott érde-
kében tették. 

— A Tanítók Tanácsadója III, kiadása 
teljesen elfogyván, f. hó végén megjelenik a 
IV. kiadás. Ez változatlan kiadás lesz s a 
munkát a kiadók csak akkor fogják gyöke-
resen átdolgozni, amikor majd lesz új nyugdíj-
törvény. E r re természetesen, az ismert parla-
menti viszonyok miatt, egyhamar nines kilátás, 
de majd csak meglesz. A Tanítók Tanács-
adója IV. kiadásának pontos megjelenését 
jelezni fogjuk s addig is azokat, akik eközben 
megrendelnék, szíves türelemre kérik a kiadók. 
A könyv ára ugyanaz lesz, ami az eddigi 
kiadásoké volt, t. i. fűzött példány ára 2 K 
60 f, kötött példányé 3 K. Postaköltségre 20, 
illetőleg ajánlott küldésre 45 f melléklendő. 

— \*j könyvek . Barátosi Balogh Benedek 
fővárosi tanító, aki huzamosabb ideig tartóz-
kodott Japánban, Dai Nippon (Nagy Japán) 
címen három kötetes munkát írt, melynek első 
kötete gazdagon illusztrálva f. évi december 
hóban fog megjelenni. A három kötet előfize-
tési ára 24 E , bármelyik kötet külön rendelve 
9 K. Előfizetéseket Lampel R. könyvkereske-
dése (Andrássy-út 21. szám) is elfogad. — 
„Feltámadunk" című temetőkönyvre hirdet elő-
fizetést Tóth Albert, szepetneki r. kath. kántor-
tanító. A dec. 15-én megjelenendő munka ára 

2 K 20 f lesz. Előjegyzéseket elfogad a szerző: 
Szepetnek, Zala vármegye, aki minden eladott 
példány után 5%-o t az Eötvös-alapnak ad. 

— Rövid h í r e k . Az Orsz. Közokt. Tanács 
állandó bizottsága a m. héten tartott ülésében 
dr. Fináczy Ernő elnöklete alatt megkezdte 
a polgári iskolai tanterv tárgyalását. — 
Imák, dalok, erkölcsi szabályok c. segédköny-
vecskét szerkesztett és adott ki Kőszeghy Ist-
ván miskolczi ref. tanító, főleg ev. ref. nép-
iskolák számára a vallás, ének és számtan taní-
tásához. Ara 40 f. Minden eladott példány után 
az Eötvös-alap 10%-ot kap. Nagyon ügyes kis 
munka ; ev. ref. iskoláknak melegen ajánljuk. — 
Víg társaság címen 1 K 8 f-t küldtek be 
hozzánk az Eötvös-alap javára ; beutalványoz-
tuk az alap pénztárába. (Tisztelettel fölkérünk 
mindenkit, hogy az Eötvös-alapnak szánt pén-
zeket ily címen szíveskedjenek küldeni : Taní-
tók Eötvös-alapja, Budapest.) — Dohányzási 
tilalom. A fokföldi országgyűlés mindkét háza 
f. é. június hó 2-án az if júság dohányzásának 
megszorítására vonatkozó törvényt fogadott el. 
A törvény, melyet június 3 án hirdettek és 
azonnal életbe lépett, dohánynak bármely alak-
ban való eladását 16 éven aluli egyéneknek meg-
tiltja. Ezen tilalom áthágói öt fontig (120 K), 
vagy egy hónapig terjedhető fogsággal való 
büntetéssel sújtatnak. Tanítóknak még ezen-
fölül bizonyos jogok adattak a tanulók közt 
való dohányzás megakadályozására. — Gyűlések. 
A „Muraszombat járási ált. tanítókör" őszi 
közgyűlését Muraszombaton Völgyi Ferenc 
elnöklete alatt tartotta meg. A gyűlésen dr. 
Göőz József bemutatta ú j tanításmodját, mely-
lyel annyira lebilincselte a gyermekek figyel-
mét, hogy azok néhány pere alatt hatalmában 
voltak. Módszere, mely amily egyszerű, oly meg-
lepően sikeres, nagyon tetszett. A „Marostorda-
megyei ált. tanítótestület" XXVIII. r. közgyűlését 
1905 nov. 7-én Marosvásárhelyt, a vármegye-
ház dísztermében tartja meg. Főbb tárgyak : 
alapszabályok tárgyalása, ált. tisztújítás és az 
Erdélyrészi Tanítószövetség ismertetése. 

— Halálozás. Tyúkos Károly nyug. r. 
kath. tanító, folyó hó 14-én, életének 47-ik 
évében Pozsonyban jobbletre szenderült. Áldás 
emlékére ! 

Tartalom : A népiskola belső életének fejlesztése. 
Székely Árpád. — A rajz az új Tantervben. Vöröseáry 
Béláné. — A sok szünnap. — Ahol a szív és ész talál-
koznak. — Egy tanfelügyelő kitüntetése. — Tiltakozás 
és fölhívás. — Sziinóra : Szász Károly mint író. — 
Fazakas József. S. J. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
intézet , tehát az összes óvodák, e lemi , felső nép- és po lgár i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése i rán t i f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l le tékes kir . t an fe lügye lő által l á t t a m o z o t t 
községi elölj árósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Nép tan í tók 
Lapja" szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta v i lágosan ki i randó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre e lőf ize tés t nem fogadunk e l . — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóér t , minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i ál tal k i számí tha tó h i rde tés i díj e lő re k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú so ra 1 korona . Ezek a d i j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
B U D A P E S T , I I . K E R . , O S T R O M - U T C A 17 . S Z Á M . M A G Y . K I R . E G Y E T E M I N Y O M D A , L K E R . , I S K O L A - T É B 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 . 

Tüdőbeteg tanítók szanatóriuma. 
Amikor e lapok hasábjain dr. Lukács 

György vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úrnak tüdővész elleni rendeletét 
(56.000/905.) ismertettem és ama sze-
rény óhajtásomnak adtam kifejezést, 
hogy e betegségben szenvedő tanítók 
kigyógyításáról is kellene gondoskodni, 
nem hittem, hogy ezzel a kérdéssel 
csakhamar és pedig egészen komolyan 
keilend foglalkoznunk. Annál nagyobb 
az örömem, bogy most már e kérdés 
részleteinek taglalásába bocsájtkozha-
tunk, amennyiben Lukács György mi-
niszter úr az Eötvös-alap küldöttségének 
ígéretet t e t t erre vonatkozólag, hatha-
tós támogatását kilátásba helyezve. 

A leghatalmasabb tényező : az állam 
így tehát az ügy érdekében meg van 
nyerve. Hogy mily alakban fogja az 
Eötvös-alapot eme cél keresztülvitelében 
támogatni, az még kérdéses. Abban az 
emlékiratban, amelyet a miniszter úr-
nak az Eötvös-alap elnökével egyetem-
ben átnyújtot tunk, kimutattuk, hogy 
nem annyira a szanatórium létesítése 
kerül sokba, mint inkább a zavartalan 
fönntartása, és kimutattuk, hogy ez csak 
úgy lehetséges, ha az állam valami 
módon a fönntartási költségek felét 
elvállalja, míg a másik feléről az érde-
keltek tar toznának gondoskodni. Hogy 
a szükséges összeget az állam honnét 

vegye, arra vonatkozólag is te t tünk elő-
terjesztést, amire azonban egyelőre i t t 
ki nem terjeszkedhetünk. 

A mondottak igazolását a követke-
zőkben megkíséreljük : mindenekelőtt 
kétségtelen tény, hogy a taní tóság 
körében igen gyakori ez a betegség. 
A megerőltető foglalkozás, az iskola 
rossz levegője és pora, sok esetben a 
friss levegőnek ritka élvezete, még ha 
falun lakik is az illető, a nehéz küzde-
lem a létért , a gyakran rossz, egész-
ségtelen lakás stb. mindmegannyi elő-
segítői ennek a bajnak. Hogy mily 
gyakori ez a betegség, arra vonatkozó-
lag adatok nincsenek, melyek az egész 
tanítóságra kiterjeszkednének. A buda-
keszi Erzsébet királyné szanatóriumban 
állítólag az összes beteglétszámnak kö-
rülbelül 20%-a tanítókból, taní tónők-
ből kerül ki, ezek pedig csak a módo-
sabbak, a városokban, főleg Budapesten 
lakók lehetnek, mert a 4 korona napi 
ápolási dí jat három hónapon keresztül 
csak igen kevés taní tó tudja megfizetni. 
A miniszter úr egyébként a tanfelügye-
lők révén a betegség gyakoriságára vo-
natkozó adatokat bekérte. 

Az a kérdés, hogy a már megbetege-
dett tan í tó egészségének visszaszerzését 
mikép lehet legbiztosabban elérni? És 
it t teljesen mellőzöm ama kérdés tag-
lalását, hogy mit kellene tennie a t a -
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nítóságnak arra nézve, hogy ezt a be-
tegséget meg ne kapja: de talán lesz 
még alkalmunk ezzel is foglalkozni. 
Az a körülmény kétségtelen, hogy a 
tüdőbetegséget szanatóriumokban lehet 
legjobban megállítani és kigyógyítani. 
Ezekben a zárt intézetekben, melyek 
távol a poros országúttól, várostól emel-
kednek, mindenekelőtt kellő nyugalmat 
élvez a beteg, bőséges táplálkozásban 
részesül és hidegvízgyógymóddal erősíti 
testét, és mindez szigorú, körültekintő 
orvosi felügyelet ós vezetés mellett. 
Többet ér ez tehát, mint a délvidék 
fölkeresése, távol családtól, egészen más 
életviszonyok közt, mert, ha a beteg 
ki is gyógyul, még mindig megvan a 
veszély, hogy lakóhelyére visszatérve, 
annak zordabb éghajlatában betegsége 
újra kitör. 

Szóba jöhetne még a betegek segé-
lyezése, hogy nyaranta valami megfelelő 
fürdőhelyet fölkereshessenek, de ki biz-
tosít afelől, hogy a beteg annak a pénz-
segélynekmegfelelő hasznát veszi ? Azon-
felül tavaszig várjon a beteg, amikor 
baját a tél elején fölismerte az orvos 1 

Egy további kérdés merül föl ezután, 
mi lenne célszerűbb: egy önálló szana-
tórium fölállítása, vagy pedig szerző-
déskötés meglévő szanatóriumokkal ? 
Arra, hogy elegendő beteg nincsen, 
akikkel a szanatóriumot megtölteni 
lehetne, főleg ha figyelmünket nem 
csupán a tanítókra és tanítónőkre, 
hanem esetleg családtagjaikra is kiter-
jesztjük, — fájdalom! — nincs kilátás. 
Egy BO-ágyas szanatórium mindenesetre 
megtelik, ami azt jelenti, hogy évente 
120 megbetegedett egyént lehet el-
helyezni 3 — 3 hónapon át, de félek, 
hogy még több helyről is kell majd 
gondoskodni. 

Az önnálló szanatórium ellen a föl-
állítás költsége szól. Ez azonban nem 
képezne elviselhetetlen terhet. Egy ágy 
költségét körülbelül 6000 koronára téve, 
a 30-ágyas szanatórium fölállítási költ-

sége közel 200.000 koronát tenne ki, 
aminek összegyűjtése nem nagy mun-
kába kerülne, főleg ha belőle az állam 
a felét elvállalná. 

Sokkal nyomósabb a fönntartási költ-
ség. Egy beteg ellátása legalább négy 
koronába kerül naponta; ennyit fizet-
nek az Erzsébet-szanatóriumban, bár 
többe kerül, és körülbelül ennyibe kerül 
a szentendrei munkás-szanatóriumban. 
Még biztosabb volna a számítás, ha 
napi 5 korona költséget vennénk föl. 
Ha föltesszük — bár még távolról sem 
bizonyos — hogy ennek felét az állam 
elvállalja, marad még mindig 2 — 21/2 
korona naponta és ágyanként, aminek 
beszerzéséről kell gondoskodni. Ezen 
összegből a beteg tanítók legnagyobb 
része csak keveset tud a sajátjából 
fedezni, legfeljebb a nőtlenek, hajadonok 
vagy jobb állomásokon lévő családtala-
nok képesek teljesen fizetni. Mondjuk, 
hogy a 30 tagból átlag 10-et (évente 
40-et) lehet ilyenekkel betölteni, akik 
tehát a fél ápolási díjat megfizetni tud-
ják. A másik kétharmad jó, ha a 2 — 2 \ 2 
koronának csak felét tudja valahogy 
megfizetni. Ez azt jelenti, hogy napi 
20 — 221h korona folyó költség beszer-
zését kell előbb biztosítani, mielőtt a 
30-ágyas szanatórium fölállítására gon-
dolni lehetne. Egy évre kiszámítva 
(365 X 20 = ) 730Ó korona jövedelmet 
kell a szanatórium részére biztosítani 
minimumképen. Sokkal célszerűbb, ha 
ennél nagyobb összeget, évi 10.000 ko-
ronát veszünk föl. Mindaddig, míg ez 
nincs meg, önnálló szanatórium föl-
állításáról szólani sem lehet, hanem 
csupán a másik lehetőségről: a meg-
betegedettek elhelyezéséről más meg-
levő vagy épülő szanatóriumokban, ahol 
annyi ágyat lehet lefoglalni, amennyinek 
költségét fedezni lehet. Hiszen azokban 
sem kerül egy beteg ellátása kevesebbe, 
mint napi 4 koronába. 

Arra távolról sem számíthatni, hogy 
a föntemlített évi 10.000 korona 



4-3 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK L A P J A . 3 

szükséglet, illetőleg annak tőkéje (egy 
negyed millió korona) a tanítóságon 
kívül álló körökből csak némikép is 
megszerezhető legyen. E tekintetben a 
tanítóság jobbadára magára lesz utalva, 
ami egyébként azon elvnek is megfelel: 
„Segíts magadon, Isten is megsegít". 
Ha azonban — tegyük föl, de vérmes 
reményeket nem táplálva — akadna 
2000 tanító hazánk 28.000 tanítója 
közt, aki kötelezné magát, állandóan 
évente 5 koronával e célhoz járulni, 
akkor a 30-ágyas szanatórium létesíté-
sének kérdése egy csapással meg volna 
oldva, mert ha most akad annyi áldo-
zatkész tanférfi, alapos a kilátás, hogy 
jövőben is leszoek mindig olyanok, akik 
a kidülőket pótolni fogják, bár mindig 
megmarad a föladat : megfelelő tőke 
összegyűjtésével a szanatórium fönn-
állását mindenképen biztosítani. Ha 
azonban annyi résztvevő nem akad, ha 
megfelelő tőke egybe nem gyűl, akkor 
más szanatóriumokban való elhelyezés 
lehetséges csak. Föntiekből következik, 
hogy ahány száz ötkoronás résztvevő 
jelentkezik, annyi ágy biztosítható, annyi-
szor négy beteg tanítónak vagy tanító-
nőnek nyújtható a szörnyű betegségtől 
való megmentés biztos módja.* 

Ha az érdeklődés a tanítóságban két-
ségtelen módon nyilvánul, akkor az 
Eötvös-alap elnöke bizonyára meg fogja 
indítani az előkészítői munkálatokat és 
akkor alapos kilátás van arra, hogy az 
Eötvös-alap legközelebbi közgyűlése dű-
lőre viszi ezen magasztos ügyet, mely 
méltán megérdemli a vele való tüzetes 
foglalkozást mindnyájunk részéről. 

(Budapest.) <Tuba Adolf dr. 

* E tekintetben mi, akik ismerjük a tanítóság nyo-
mott anyagi helyzetét, vérmes reményeket nem táp-
lálunk. Kartársaink nagy részének altruisztikus, nemes 
gondolkodását ismerve, számítunk ugyan a tanítóság 
hozzájárulására is, de mi a kérdés megoldásának súly-
pontját mégis a tanítók orsz. nyugdíjintézetébe véljük 
átteendőnek. A nyugdíjintézetnek határozottan érdeke 
(fiskalitási érdeke!), hogy a beteg tanítók gyógyulást 
nyerve, ne essenek túlkorán a nyugdíjalap terhére. 
Nézetünk szerint a nyugdíjtörvény revíziójakor kell e 
tekintetben törvényes intézkedéseket tenni. Szerk. 

Az éneklés az új Tantervben. 
Nem találnék egykönnyen hálásabb 

föladatot, mint a zene, az ének fontos-
ságáról s arról a nagy szerepről szólani, 
amelyet à dal az emberiség, a nemzetek, 
az egyes ember életében betölt. A nagy 
érzések, a nagy események, a zavartalan 
boldogság s a vad kétségbeesés dalt 
fakasztanak az ajkon. Énekeltek a pogá-
nyok, énekelnek a keresztények. Orpheus 
fákat mozgatott s állatokat szelídített 
meg lantjával. S mennyire félt Odysseus 
a nimfák énekétől! Énekszót vertek 
vissza a katakombák nyirkos falai s dal 
harsan föl szent Péter dómjának kupo-
lája alatt. 

S a nemzetek életében ! Rákóczi dala 
többet mond, mint egy kö te t történelem. 
S mennyi érzést, gondolatot vált ki az 
ember lelkéből pl. a lengyelek nemzeti 
dala! Kell-e arról szólanom, mit jelent 
a Marseillaise? a Kossuth-nóta? 

De nemcsak a nemzetek életét kíséri 
a dal, megjelenik az mindnyájunk éle-
tében. Ott van már a bölcsőnél édes-
anyánk al ta tó dalával, s elkísér koporsónk 
bezártáig. Mint Schiller harangjának 
szava, végigkísér az egész életen. 

S nincs talán semmi, ami az embe-
reket oly közel hozná, oly egyenlővé 
tenné, mint a dal szava, a nóta hangja. 
A boldogult királyfival együtt vájjon 
hány névtelen embernek a szeme lá-
badt könnybe, ha a cigány elkezdte, 
hogy: „Édesanyám is volt nékem!"? 
Nincsen olyan ember, aki életének egy 
vagy más szakában ne érezte volna 
annak szükségét, hogy nótára nyissa 
ajkait. Énekel a szegény és gazdag egy-
aránt. Hiszen a hétköznap szürkeségét 
a dal deríti föl s az ünnepet a dal 
avatja igazán ünneppé. 

Tanuljon há t meg a gyermek éne-
kelni! Tanítsuk meg a gyermeket éne-
kelni! Mennyi nemes, nagy célt szolgá-
lunk az éneklés tanításával! Beszél erről 
az új Tanterv Utasítása nagyon szépen. 
Plagizálnék, ha a célokról akarnék még 

44* 
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szólani. Újabbat s többet nem mond-
hatnék. De egyet kiemelek. Énektaní-
tásunkkal azt is célozzuk, hogy a gyer-
mek munkálkodjék azon, .,hogy nem-
zetünknek a dalköltésében fekvő, de 
rohamosan pusztuló szellemi kincse a 
néptudatban megtartassék ". 

S ha kincs rejlik a nemzetek éneké-
ben, akkor a magyar nemzet Krőzus. 
Hiszen talán az egyedüli nép, mely az 
ő dalait nem a zeneművészek kótáiból 
tanulja, hanem maga költi, csinálja. 
Szeret a magyar énekelni, vannak szép 
dalai s mégis legtöbbször kellemetlen 
az a benyomás, amit felnőttjeink éneke 
a zeneértőre gyakorol. Mily más tapasz-
talatokat szerezhetünk, ha pl. olasz vagy 
német embereket, még pedig akár közön-
séges munkásokat hallunk énekelni ! 
Énekük ritmikus, összhangzatos s valóban 
ritkaság, hogy három-négy olasz vagy 
német munkás úgy ne énekeljen, hogy 
a laikus is észrevegye : íme, ezek tudnak 
énekelni. A mi munkásaink éneke kiabá-
lás, kurjantás; nem is szólva némely, 
illetőleg a legtöbb falusi templomban 
hallott kornyikálásról. Nem érintem i t t 
az egyes dalosegyesületekben elért na-
gyon szép, de a megfeszített munkával 
arányban nem álló eredményt. Nem 
tudott a gyermek énekelni, mikor az 
iskolát elhagyta s nem tanult meg az-
után sem. 

S ennek — tudjuk mindnyájan — 
az iskola, a tanítás az oka. Nem akarok 
az ú. n. „fazékrepesztő módszer" szo-
morúan ismert eredményeiről szólani. 
Csak annyit, hogy tarthatat lan volt az 
állapot. 

De vájjon célhoz vezető lett volna-e 
még a legbuzgóbb tanítónak törekvése 
is a rendelkezésére álló eszközök alkal-
mazásával ? A régi Tantervet olvasva, tanács-
talanul állott. Használható vezérkönyve nem 
volt. A képzőkben meg nem tanították arra, 
hogyan tanítsa az éneket. De bezárul a 
közel jövőben az énektanítás történeté-
nek e szomorú korszaka. Az örök hala-

dás törvénye érvényesíti jogait. Halad-
tunk, nagyot haladtunk. Kezünkben az 
új Tanterv és Utasítás, az egyik legerősebb 
fegyver, mellyel küzdve, az énektanítás 
ügyét diadalra segíthetjük. 

E remekbe készült munkálat nagy 
kiválóságairól, kicsiny hibáiról akarom 
olvasóimat az alábbiakban tájékoztatni. * 

A tantervi rész tömören összefoglalva adja 
az éneklés tanításának célját, sikerülten vá-
lasztja ki és csoportosítja az egyes osztályok-
ban földolgozandó anyagmennyiséget. S ehhez 
csak dicsérő szavunk lehet, midőn azt látjuk, 
hogy a régi Tantervvel szemben az énekteehniká-
nak, az elméleti tudásnak sokkal kisebb mér-
tékét követeli. A hangjegy utáni éneklés csak 
a harmadik osztályban lép föl. A következő 
osztályban azután fokozottabb mértékben emel-
kedik az elméleti részből ismertetendők anyaga. 
De sohasem az éneklés rovására. A IV. osz-
tályban is hangjegyek szerint tanít énekeket, 
dalokat, de megengedi a Tanterv, hogy alkalom-
szerüleg hallás után is tanítsunk. Mégis, mire 
a hat osztályt elvégzi a gyermek, ért a hang-
jegyíráshoz, olvasáshoz; ütem, méret, tempó-
jelzés, a hangárnyalás és jelzése s a / ritmikus 
képletek sem okoznak nehézséget. így oldja 
meg a „kóta nélkül nóta" sokat vitatott kér-
dését. 

Minden fokon az éneklés áll előtérben. Az 
I. és II. osztály az alsó fok, amennyiben, mint 
már föntebb említettem, az új Tanterv ebben 
a két osztályban megelégszik a dalok és énekek 
megtanításával s csak az énekhangok tudatos 
érzékeltetése céljából és analitikai úton kivárja 
meg a tanult dalokból elvont énekgyakorlato-
kat, anélkül, hogy ezeknek névvel és jeggyel 
való társítását kötelezővé tenné. A III. osz-
tályban megkezdődik, a IV., V. és VI. osz-
tályokban fokozódó igényekkel folytatódik a 
hangjegy után való énektanítás. Mindazonáltal 
úgy az alsó, valamint a közép- és felső fokon 
is a dal a fő s az ének, míg a technikai gya-
korlatok ezeknek csak előkészítői, illetőleg 
eredményei gyanánt szerepelnek. Mint föntebb 
már említettem, az énektechnikának csak a 
legminimálisabb mértékét követeli. Az anyag-
nak ezen redukálása nagyon helyes és indokolt,, 
mert úgy a tanuló, mint a tanító dolgát lénye-
gesen megkönnyíti. Igaz ugyan, hogy a fiatal 
kor nem riad vissza semmi akadálytól és a 
legnehezebb föladaton is könnyen átsiklik, azért 
nekünk mégis a saját viszonyainkat kell szem 
előtt tartanunk. Ezek pedig egyelőre arra utal-
nak, hogy tekintettel arra a körülményre, mely 
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szerint az elemi iskolai tanítók között arány-
lag véve kevés a zeneileg teljesen kiképzett 
egyén, lehetőleg csekély anyag felölelésévei oly 
lassú tempóban haladjunk a könnyebbről a 
nehezebbre, hogy a kevésbé képzett tanító is, 
természetesen lelkiismeretes előkészülés mellett, 
az éneket lehetőleg helyesen taníthassa. így 
tanítva, a tanító maga is tanul és ez biztosítéka 
lehet a mindjobban tökéletesedő énektanításnak? 

Az énekórák száma — mint azt a Tanterv 
bevezető soraiban (IV. old.) a régi és új Tan-
tervről szólván — ki is emeli, kettővel emel-
kedett. Tehát a heti hét óra helyett kilenc óra 
lesz most és pedig, mint azt a Tantervhez 
csatolt Általános óraterv (LYI. old.) mutatja, 
az I., II. és III. osztályban egy-egy óra, a 
három felső osztályban két-két óra hetenként. 
E pontnál azonban egy érthetetlen és zavaró 
dologgal találkozunk. A Tanterv második feje-
zete, mely a tanítás anyagát s ennek évfolya-
mok szerinti fölosztását adja, már a harmadik 
osztálytól heti két órát szán az énektanításra ; 
majd midőn az Utasítás az anyagnak osztályon-
ként való fölosztásához ér, mintegy ki akarja 
emelni, hogy a harmadik osztályban már heten-
ként két énekóra van s betűkkel szedette a 
kettőt, míg a többi osztályokban csak szám-
jegyekkel jelzi ugyanezt. Hogy a III. osztály-
ban hetenként valóban két órát szán a Tanterv 
készítője az énektanításra, ezt a földolgozandó, 
kijelölt anyag mennyiségéből is látjuk. De ha 
két énekórát tartunk a III. osztályban, hibás 
a Tanterv ama kitétele, hogy az énekórák 
száma a régihez képest kettővel szaporodott; 
hibás az Altalános óraterv ama tétele, mely 
heti egy énekórát tüntet föl a III. osztályban ; 
9-re teszi itt az összes énekórák számát s 23 
heti órát ír a III. osztályban, s hibás végül a 
bevezető rész s az Altalános óraterv is akkor, 
amikor 145-re teszi az összes órák számát. 
Ellenkező esetben pedig a tulajdonképeni Tan-
terv s az Utasítás föntemlített pontjai korri-
gálandók. 

Magam részéről elégségesnek is tartom az 
egy órát a III. osztályban s ez esetben a tárgy-
kor vonandó szűkebbre, mert a kemény hangnem 
fölépítése, a lépesőnevek, a mértékelés meg-
nevezése s jelzési módja, ütemezés stb. sok, ha 
mi a heti egy óra nagyobb részét énekeltetésre 
fordítjuk. 

* 

Az új Tanterv keresztülvitelében az Utasítás 
igazít bennünket útba. Mint a bevezető rész 
III. fejezete mondja: „a módszereknek mintegy 
velejét" adván. S talán egyik tárgyhoz fűzött 
utasításokra sem illik jobban e kitétel, mint az 
éneklés tanításához adottakra. A maga nemében 
páratlanul álló munkát végzett készítője. Való-

ban a velejét adta a módszereknek. Nem, ennél 
is különb dolgot művelt. Tizenöt oldalon ennyi 
tartalmat adni, több, mint velejét közölni vala-
minek. A laikus meg nem érti. A hozzáértő is 
fölkészülten fogjon tanulmányozásához. Minden 
mondata sokat mond. Egészében rendkívül 
tömör. Egy-egy kitétele egész fejezetnek adhatna 
anyagot. Hosszas elmélkedés, gondolkodás, 
tapasztalatok összességének eredménye egy-egy 
szakasz. Ez a munka igazán azoknak a föl-
találóknak dolgát jut tat ja eszünkbe, akik egy-
egy labdacsba szorítva egy egész napi táplá-
lékot adnak. Sokat, igen sokat ad e munkálat, 
kis helyen. 

S ez a legnagyobb erénye úgyszólván egyet-
len hibája is. Ne értsenek félre; nem érthe-
tetlen sehol, mert mindig szabatos, de munkát 
ad a megértése. Emellett azonban oly vonzó 
és érdekes az előadás módja, hogy az ember 
vissza-visszatér egyes részeire s igaz örömmel 
merül el élvezésébe. Nem idézek részleteket, 
olvassa el mindenki többször, tanulmányozza 
át s igazat ad majd nekem. 

Az anyagának csoportosításában, a többi 
tárgyakkal egybevágóan, első pontjában az 
énektanításnak a tantervi részben meghatáro-
zott célját írja körül, kiemelvén úgy az alaki, 
mint a tárgyi cél fontosságát. Bevezető soraim-
mal utaltam e részletnek sikerült voltára. Ami 
az egész munkálaton vörös fonálként vonul át, 
azt itt is említi, t. i. „a maradandó értékű 
magyar dalok és énekek elsajátítását". 

A második rész a módszerről szól. I t t látszik 
meg legjobban a szerző nagy tárgyismerete, 
tudományos készültsége s igazi pedagógus volta 
a maga teljes pompájában. Közli azokat az 
elveket, amelyek a Tanterv értelmezésénél s 
alkalmazásánál irányadók. Nagyon fontos itt 
az az ismételt kijelentése, hogy „az ének-
teehnikának csak a legminimálisabb mértékét 
követeli meg". De amit követel a Tanterv 
intenciója szerint, s valljuk meg : eleget követel, 
azt oly világításban mutatja be, hogy az ellen-
mondás egyetlen hangja nélkül elfogadjuk. 

Szól azután arról az eljárásról, melyet kö-
vetve, sikert hozó lesz a hallás utáni énektanítás. 
Amit e részben ajánl, azt a tapasztalás szente-
sítette. De finom distinkciókban gazdag e feje-
zet is. U j dolog e részletben az, mely azt 
tárgyalja, hogyan használja föl a tanító metó-
dikailag a megtanított dal zenei anyagát ; milyen 
úton haladjon, hogy a tanítás anyagának zenei 
tárgykörében meghatározott zenei elemeket 
szemlélhetőkké tegye. S ha az adott utasítá-
sokat követi a tanító, célt ér. Majd a hangjegy 
után való énektanításnál követhető eljárásokról 
szól. Megemlíti, hogy különböző módszerek is-
meretesek, de — nagyon helyesen — nem bocsát-
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kőzik a módszerek ismertetésébe, nem teszi 
bírálat tárgyává, bogy melyik volna jobb ; a 
tanítóra bízza, hogy az általa legjobbnak ismert 
módszert kövesse a tanításban, de megszív-
lelendő tanácsokat ad a habozóknak. Megemlíti 
itt azt is, hogy a tanulók nemi különbségét 
vegyük figyelembe a szöveg megválasztásánál. 
Indokoltabb volna e megjegyzés ott, ahol hosz-
szabban szól az anyag szövegi részének ki-
választásáról. 

A módszeres utasítások negyedik pontja egy 
rendes tanítási óra dispozícióját közli, de oly 
módon, hogy az egész iskolai év munkásságá-
nak mikéntjéről tiszta képet alkothatunk. Nagy-
tudású tanító munkája! De csak egy sorral 
kell tovább haladnunk s azt látjuk, hogy tudá-
sával egyenes arányban állanak igényei is. A 
hallás után való hangírásról szól. Nagyon kevés 
eredménnyel kecsegtetnek az ilyen gyakorlatok, 
de meg lehet próbálkozni vélük. 

Az énekmü zenei elemeiről, illetve azok 
tanítási módjáról beszél azután. E részlet 
kiválóságával méltán sorakozik a többihez. 
Arról szól, mint kell egy dalt analizálni s e 
kiválasztott elemeket eggyészerkeszteni. A négy, 
illetve öt elem közül kétségtelenül a metodikai 
és metrikai elemek elsajátítása oko?za a leg-
nagyobb nehézséget. Értékes tanácsokat ad az 
Utasítás i t t is, melyeknek helyességét főleg az 
elmélet igazolja, de e pontoknál érzi majd a 
tanító legerősebben a vezérkönyv hiányát. Az 
énekművek utolsó eleméről, a harmóniáról mon-
dottak kapcsán egy nagyon fontos kijelentést 
találunk. „A harmónia, a többszólamúság értel-
mében, mint az egyes osztályokban végzett 
énektanítás, vagy legföljebb csak a legfelsőbb 
osztályokban fordulhat elő, de ott is csak a 
kétszólamúság szűk terére szorítandó." 

Ami az Utasításnak az éneklést illető meg-
jegyzéseit érinti, csak azt mondhatom, hogy 
a tapasztalás diktálta annak minden sorát. 
Megemlítendő dolog, hogy a hangpróbák alap-
ján a tanulókat csoportokba osztatja s ezekkel 
nem külön szólamot, hanem a hanglétrák 
transzpozíciójával ugyanazt az anyagot énekelteti. 

Az Utasítás idevágó részének harmadik feje-
zete a tanítás anyagának osztályonként való 
fölosztását adja. Igen sikerült részlete e feje-
zetnek ama pont, amely a tanítandó dalok 
szövegi részét tárgykörök szerint csoportosítja. 
Sok-sok munkát igényel még az a törekvés, 
amely majd az „ismeretterjesztő, erkölcsképző, 
állatvédő" dalokat kiszorítja az iskolából. Bizony 
megszívlelendő a szerzőnek csillag alatt közlött 
megjegyzése, mely az imént említett mesterkélt 
iskoladalok énekeltetésétől óv. Fontosak ama 
részletek, melyek a dalok zenei részének tárgyi 
körét határozzák meg. 

S ha még megemlítem, hogy a munkálat 
teljességéből nem hiányoznak a tanítás segéd-
eszközeiről, illetve ezek alkalmazásáról szóló 
alapos megjegyzések sem, azt hiszem, minden 
olvasó magáévá teszi ítéletemet, mely azt 
mondja: Úttörő munkát végzett e munkálat 
megalkotója s mégis tökéletes a műve. 

* 

Az új Tanterv bevezető részének második 
szakaszában azokkal a nehézségekkel is fog-
lalkozik, amelyekbe az éneklés új tantervének 
foganatosítása ütköznék a jelen körülmények 
között. De kijelentést találunk arra nézve is, 
hogy e hiányokon segíteni fognak, még pedig 
„az elméleti tudás és gyakorlati készség" meg-
szerzésére szolgáló tanfolyamok rendezésével s 
alkalmas vezérkönyvek íratásával. Ezekre nézve 
az a véleményem, hogy a póttanfolyamok ren-
dezését elégségesnek nem tartom, már csak 
azért sem, mert nem minden tanítót áldott * 
meg a természet jó zenei hallóérzékkel s ezek 
az idő rövidségénél fogva a kívánt célt el nem 
érhetnék, másrészt meg azért, mert épen az 
ének oly művészi tárgy, amelyet csak fiatal 
korban lehet alaposan elsajátítani. 

Az ügynek vélek szolgálatot tenni, midőn e 
kijelentés kapcsán a következő, cikkem tar ta l -
mával már kellően megokolt javaslatot ter-
jesztem elő : 

1. Míg a kellően előkészített ifjabb generáció 
a régibb tanítói nemzedék helyére léphet, szak-
rendszert alkalmazva, képzett énektanítókat kell 
az éneklés tanításával megbízni. 

2. A. vezérkönyv megkészítésével a módszeres 
utasítások összeállítója bízassék meg. 

3. Intézkedés történjék gazdag dalgyűjteményt 
tartalmazó s a technikai gyakorlatokat támo-
gató tankönyv szerkesztésére. Hogy pedig e 
dalgyűjtemény összeállítójának munkáját meg-
könnyítsük és lehetővé tegyük, indítványozom 
egy fölhívás közzétételét, mely Magyarország 
összes néptanítóit fölszólítja, hogy azokat a 
ritmusos mondókákat, játék-, gyermek- és népies 
dalokat, melyek a gyűjteménybe abszolút becsük-
nél fogva beleillenek, küldjék be a dalgyűjte-
mény összeállítójának. 

* 

Végezetül megismétlem azt a kijelen-
tésemet, hogy az új Tanterv életbe-
léptetése új korszak kezdetét jelenti az 
énektanítás történetében, az Utasítás irányí-
tása szerint végzett taní tás pedig el-
ju t t a t j a az éneklést a r ra a polcra, mely 
ezt a tá rgyat kiváló fontossága szerint 
meg is illeti. 

(Budapest.) Grentzner Antal. 
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= A Budapesti (hivatalos) Tanítótestület 
okt. 26-án látogatott igazgató-tanácsi gyűlést 
tartott, melyen Trájtler Károly elnök kegyele-
tes szavakban emlékezett meg Somlyay József-
ről, aki az igazgató tanács tagja volt. Testü-
leti ügyek elintézése után az évzáró-vizsgá-
latók megszüntetésének kérdését tárgyalták. 
Kemény Simon a megszüntetés mellett követ-
kezőképen érvelt: 1. Fölöslegeseknek tartja 
elsősorban azért, mert nem számolnak be az 
iskola egész évi működéséről, hanem csak 
összefoglalva csoportosítják a tantárgyak lénye-
gesebb vagy tetszetősebb részeit: tehát csak 
az év végei ismétlésekről nyújtanak hű képet. 
2. A vizsgálatokra kitűzhető rövfd idő alatt 
nem felelhet minden gyermek minden tárgyból. 
3. A vizsgálatokon nem mutatnak be ú j taní-
tási anyagot. 4. Az iskola nevelő hatása a vizs-
gálatok alkalmával nem ítélhető meg. Ez job-
ban megfigyelhető otthon, a családban. 5. Se 
nem ront, se rem javít a már megállapított 
osztályzatokon. 6. Az iskola komoly, szerény 
jellegével ellentétben áll a vizsgálatokon meg-
nyilatkozó fitogtatás. 7. Fölösleges végül az 
utóbbi időben mindinkább tért nyerő szak-
szerűség folytán. Károsaknak tartja : A) Növen-
dékeink szempontjából : 1. A vizsgálatokon csak 
a jobbak felelnek gyakran, a közepesek ritkán, 
a gyöngék pedig talán egyáltalán nem. Az el-
bizakodásnak csíráját tehát az iskola is érleli, 
a nyilvánosság szereplési viszketegséget olt 
beléjük ; a bátorításra szorulók pedig szárnya-
szegetten még többet veszítenek önérzetükből. 
2. A vizsgálat többnyire csak gépies repro-
dukciója a begyakorolt feleleteknek, a külső 
siker érdekében alig kockáztat olyan új kérdést 
is a tanító, mely a növendékek önállóságáról 
és gondolkodásbeli ügyességéről tenne tanú-
bizonyságot, a kérdések tehát csak a szülők 
előtt lévén újak : a gyermek képességeire vo-
natkozólag a vizsgálat hamis képet nyújt. 3. 
A vizsgálat ideje előtti és alatti izgalmak ide-
gessé teszik a gyermeket. Előtte álmatlan 
avagy nyugtalan éjszakákat tölt el és étvágy-
talanságban szenved. Földúlt kedélyállapota 
izgalomba hozza a családot is. A vizsgálat 
alatt nélkülözni lévén kénytelen a rendes taní-
tás megszokott, derűs kedvességét, megijed a 
lélekzetet visszafojtó csendtől, avagy megzavarja 
a szokatlan nyüzsgés és a szülök aggódó vagy 
bátorító pillantásai sem tudják megbillent 
lelki egyensúlyát visszaállítani. 4. A tanító és 
tanítvány közötti búcsú nem lehet a vizsgála-
tokon oly benső ; pedig épen ezt kellene a 
szorgalmi idő utolsó napjának kiemelkedő ré-
szévé tenni. Mintegy betetőzése lenne ez annak 
a meghitt kedves viszonynak, mely az egész 
éven át közöttük fönnállott 5. Káros versen-

gést idéz elő — különösen a leányoknál — a 
ruházkodásban. B) A szülők szempontjából: 
1. A vizsgálat csak a jó tanulók szüleit elégíti 
ki, a többiek elkeseredetten, mint az iskola 
ellenségei távoznak onnan; sőt javarésze ezek-
nek — a pellengérre állítást elkerülni óhajt-
ván — otthon is marad. 2. A vizsgálatokon 
sok szülő van jelen, a tanító egyetlenegy gyer-
mekre vonatkozólag sem tehet kimerítő észre-
vételt, nem adhat útbaigazítást és a szülő nem 
szokik rá a tanítóval való tanácskozásra. 3. A 
szülő nem keresi évközben is a tanítóval az 
érintkezést. Azt hiszi, hogy a vizsgálaton való 
megjelenésével már kellő érdeklődést tanúsított. 
Nem erősíti tehát, hanem csak lazítja az iskola 
és a család közti kapcsolatot. C) A tanító 
szempontjából: 1. Ma a tanítói qualitás krité-
riuma a jó vizsgálat; a tanító tehát prepa-
rálni kénytelen. 2. Akár könyvből tanít, akár 
anélkül, a vizsgái ismétlések kedvéért és az 
ismeretek maradandóságának rovására időelőtt 
fejezi be a tananyagot. 3. Az összefoglaló kér-
dések kedvéért elhanyagolni kénytelen sok 
lényegest, melyek nem újíttatván föl, veszen-
dőbe mennek. 4. A vizsgálat a növendékek 
ismereteit kéri számon, a tudás megszűnik a 
nevelés eszköze lenni, öncéllá lesz és háttérbe 
szorítja a nevelést. 5. A tanítói eljárás művészi 
és sokoldalú megnyilatkozásai a vizsgálatokon 
nem mutathatók be, nem hivatott tehát arra, 
hogy a tanítói tekintélyt emelje, az iskolának 
barátokat szerezzen. 6. A vizsgálatok keltik a 
jelenlévő laikus közönségben azt az alaptalan 
hitet, hogy ők a tanítói munkásságnak hivatott 
bírálói. 7. Véget vet a bántó ajándékozásnak. — 
Schön József a záróvizsgálatok megszüntetése 
ellen következőleg érvelt: 1. Több mint 2 év-
tized óta harcol a tanítóság egy része az év-
záró-vizsgálatok jelenlegi szervezete ellen, de 
célját még el nem érte. Magában a tanítóság-
ban is megoszlanak az erre vonatkozó fölfogá-
sok. 2. A családnak az évtizedeken át fönnálló 
intézményhez megszerzett, de máskülönben is 
természetes joga van hogy t. i. gyermekének 
iskolai nevelésébe és oktatásába legalább egy 
évben egyszer bepillanthasson. 3. Az évzáró-
vizsgálat nem a tanító ellenőrzésére, hanem a 
család megnyugtatására való. 4. Hogy az év-
záró-vizsgálatokon a tanulógyermekben se 
erkölcsi, se testi bántódás ne essék, az iskola-
fönntartó hatóságoknak a kor igényeinek és 
helyes pedagógiai fölfogásának megfelelően 
kellene szabályozni az évzáró vizsgálatokat. 
5. Az évzáró-vizsgálat más egyebet nem vizs-
gál, mint azt a barátságos viszonyt, mely egy 
iskolaév alatt tanító és tanuló között kifejlő-
dött. 6. Összes emberi intézményeink azon 
elven alapulnak, hogy a megkezdett munkának 
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sikeres vége ünnepséggel tüntettessék ki. 7. Az 
iskolaév első napját is ünnepséggel kellene 
megülni; a szülők is vegyenek részt az ünnep-
ségen. 8. A multak iránt való kegyeletből fönn-
tartandónak vélem az évzáró-vizsgálatokat, de 
a 4. pontban említett hatósági szabályozást 
elengedhetetlennek tartom. 9. Hatósági személy-
nek egyáltalában semmi szerepe se jusson az 
évzáró-vizsgálaton. 10. Az összes fővárosi köz-
ségi elemi népiskolákban egy és ugyanazon 
napon tartassanak meg az évzáró-vizsgálatok. — 
A második vitatétel a következő volt : Az iskola 
udvara a tanítás szolgálatában. Eperjessy Ist-
ván, e tétel előadója, következőleg érvelt : 1. Az 
iskola udvara, amennyiben a térviszonyok és 
az adott körülmények megengedik, a természet-
rajzi oktatás céljaira fölhasználandó, hogy a 
gyermek a növényi életet a csírázástól a teljes 
kifejlődésig folyton szeme előtt lássa. A növé-
nyek ápolása közben vezethetjük rá a tanulót 
a közvetlen megfigyelés és tapasztalat alapján 
az ok és okozati összefüggésre, a világosság, 
melegség, nedvesség (eső) stb. közrehatásának, 
a természet örök törvényeinek igazi fölismeré-
sére. 2. Az iskola udvarán kis rabbatokban, 
vagy ha már más mód nincs, egyszerű faládi-
kákban szaporíthatjuk azokat a növényeket, 
melyekre jellegzetességüknél fogva a természet-
rajz tanításához szükségünk van. 3. Az iskola 
udvarán mutassuk be a főváros területén elő-
forduló talajnemeket, kőzeteket és ásványokat. 
4. Az iskola udvarának árnyékos részén helyez-
zünk el egy hőmérőt, melyről a tanulók föl-
váltva bejegyezzék a hőmérsékleti változásokat, 
mely változások hatását és befolyását a növényi 
élet fejlődésére épen e közvetlen megfigyelések 
alapján az iskolában letárgyalhatjuk. 5. Legyen 
az iskola udvarán egy kis aquárium és vivárium, 
mely közvetlen szemléltetés céljaira igen alkalmas 
szemléltetési eszköz. — A vita anyagát a Tes-
tület megküldi a kerületi tanítói köröknek bővebb 
megvitatás, illetőleg állásfoglalás végett. — 
Pályadíjak tanítási órákra címen Tóth Kálmán 
tartott előadást, a külön érdekkörök őszi munka-
programját pedig Sretvizer Lajos, Agotai Béla, 
Tóth Kálmán és Székely Károly ismertették. — 
A Budapesti Tanítótestület érdemes munkás-
ságot fejt ki. 

Az iskola nevel? 
E b. lapok 41. számában „Az iskola nevel" 

című cikk tartalmát nekem, ki legújabban e 
b. lapok mult évi 31. számában „Népiskolai 
munkánk eredménye" című cikkemben ez esz-
mét fölvetettem s arra a hazai tanítóságtól 
véleményt provokáltam s e véleményekre f. évi 
28. számban feleltem, figyelmen kívül hagynom 

már csak azért sem lehet, mert akkor hallga-
tólag el kellene ismernem, hogy állításom s a 
hozzászólók nagy részének szintén tapasztalati 
téren szerzett eszméi, állításai nem felelnének 
meg a valóságnak. 

Az van mondva u. i. az említett cikk be-
vezetésében : „A közelmúltban az a ferde föl-
fogás kapott lábra előbb a hírlapirodalom, 
aztán ennek közvetítése folytán a társadalom 
s utóbb a tanítóság egy részénél is, hogy az 
iskola nem nevel, csak tanít. Az egész dolog-
ban pedig legsajnosabb az, hogy épen ez utób-
biak nyargalnak legjobban e nádparipán. Hát 
ennél sötétebb emléket nem állított föl még 
magának egy művelt testület sem" stb. 

Szabad legyen e mindenesetre önérzetes, de 
nem tárgyilagos kijelentésre következő rövid 
választ adnom : 

A dolog nem újkeletü. 28 évi néptanítósá-
gom ideje alatt ugyanis azt tapasztaltam, hogy 
e kérdéssel csekélységemen kívül — neves 
pedagógusaink foglalkoztak s foglalkoznak, ami 
kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy nem ok 
nélkül. 

Úgy ezeknek, mint csekélységemnek is az 
volt a célunk, hogy kutatva az el nem vitáz-
ható baj okait, arra megfelelő orvosszereket 
leljünk s alkalmazzunk. 

Ezen kutatás közben M. P. állításával szem-
ben azon meg nem dönthető tapasztalati tényre 
jutottunk, hogy ami a nevelést illeti, népisko-
lai munkánknak nincs mes a magunk által is O O 
hőn óhajtott eredménye. Nem azért, mert az 
iskola nem nevel, de mert fáradságos munkán-
kat — mint azt cikkében M. P. is bizonyít-
gatja — annyira lerontja a szülei ház, társa-
dálom, hogy ami marad, legtöbb esetben ke-
véssel több a semminél. 

„Ne lovagoljunk hát azon a nádparipán", 
hogy amikor elismerjük és kimondjuk ez igaz-
ságot, magunkat akarnók kárhoztatni és el-
ítélni. De azon se, hogy hibanélküliek volnánk ! 
Épp ezért nem írom alá M. P. azon állítását, 
hogy: „Nem képzelek olyan tanítót, aki csak 
tanít, olyan tanító nincs e hazában". Ilyet 
csak „azok állíthatnak, akik magukról ítélnek". 
Akik azonban figyelemmel kísérik a mások 
munkáit is: jót mosolyognak az ilyen jóhisze-
műen megeresztett állításokon. Mert nemcsak 
ilyenek vannak, de fájdalom, olyanok is, kik 
iskoláikban bakakáplármódra toporzékolnak, 
átkozódnak, szitkozódnak. De az ilyen kivéte-
lek érintetlenül hagyják az össztanítóság peda-
gógiai képzettségét, képességét s jó hírnevét. 
Kinek jutna eszébe az ily kivételekről általá-
nos szabályul állítani, hogy az iskola egyálta-
lában nem nevel, nem teljesíti kötelességét ? ! 

Mint e b. lapok 28. számában többek hozzá-
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szólására megjegyeztem, azon állítást : „a nép-
iskola tanít inkább, mint nevel", nagyon sokan 
félreértették s oda magyarázták, mintha az 
egész vitából az a következés alakult volna ki, 
hogy mi, tanítók, „az ország gépezetének egy 
főszerve", hivatásunkat nem töltenők be. Csak 
ily félreértés alapján mondhatja M. P : „Ennél 
sötétebb emléket nem állított föl még magá-
nak egy müveit testület sem". Azt tartjuk mi 
„sötét" dolognak, ha valaki nem lát vagy 
nem akar látni világosan; ha csupán szavak 
s nem gondolatok ragadják meg s kötik le 
olvasásközben elméjét s ahelyett, hogy az esz-
méket latolgatná, az azokból kikapott egyes 
szavakon „nádparipázik". Csak ilyen félreértés 
szülhette „Az iskola nevel" c. cikket. Olvas-
gassa meg figyelmesen bárki is a Néptanítók 
Lapjában e tárgyban megjelent közleményeket: 
be fogja látni, hogy nem a tanítói kar volt 
megvádolva kötelességmulasztással ; ellenkező-
leg, kifejtettük, hogy lelkiismeretes munkáját 
tőle nem függő akadályok teszik az életre ki-
hatólag eredménytelenné s föl voltak sorolva 
a teendők, intézkedések is, melyek a népiskola 
munkáját nemcsak eredményesebbé tennék, de 
a nép valláserkölcsi s társadalmi életét, művelt-
ségét is teljesen átalakítanák. 

„Ne lovagoljunk azon a nádparipán", hogy 
népiskolai oktatás- nevelésünk semmi kívánni-
valót sem hagy fönn. Ne ámítsuk magunkat, 
másokat sem ; mert azzal nem teszünk hasznos 
szolgálatot sem magunknak, sem népnevelés-
ügyünknek. Ellenkezőleg : kutassunk, vizsgálód-
junk, keressük a hibákat, leljük föl a hiányo-
ka t ; soroljuk föl a teendőket és hívjuk föl 
azokra azok figyelmét, kik hivatva vannak 
azokat fölülvizsgálni, megítélni s annak értel-
mében cselekedni, rendelkezni. Ez a mi hiva-
tásunk ! 

(Füzesgyarmat.) Lázár István. 

A női kéziinnnkataitítás szélsőségei. 
A mult évi évzáró-vizsgálatok nálam elég ö o 

korán megtartattak, jócskán maradt gondnél-
küli napom, hogy azokat budapesti iskolák 
látogatásaira fölhasználjam. A tanítói kvalitás 
csiszolt módszerén még vizsgán is okul az 
ember: nem kell azt hinni, hogy egyes-egyedül 
a gyermek arat. A tanító nem malomkövet 
járat a vizsgán, mert ha azt járat, bizony 
pokolba azzal a vizsgával! Inkább ott is bá-
nyászkodik, ott is saját énjének rejtekéből hoz 
föl színes aranyakat. 

Időm nem veszett kárba, nem azzal az álmos 
közönség szemével néztem a gyakorlati mun-
kákat, mely részint a médikék szavalatainak, 
éneklő deklamálásának hallgatásáért tűr 30—40 

fok meleget, egy hosszú félnapon. Láttam én 
ott sokat. 

Tenyeremet biz én is összecsaptam, hogy 
oly csitri leányok képesek a belga ügyességé-
vel csipkét verni, napernyőre liliomot festeni, 
a himzés remeklését két apró szemmel, a mű-
vészi ízlés becsvágyával oly sok változatban 
keresztülvinni. A szalon tarka ékességein táp-
lálkozott a szemem, de lelkem mégis betellett 
panasszal. 

Micsoda szertelen kinövése ez az iskolának, 
micsoda áldatlan megrontója ez az életnek ! 

Ne mondják azt kérem, hogy a műízlés nem 
merül ki a kötényvarrásban, a ruhafoltozásban. 
Mert ez igaz, de egyben közönséges rabulisz-
tika. A népiskolának semmi szín alatt sem 
lehet célja a szalon, az úri asztal, az úri díván 
számára erőket kiképezni, de kötelessége gyerek-
fejkötőket, ingeket, egyszerűbb ruhákat, folto-
zásokat készíteni. 

Es ezt nem azzal a könnyelmű s utánzó 
szállóigével mondom, mely régóta hangzik a 
pedagógiai világban, de veszem a szociális 
szempontot is : mikor az igény annyira meleg-
ágya a sok panasznak, mikor háziasszonyaink 
nem tudnak tűt venni a kezükbe, hogy ruhá-
juka t megvarrják, noha annak idején díván-
párnát hímzettek a tündérújjak ; asszonykorban 
nem pepecselik erre az időt. 

Végtére is, sokkal fontosabb előttem, ha a 
kis húgom meg tud varrni egy szoknyát, egy 
inget, mint mikor függönyre fest szecessziós 
virágot, mert azt tudom, hogy maga csinálja, 
hogy az közelebb áll a természethez, mint a 
nagyzás, mely nélkül az ember ellehet, sőt 
mikor drága a kenyér, szegény a leány, el is 
kell lennie, mert a kenyér drágább is lehet és 
úgy történhet, hogy húgom még szegényebb 
emberhez megy feleségül, mint ő maga. 

Mikor majd gyermekének inget varr, ha jó-
indulatú férje lesz, megcsókolja érte. De mikor 
a damasztterítéket aranyszálakkal ékesíti, férje 
lelkében vihar is tombolhat. Már pedig az a 
kis dúdorászó dal a kis ing varrásánál szebb 
poézis, mint a damasztterítéknél megnyilat-
kozott műízlés, mert az a munka stilizált, kerek 
és művészi, emez csak kontárkodás, nem kenyér-
kereset. Amit nem hivatásból űz az ember, 
— mondta Széchenyi — nem is művészi az. 

Egészen más : ha a népiskolának az volna 
a föladata, hogy kész varrónőket, himzőnőket 
képezzen ki. De épen azért vannak úgyneve-
zett „varrodák", hogy ott e kenyérkeresetre 
készülőket kiképezzék, hímezni, kötni, festeni más 
intézeteknél megtanítsák. A népiskola az életnek 
neveljen, de ne a nagyzásnak, mert soha sem lesz 
népszerű. Hogy pedig ez így van. a vizsgákon 
hallottam, mikor az apák kifakadtak előttem : 
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— Bizony uram, ez a kis haszontalan munka 
sok pénzemet elvitte. Pedig az egész csupa 
komédia. Van ebben művészet ? Dehogy van ! 
Az egész csak másolás. Nézze meg a mintát. 
Gyönge, vagy sikerültebb munka, de másolták. 

Amott egy igen szerény viszonyok között 
élő ember panaszkodik, hogy az ő leányának 
egészen fölösleges franciás kályhaellenzőket 
festeni. Térül-fordul az idő, maholnap az anyja 
se lát és nem lesz, aki egy foltot vessen az ő 
ruhájára. 

Es amíg nagyságos és kegyelmes asszonyok 
szinte a szemükkel hívják az embert apró 
csöppségeik munkáihoz, elgondolom, hogy asz-
szonykorban egyikük sem fog monogramokat 
hímezni, mert szegény varróleányok megcsinál-
ják darabját 10 — 20 krajcárért. Ezeket is jobb 
lett volna az élet felé vezetni: mert a művé-
szet gyakorlásában valóságos botránnyal gázol-
nak végig. Nem művészet minden, ami a szem-
nek tetszik. 

Ha a parasztgyermek díványpárnáját kiál-
lítják, már dicsérjük az iskolát, de ha egy ú r i -
gyerek foltokat varr valami ruhára, amellett 
elmegyünk, mert alpárinak látjuk. 

Ezeket láttam, ezeket vettem észre. Szeret-
tem volna, ha mindezt szaktanítónő mondja el, 
kinek prakszisa szintén elítéli azt a munkakört, 
melyet oly nagy költséggel intéznek a női 
kézimunka tanításánál. 

(Budapest.) Verner Jenő. 

A sok szünnap. 
(Hozzászólások.) 

Székely Árpád (Nagybánya) így nyilatkozik : 
„A sok szünnap ellen szót emelni jogosult. 
Kérdés, kivihető e, hogy csökkentve legyen a 
számuk ? Ezt én igen nehéznek s csak kis 
részében megvalósíthatónak tartom. Többféle 
nehézsége van. Az egyik a lokális szokás és 
ez a kisebbik. Ennél mélyebben járó az, hogy 
a felekezetek hagyományos, elfogadott, meg-
szokott rendjébe ütközhetik. Tudjuk, hogy 
minden újítással szemben elfogultak az em-
berek. Ez a konzervatív irány még nagyobb 
akkor, ha a felekezetnek vallási dolgait érinti, 
csak legkisebb részben is. Teljes lojalitással 
elismerem, hogy a gondolat fölvetőjét nem 
vezeti más, mint „a jóakarat gyermekeink 
jövője és így boldogulása érdekében" s hiszem, 
hogy fölszólalásának némi kevés gyakorlati 
eredménye lesz. Azonban az a kevés is nyere-
sége lesz az iskolának s már ezért is érdemes 
volt megvitatás tárgyául fölszinre hozni a kér-
dést. Azt a kívánságot, hogy a „beiratkozás-
kor maradjanak ott nyomban a gyermekek", 
az 1 tanítós iskoláknál módosítani szeretném. 

Mondjuk ki, hogy 1 tanítós iskolánál a be-
íratás egy napig tar t vagy 1 2 napig s a követ-
kező nap kezdődik a tanítás. Eszerint a leg-
kisebb faluban szeptember 14-én megtörténik 
a beíratás s 15-én kezdetét veszi az iskolai 
munka. Ha az iskolaszék vagy gondnokság és 
a tanító ezt így keresztül óhajtják vinni, sike-
rülni fog. Nagyobb községekben, városokban 
is elég behatásra 3 nap s a negyediken már 
taníthatunk. Ettől eltérés annyiban lehet, 
hogyha ezeknek a napoknak valamelyike talán 
vasárnap. Nálunk a vasárnapi beíratás ellen 
hírlapilag fölszólaltak. És én akkor, mikor a 
vasárnapi törvényes munkaszünet az iparosokra, 
kereskedőkre és a mezei munkásokra kötelező, 
ezt a kötelezettséget kiterjeszteni jónak látnám 
a tanítókra s általán a szellemi munkásokra is. 

Az én tapasztalatom az, hogy hétköznap 
kora reggel ismétlősökefc tanítanunk nem 
lehet. Amennyire jól beválik április, május, 
június hónapokban a falusi gyermekeknek 7 
órától való tanítása, amit tapasztalat igazol, a 
mindennapi iskolaköteleseknél, annyira kivihe-
tetlen az ismétlősöknél. Kérdezzük meg a falusi 
gazdálkodó embert, hogy a reggeli és délutáni 
idő közül melyikben dolgozik nagyobb eréllyel 
s mikor engedi el inkább a gyermekét a mun-
kától. Ugyanez áll az iparosinasokra nézve. 
A délelőtti munka értékesebb, teljesebb és 
szaporább. Ebből következik, hogy én a heti 
két V2 napi szünetet pártolom, mikor az 
ismétlők tanításával, többtanítós iskolánál, az 
Y—VI. osztályosok gazdaságtani és háztartás-
tani dolgaival foglalkozunk. Azt is jónak 
tartom, hogy ahol a hetivásárral összeegyez-
tethető, 1 nap legyen a heti szünet. 

Nem hiszem, hogy célravezető legyen az 
sem, hogy a karácsonyi vagy a húsvéti ren-
deletileg megállapított szünetet megrövidítsük. 
Egytanítós iskoláknál, hol a tanító kántor is, 
ilyenkor több a templomi dolog mint máskor, 
s ez az iskolai tanítási időbe is beleesik. Na-
gyobb iskoláknál meg a csonkahét s a nagy-
hét az iskolák takarítására, súrolására for-
díttatik. 

Az országos vásári napot szünnapnak meg-
tartani jó, mert a gyermekeket a szülők 
igénybe veszik. Ilyenkor tanítani különben sem 
lehet, mert a gyermeksereg egynegyede leg-
alább hiányzik. De helyeselni tudom azt, hogy 
az igazgatói szünnap megszűnjék s az is cél-
szerű, hogy az iskolai ünnepélyek a reá követ-
kező vasárnapra tétessenek. Ezt én pár éve 
hangoztattam, azzal indokolva, hogy az ünne-
pélyen a gyermekek szülői s az iskolai elöl-
járóságnak tagjai közül mennél többen vegye-
nek, vehessenek részt, hogy ezáltal az iskolai 
ünnepélyek a népnek is ünnepélyei legyenek." 
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BogátiJános (Somogyszentmiklós): „A kará-
csonyi és a húsvéti szünidőt nem kell keves-
bíteni. Gondoljunk csak vissza a magunk 
gyermekkorára, hogy mily nehezen vártuk mi 
is ez ünnepeket és a vele járó szünetet. Leg-
több helyen e szünetek alatt tatarozzák az 
iskolát. A húsvéti ünnepkor nagyszerdától 
szombatig a katholikusoknál félünnep. Yasár-
nap és hétfő a fő ünnep. Ezeken a napokon az 
istentisztelet és a sok szertartás eltart reggel 
8 órától 11 óráig is. Ezeken a napokon van 
a legtöbb kántori teendő. Pedig hány tanító 
egyszersmind kántor is ? A heti csütörtöki 
szünnap sokkal kevesebb iskolánál van meg, 
mint a szerda és szombat délután. Ilyenkor pedig 
a gazd. ismétlő-iskolában, vagy az ismétlő-
iskolában van a tanító elfoglalva. Úgyszintén 
vasárnap is. Ez áll a falusi iskolákra. Nagyobb 
községekben, városokban, este 5 — 8 óráig az 
iparostanonc-iskolában van a tanító elfoglalva. 
Tehát így nem igen szünetelhetnek a tanítók. 
Az pedig, hogy kora reggel tartsuk az ismétlő-
iskolák oktatását, épen lehetetlen. A naptá-
rakat is fölösleges reformálni, hanem hogy a 
szünnap kevesebb legyen, azon a következő 
móddal lehetne segíteni: Egy rendeletet kel-
lene kiadni az iskolák számára, melyben a 
miniszter úr elrendelné, hogy úgy a városban, 
mint a falun, a tanítást szeptember hó 10-én 
kezdjék el és végezzék be június 15 — 25-én. 
Ezt a rendeletet pedig szigorúan végre is kel-
lene hajtani. Így maradna 205 nap a tanításra, 
pedig ennyi idő alatt sokat lehet tanítani és 
tanulni. Megjegyzem, hogy a falusi emberekből 
álló iskolaszék erre képtelen, mert a föld-
míves ember ezzel nem igen törődik. A mu-
lasztásokat szigorúan kellene venni, mert ezek 
a tanításnak nagy kárára vannak. Hogy a 
tanítók az összes idejüket az iskolára szentel-
hessék, a következőket kellene tenni: A tanító 
fizetését annyira emelni, hogy belőle tisztessé-
gesen eltarthatná a családját, mint ezt Újvidék 
városa tette, mert sok tanító ezt a mai viszo-
nyok között nem teheti. A földbirtok és a 
termények helyett készpénzzel kellene fizetni, 
hogy ezekkel sem kellene vesződni. így azután 
a tanító föláldozhatná az idejét az iskolá-
jára. Létesíthetne községében olvasóköröket, 
kosárfonó-tanfolyamot. Vezethetne rendes fa-
iskolát, tarthatna fölolvasásokat. Egyszóval az 
egész idejét a népe javára szentelhetné." 

Nickmann Rezső (Gyula) szerint a heti szün-
nap okvetetlenül fönntartandó, a beíratás után 
nyomban nem lehet a tanítást megkezdeni, a 
szüreti vakációt sem lehet egészen beszüntetni, 
de karácsonykor, húsvétkor elég a 4 napi szünet. 
„De az iskolai ünnepélyekre szánt napokat ne 
bolygassuk ! E tekintetben egy véleményen 

vagyok Nagy Sándorral, mert nem ismerek 
jobb alkalmat és eszközt a hazafiság és a haza-
szeretet fölébresztésére és ápolására, mint a 
nemzeti ünnepeknek iskolában való megtartását. 
Az iskolai ünnepélyt „mindig a rákövetkező 
vasárnapon" csak ott tartanám, ahol a szülők 
nem érnek rá köznapon az ilyen ünnepélyen 
résztvenni, de akkor is csak délután kellene 
ezeket megtartani. Ott pedig, ahol az iskolai 
ünnepély csak abból áll, bogy kitűzik az iskolai 
épület homlokzatára a nemzetiszínű, illetve a 
gyászlobogót és hazaküldik a nebulókat, ott 
igenis, bátran lehet tanítani — a nemzeti 
ünnepen is." 

Várady Menyhért (Verespatak): „A szün-
napok némileg való kevesbítését helyesnek 
találom, de csak a gondnoksági utasításban 
erre vonatkozólag előírt keretben. A heti két 
félnapos vagy egynapos szünetre pedagógiai 
szempontból is szükség van. A gyermek a sok 
szellemi munkában tanítójával együtt kifárad, 
s ha az elmének is meg van adva a nyuga-
lomra való idő, a pihenés után a munka újult 
erővel foly tovább. Hagyjuk tehát, hogy legyen 
ideje a gyermeknek a gondatlan, szabadon való 
játszásra, mert ez alatt pihen az elméje, fizi-
kailag pedig erősödik. Az iskolai ünnepélyek 
vasárnapra való tétele majdnem lehetetlen, 
hiszen akkor is el vagyunk foglalva, s az ünnep-
napok alatt való tanítást sem tartanám helyes-
nek. Az iskolai ünnepélyek a gyermek érzés-
világára hogy mily nagy hatással vannak, 
fölösleges mondani, s bármely ünnepélyt, külö-
nösen a hazafias ünnepélyt, legcélszerűbb akkor 
megtartani, amikor aktuális. Ha tanítjuk a 
gyermekeket vallásra, ha tanítjuk istenfélelemre, 
tartsuk meg az ünnepeket s szoktassuk a gyer-
mekeket, hogy ezt az időt a Mindenható tisz-
teletére fordítsák. Az ünnepek megtartása nem 
henyélés, sokkal ideálisabb valami. Nekünk 
nemcsak az értelmi nevelést kell szem előtt 
tartanunk, de nagy súlyt kell fektetnünk az 
erkölcsi nevelésre is, már pedig a kegyelet és 
az erkölcsi érzelmek fölkeltése és ápolása végett 
úgy az ünnepélyeket, mint az ünnepeket sze-
rény véleményem ezerint föltétlenül meg kell 
tartani. " 

Göttl Mariska (Sopron-Himód) sokalja a 
szüreti 8 —10 és a decemberi 10 — 12 napos 
vakációt, ezeket tehát redukálni kell. A heti 
szünnapot azonban föltétlenül fönntartandónak 
véli. A körmenetekre okvetetlenül elviendők-
nek tartja a gyermekeket. „Mert ha a tanító 
és pap között a kellő egyetértés megvan, lehet 
a körmeneteket úgy rendezni, hogy a tanulók 
részt is vegyenek benne és 8 órára mégis 
iskolában lehessenek. Én még minden kör-
menet után taníthattam délelőtt is. Délután 
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meg eme napokon úgy sem szokott szünet 
lenni." A hazafias ünnepek eltörlését vagy más 
napra áttételét sem helyesli. „Kevesbítsük a 
beíratási, a szüreti, a karácsonyi, a húsvéti 
szünnapokat, de semmi esetre a vallásos és 
hazafias ünnepek tartására szántakat és ne a 
heti szünnapot, mert ezekre szükségünk van." 

Csabai József (Békésszentandrás) nem helyesli 
a hazafias ünnepeknek a következő vasárnapra 
való kitolását, sem a heti szünnap megszün-
tetését, majd így folytatja: „Még egynéhány 
szót az oly szünnapokról, melyek amellett, hogy 
szünnapok, az iskola nevelői hatásának ádáz 
ellenségei. Ezek ugyanis az ú j tanév elején 
különböző címek alatt minduntalan előforduló 
őszi szünnapok, melyeket jó volna törvény által 
szabályozni. A disznóölés, disznótor, lakodalom, 
a sok névnap és születésrnap, vásári szünnapok 
és más egyéb alkalmatosságok nagyon jó ténye-
zők az alkoholizmus terjesztésére s ennélfogva 
az iskola nevelői hatásának érvénytelenítésére is. 
Szerintem ilyen alkalommal nincs helye a gyer-
meknek a társaságban, hol a felnőttek egy-egy 
elejtett vagy kétértelmű szavából sok rosszat 
tanulhat és tanul is a gyermek. A vásári szün-
napokat meg határozottan be kellene tiltani, 
mert ezt az időt nem főképen a gyermek szük-
ségleteinek beszerzésére használják a szülők, 
hanem hagyják őket csatangolni a vásárban, 
hol némelyik könnyen hajlandó megfeledkezni 
az enyém és tied közti különbségről. Ezenkívül 
naphosszat ácsorognak a komédiás-sátorok 
előtt és szemlélik a komédiások épen nem 
épületes, sőt sokszor szemtelen reklámelőadá-
sait. A családi ünnepély, melyhez a lakodalom 
is tartozik, törvényes szünnap gyanánt szerepel 
iskoláinkban. Ez helyes is. Csakhogy úgy a 
szülők, mint maguk a gyermekek visszaélnek 
ezen szünnappal. Ha nappal van lakodalomban 
az iskolásgyermek, ez még tűrhető. Hanem 
már éjszakázni a gyermeknek ezen helyen nem 
volna szabad. I t t is hamarabb elsajátítja a 
gyermek a sok rosszat, mint iskolában a jót. 
Ezeket kellene tehát valamiképen megszüntetni. 
Ezenkívül azon szün- és ünnepnapokat kell 
még az iskolából kiküszöbölni, amelyek mel-
lőzhetők s nélkülözhetők anélkül, hogy az 
iskolából kikerülő s felnőtté növekedett mind-
két nembeli ifjúság lelkében s meggyőződésé-
ben visszatetszést szülni kény teleníttetnék. " 

Ezzel ezt a vitát befejeztük. 

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

A vallás- és közokt. m. kir. miniszter a g. 
kel. egyházi célokra szolgáló javadalomból a 
sároki g. kel. szerb egyházközség részére, tem- ! 

plomépülete kijavítására 200 K, a nagybud-
méri g. kel. szerb egyházközség részére, lelkészi 
telek kárpótlásra 200, a ráczgörcsönyi g. kel. 
szerb egyházközség részére, templomjavításra 
200 korona államsegélyt engedélyezett. 

Köszönetét nyilvánította: a „Besztercze-
naszódvármegyei Zálogkölcsön és Hitelintézet 
igazgatóságának, a beszterczei állami elemi, 
állami iparostanonc és államilag segélyezett 
közs. polg. fiúiskola részére tett, összesen 240 
koronát kitevő adományáért ; dr. llornig Károly 
br., v. b. t. t., veszprémi püspöknek, ki Herenden 
egy róm. kath. kisdedóvodát állított föl és 
nyitott meg, a kisdednevelésügy érdekében 
tanúsított nagylelkű, hazafias áldozatkészségeért. 

Jelen minőségében áthelyezte: Konta 
Viktória mátésza'kai áll. óvónőt a kispesti áll. 
óvóhoz ; Konta Irén kispesti áll. óvónőt a 
mátészalkai áll. óvóhoz; Hirschl Julia alsó-
vereczkei áll. el. isk. tanítónőt a kabolacsárdai 
áll. el. isk.-hoz; Méhes János harangmezői áll. 
el. isk. tanítót a kesztegi áll. el. iskolához; 
Óváry János balassagyarmati és Fröhlich Pál 
nagybecskereki áll. el. isk. tanítókat kölcsö-
nösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Feles Péterné, 
szül. Kality Darinka újvidéki munkaképtelen 
gör. kel. szerb tanítónőnek évi 700 K- t ; 
Barna, József csaczai munkaképtelen izr. el. 
isk. tanítónak évi 1000 K-t ; Gál István bel-
várdi ev. ref. el. isk. tanítónak évi 700 K-t ; 
Laukó Mihály szentlőrinczkátai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 780 K-t; Gsollák István 
szacsuri g. kath. el. isk. tanítónak évi 780 K-t ; 
Erdei György radvánczi munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónak évi 1180 K- t ; Boterla Gábor 
kissajói munkaképtelen gör. kath. el. iskolai 
tanítónak 520 K ideiglenes nyugdíjat; Ince 
Dániel m.-zsákodi unit. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 740 K-1 ; Fleischmann 
Izrael zsámbéki munkaképtelen izr. el. isk. 
tanítónak évi 820 K-t; Heim János dénes-
újfalui áll. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 1200 K-t ; Deáky Gyula tolnanémedii 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 600 K-t ; 
Nagy Károly csákányi róm. kath. el. iskolai 
elaggott tanítónak évi 1040 K - t ; Gliba György 
piricsei elaggott g. kath. el. isk. tanítónak évi 
280 K- t ; Kmet György isztebnei ág. ev. hitf. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 920 K- t ; 
Beniczky Pál pogonyi munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 680 K-t; Szafta János alsó-
lunkoji munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
520 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Varga Lajos békési ev. ref. el. iskolai 
tanító özv., szül. Váradi Eszternek évi 693 K 
20 f-t. 
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A halottakról. 
Mi van ottan, hol ti vagytok; 
Kik a sírba dőltetek, 
Hol van, tán a világűrben 
Oszlott széjjel léiketek ? 
És, miként az istenségnek 
Sosem múló részei : 
Az örökkévalóságot 
A lelketek élvezi ? 

Itt, ezen a földön járva 
Bűbáj mennyi tépdesett! 
Bizonyára annyi gyönyört 
Szívetek nem érezett. 
Mint a zordon, sötét felliő : 
Hány oly gond ült rajtatok, 
Szörnyű kínok karmai közt 
Hányszor vonaglottatok ! ? 

Míg bűn, átok, rút gonoszság 
Bátok láncot vertenek, 
A bűbájos reménységek 
Szívetékben lengtenék, 
Mosolyogva biztatgattak, 
Hogy lesz szebb és jobb világ, 
Előbb, hogysem a sírhalmon 
Kizöldül a cipruság. 

Ha szívetek erényvár volt 
S hozzá lator juthatott, 
Ki próbára tenni készté : 
Annyi undort juttatott 
Elébetek, hogy a mennynek, 
Földnek drága kincse mind 
Annyi gyönyört, üdvét és kéjt 
Utatokra sose hint. 

A szeretet : — drága virág ! 
Mennyi volt a tövise ! ? 
Szeretetben, igazságban 
Hányszor rendült meg hite 
A ti hívő lelketeknek ? 
Amit sírba vittetek : 
Vájjon szent-e, tiszta volt-e 
Legutolsó hitetek ? 

Elmentetek ... Ég a szivünk . .. 
Lángja : hü, szent kegyelet. 
Zokogásunk, őszi szélként, 
Ott sír hantotok felett. 
Majd ha mi is oda térünk, 
Hol ti vagytok, lesz-e majd, 
Ki utánunk hő érzéssel 
Röpít égő, mély sóhajt ? .. . 

Minké Béla. 

IRODALOM. 
Magyarok csillaga cím alatt az Erzsébet-

gyászünnepélyek rendezéséhez Ludvigh Béla 
vezérkönyvet szerkesztett, mely díszes kiadásban 
most hagyta el a sajtót. Dicsőemlékü Erzsébet 
királyné iránt már egész hagyományossá lett 
a hála nemzetünkben. Míg szép alakjával köz-
tünk élt, szeretettel, rajongással vettük körül, 
mint egy angyali királynőt ; míg most kegye-
lettel fohászkodunk hozzá az égbe, honnan 
mint dicső Géniusz őrködik kedves népei fölött. 
Az iskolák terjesztik és őrizhetik meg leg-
jobban az Erzsébet-kultuszt. Az idén is min-
den iskola kegyelettel, szép gyászünnepéllyel 
üli meg Erzsébet napját. Az ünnepet ren-
dező kartársak nagyon jól fölhasználhatják 
Ludvigh Béla „vezérkönyvét", mely szavalásra 
alkalmas 30 költeményt és kótára tett 4 gyász-
dalt tartalmaz. Emlékbeszédek, emléksorok és 
a jó királynéra való visszaemlékezések is van-
nak ez ügyesen összeállított munkában, melyet 
számos kép is ékesít. Ez a lélekemelő olvas-
mány ifjúsági könyvtárak számára is igen 
alkalmas. A Magyarok csillaga c. munkát me-
legen ajánljuk t. kartársaink figyelmébe. Meg-
rendelhető a szerkesztőnél : Ludvigh Bélánál, 
Üllőn (Pest m.). Ara 2 korona. 

Az oktatás egészségtana. Különös tekintettel 
az elemi és középiskolai megterhelésre. I r ta : 
Legányi Gyula dr. Sorra veszi a többi közt a 
népiskolai tárgyakat s konklúziói ezek : a Kit- 
es erkölcstan nem gyermeknek való; az írás-
olvasás mai módszerét nem tart ja gyermeknek 
valónak ; a fejbeli számolás előzze meg a szám-
jegyek ismeretét; a nyelvtant egyáltalán nem 
tartja a népiskolába valónak ; a természettan 
és -rajz tanítását helyesli, „de — úgymond — 
maradjunk az elemek szűk körében és csuk a 
gyermek kezeügyébe eső tárgyakat karoljunk 
föl". A szerző szerint nem való gyermeknek a 
hazai földleírás és történet, mert „általános és 
szakismeretet tételez föl" ; nem valók neki a 
gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság és a 
kertészet köréből; nem a polgári jogok és 
kötelességek rövid ismertetése. Az ének taní-
tását helyesli, de már a testgyakorlat nem való 
a gyermeknek, akinek csak a játék, szabadban 
mozgás és szaladgálás kell, ami különben igaz. 
Sok érdekes megfigyelés van e könyvben, 
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amely azonban sok tekintetben — egyoldalú. 
Ara 2 K. (Hegedűs és Sándor bizománya, 
üebreczen.) 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
V. I. Vámosladány. On azt ír ja nekünk, hogy 

az egyet, tanítógyűlés naplóját már vagy 10 
levelező-lapon kérte „különféle egyénektől" s 
nem tudja megkapni. Kikelve e „botrányos" 
állapotok miatt, tőlünk kérdi, hogy mit tegyen ? 
Mi sem tanácsolhatank mást, mint az elnökség, 
hogy t. i. tessék Hajós Mihály titkár úrhoz 
fordulni, aki az expediálást magára vállalta. — 
E. D. Sz. A próbaév, ha utóbb véglegesítetett 
és szolgálati folytonosságát igazolni tudja, 
az évötödös korpótléknál beszámíttatik. — 
Sz. A. Prebul. Hivatalból fogja megkapni. — 
K. L. Kutyfalva. Az ifj. egyesület alapszabá-
lyainak tervezeteért forduljon a tanf.-séghez. — 
R. K. Daal. A min.-ban nem fordul elő. — 
„Riadó." A döntés 73.521. sz. a. lenn van a 
közigazgatási bizottságnál. (Ilyen magánügyben 
mindig címzett levélesőlapot hell mellékelni.) — 
T. I. Nyék. Még elintézés alatt van. — 
F. B. S. Sámson. 75.691. sz. a. jogi tár-
gyaláson van. (Ezek is magánügyek!) — 
R. .T. Lajosmizse. A milléniumi év is csak 
egy évnek számít. — F. B.-né. Kistelek. Az 
új Tanterv szerint szerkesztett olyan vezér-
könyv megjelenéséről még nem tudunk. — 
K. J. J. 1. Budakeszen van a tüdőbajosok 
számára szanatórium (Erzsébet-sz.), oda írjon, 
dr. Kuthy Dezső kir. tanácsos, igazgató úr 
címére. 2. Szabadságot az iskolafönntartótól 
kell kérnie ; hogy mennyi időre : azt az orvostól 
kell megkérdezni. A helyettest az iskolafönn-
tartónak kellene fizetnie. — K. M. Tolmács. 
Ha iskolaszéki elnöke abban állapodott meg, 
hogy korpótlékát havi előleges részletekben 
szolgáltatja ki, nem találunk okot arra nézve, 
hogy ön elhatározásának eleget ne tegyen. — 
F. Oy. Poga. Állítólagos veszteségeért kár-
pótlást nem fog kapni. Ügyében mást nem 
javasolhatunk, minthogy az 5°/o-os iskolai adó-
hátralékok terhére kérjék a szükséges helyre-
állítások végrehajtását. Figyelmeztetjük azon-
ban, hogy a minisztérium előzetes engedélye 
nélkül ne foganatosítsák a javításokat. A baj 
különben sem lehet oly nagy, mert úgy tud-
juk, hogy az iskolai épület a közel múltban 
jelentékeny költséggel állíttatott helyre. — 
tir. A. P. 0 . K. Hitfelekezeti iskolájukat az 
egyházi főhatóság hozzájárulása nélkül nem 
államosítják. Ha ezt kieszközölték, forduljanak 
a kir. tanf. úrhoz, aki az állami iskolai szervezés 
egyéb föltételeit meg fogja önökkel ismertetni. — 
U. J. Sand. Az iskolafönntartótól kell kérnie.— 

K. Y. Katona. 1. Alig hisszük, hogy „Az 
én újságom "-at ingyen meg lehetne kapni 
(pláne „több példányban!"), mert hiszen az 
magánvállalkozó kiadása. 2. A vármegyei sza-
bályzattól függ. — T. I. Somogyberzencze. 
Már hogy rontaná le az a tanítói tekintélyt ! 
Ellenkezőleg : a tanító azzal szép társadalmi 
kötelességet teljesít! — T. A. M. és mások-
nak. A gazdasági ismétlő-iskolai szaktanítók 
gazdasági irányú kiképeztetésüket a debreczeni 
gazdasági tanintézetben (ahová csak egy tanító 
vétetik föl) és a földmíves-iskolákban nyerik. 
A beosztásokat a földmívelésügyi minisztérium 
eszközli. A tanfolyam két éves. A fölvétel 
iránti és az annak idején kiírandó pályázat 
szerint fölszerelendő kérvények a vallás- és 
közokt. minisztériumhoz nyújtandók be. — 
P. S. Hetes. Forduljon a Lampel-céghez. — 
Kérvényező. 1. Állami iskolához való kine-
veztetése esetén 800 korona alapfizetésen és 
az 1904. évi I. törvénycikkel biztosított 200 
korona személyi pótlékon kívül természete-
sen megkapja esedékes korpótlékait is. 2. Az 

^igazgatói tiszteletdíj 100—300 korona. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A kormány programja, melyet a minisz-

terelnök október 28-án fejtett ki, a népokta-
tásra vonatkozólag a következőket tartalmazza: 
„A tankötelezettség még mindig nincs oly mér-
tékben érvényre emelve, amint ezt a népmilliók 
érdeke megkívánja. Ennek egyik oka abban 
keresendő, hogy az iskolák túlnyomó részében 
az oktatásért tandíjat követelnek. Viszont az 
iskolafönntartók annyira túl vannak terhelve, 
hogy a tandíj-jövedelmet nem nélkülözhetik. 
E bajon a kormány az általános kötelező in-
gyenes népoktatással kíván segíteni oly módon, 
hogy az iskolafönntartók az ebből eredő jöve-
delemcsökkenés erejéig az állam érdekeinek 
megóvásával kárpótoltassanak. Az ingyenes 
oktatás mellett arra is lesz gondja a kormány-
nak, hogy az elemi népoktatást, tekintet nél-
kül az egyes iskolák jellegére, a gyakorlati 
élet kívánalmaihoz alkalmazza. Egyik legfon-
tosabb törekvésünk odairányul, hogy a nép-
oktatásban az állam nyelvének taníttatása 
nemcsak az állam, hanem a nem magyar ajkú 
honpolgárok jól fölfogott érdekéhen is teljes 
sikerrel történjék. E föladattal kapcsolatban 
gondunk lesz a tanítók anyagi helyzetének 
javítására. Az állami tanítók fizetése az állami 
tisztviselők fizetésrendezése keretéhen, a köz-
ségi és felekezeti tanítók anyagi helyzetének 
javítása pedig a népoktatási törvény revíziójában 
fog megoldást nyerni. Abból indulunk ki e szán-
dékunknál, hogy akikre rábízzuk a jövendő 
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nemzedékek lelki képzését, azokat gondmentes 
élet és társadalmi függetlenségük biztosításával 
abba a helyzetbe kell hoznunk, hogy nagy 
kulturális és nemzeti feladatukat egész tett-
erejük és becsvágyuk latbavetésével oldhassák 
meg. A népoktatás intenzívebb fejlesztése érde-
kében a népoktatási törvény revíziója keretében 
egyfelől a képzőintézetekben — a jellegre való 
tekintet nélkül — a tanítóképzés színvonalát 
egyenlő mértékben fogjuk emelni s másfelől 
behozzuk az általános állami tanítóképesítés 
intézményét." 

— Lakits Vendel síremlékének leleple-
zése november 2-án fog végbemenni. A M. 
T. Orsz. Bizottsága a következő meghívót 
küldötte szét: A „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága" első elnökének, a tanító-
ság bátor és önzetlen vezérének, Lakits Ven-
delnek a tanítóság adakozásából emelt sírem-
lékét f. é. november hó 2-án d. e. 11 órakor 
a kerepesi-úti köztemetőben fogja ünnepé-
lyesen fölavatni. Az ünnepély sorrendje : 1_ 
Ünnepi beszéd a M. T. O. B. részéről. 2. A 
síremlék átvétele. 3. Ünnepi beszéd az Eötvös-
alap részéről. Tisztelettel kérjük a tanító-
egyesületeket és testületeket, a fővárosi és 
vidéki kartársakat s a tanügybarátokat, hogy 
a fölavató-ünnepélyen való megjelenésükkel a 
megboldogult iránti kegyeletüket nyilvánítani 
szíveskedjenek. Budapest, 1905 október 25. 
Nagy László, h. elnök. Hajós Mihály, titkár-

— Ünnepelt tanítónő. Szép ünnepély folyt 
le folyó hó 17-én az aracsi leányiskola ter-
mében, ahol Thurn Róbertné, szül. Mátyus 
Mária tanítónőt ünnepelte Törökbecse és Aracs 
elöljárósága, a nevezett tanítónő 25 éves jubi-
leuma és azon alkalomból, hogy a Torontál-
vármegyei Magyar Közművelődési-Egyesület a 
magyar nyelv terjesztése körül tanúsított 
sikereiért díszoklevéllel tüntette ki. A dísz-
oklevelet dr. Weliacha Károly tb. főszolgabíró 
nyújtotta át, az iskolaszék részéről Fodor Imre 
plébános méltatta az ünnepelt tanítónő érde-
meit. Az ünnepelt számos üdvözletet kapott 
mindenünnen ; megható volt az aracsi kar-
társak részéről megnyilatkozott nagy szeretet, 
kik mindent elkövettek, hogy testületüknek 
díszét mennél impozánsabban ünnepelhessék, 
de legmeghatóbb volt az, midőn a kitüntetett 
tanítónő, kiről boldogult Steinbach Antal ki-
jelenté, hogy : egyike Torontál megye leg-
kitűnőbb tanítónőinek és kit emellett föltünőleg 
jellemez szerénysége, — zokogva mondott köszö-
netet az ovációért. 

— Somlyay József özvegyéhez az orsz. 
nyugdíjbizottság elnöksége a következő részvét-
iratot intézte: „Szomorú kötelességet telje-
sítünk, midőn az orsz. tanítói nyugdíjtörvény 
végrehajtására kinevezett bizottságnak f. évi 
október hó 11-én hozott jegyzőkönyvi határo-
zata alapján megemlékezünk azon veszteségről, 
mely a bizottságot megboldogult férje, mind-
annyiunk által tisztelt tagtársunk elhunyta 
által érte. Midőn a megboldogultnak az orsz. 
tanítói nyugdíjtörvény végrehajtása körül szer-
zett érdemeiről a legmelegebb méltánylás 
hangján megemlékezünk, egyben kérjük Nagy-
sádat : fogadja megboldogult férje, volt tag-
társunk elhunyta fölött kifejezett legőszintébb 
részvétünket. Tisztelettel: Budapest, 1905 ok-
tóber 22-én. Klauzál Gábor miniszt. tanácsos, 
bizottsági elnök. Makay Béla miniszt. oszt.-
tanácsos, a bizottság jegyző-tagja." 

— Megjutalmazott tanítók. Zala megye 
törvényhatósága 600, Zala megye nemesi pénz-
tára pedig 240 koronát adott tanítók és 
tanulók megjutalmazására, kik a magyar nyel-
vet sikeresen tanították és tanulták. A követ-
kezők nyertek jutalmat: Polyák Mátyás csák-
tornyai állami elemi iskolai igazgató-tanító 60 
korona, Terenta János muraszentkereszti állami 
elemi iskolai tanító 60 korona, Rózsa Károly 
melinczi állami elemi iskolai tanító 60 korona, 
Prokesch Aurélia légrádi r. kath. elemi iskolai 
tanítónő 60 korona, Szép Jánosné cserencsóczi 
r. kath. elemi iskolai tanítónő 60 korona, 
Vugrincsics Ferenc perlaki állami elemi iskolai 
tanító 60 korona, hodsáni állami iskola növen-
dékei 20 korona, perlaki állami iskola növen-
dékei 20 korona, stridói áll. iskola növendékei 
30 korona, ráezkanizsai állami iskola növen-
dékei 20 korona, királylaki állami iskola 
növendékei 14 korona, II. hegy kerületi állami 
iskola növendékei 14 korona, ÍV. hegykerületi 
állami iskola növendékei 20 korona, dráva-
vásárhelyi állami iskola növendékei 15 korona, 
zrinyifalvai állami iskola növendékei 10 korona, 
melinczi állami iskola növendékei 10 korona, 
podbreszti állami iskola növendékei 9 korona, 
orehoviczai állami iskola növendékei 10 korona, 
turcsiscsei állami iskola növendékei 10 korona, 
tüskeszentgyörgyi r. kath. iskola növendékei 
20 korona, ganicsai állami iskola növendékei 
10 korona, nagyfalusi állami iskola növendékei 
8 korona, Krampatits János stridói áll. elemi 
iskolai tanító 60 korona, Balogh Ferenc II. 
hegykerületi állami elemi iskolai tanító 60 
korona, Szathmáry Sándorné tüskeszentgyörgyi 
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r. kath. tanítónő 60 korona, Bezenhofer 
Mihály nagyfalusi állami elemi iskolai tanító 
60 korona jutalmat. 

— A Sárosmegyei Altalános Népnevelő-
egyesület évi rendes közgyűlését Eperjesen 
tartotta meg, melyen Koscs János bártfai áll. 
tanító az új Tanterv és Utasításról olvasott 
föl, minden irányban teljes szakismerettel bí-
rálván és ismertetvén meg az 1906/7. tanév-
től kötelező Tantervet és Utasítást. (Tanító-
egyesületeinknek általában az új Tantervvel 
kellene most fog'alkozniok ! Szerk.) A magyar 
nyelv tanításában kitűnt 10 tanítónak az 
„Eperjesi Széchenyi-Kör" által megszavazott 
50 — 50 korona díjat elismerő-oklevél kísére-
tében Bánó Aladár vármegyei főjegyző buzgó 
beszéd kíséretében nyújtotta át. A vármegyei 
tanítói intemátusra már 10.000 koronán fölüli 
készpénz áll rendelkezésre s a közgyűlés el-
határozta a telekvásárlást. Elnökké Chityil Pált 
választották meg. 

— Tanítógyülés. A „Szebenmegyei Tanító-
testület" nagyszebeni járási köre folyó hó 14-én 
gyűlést ta r to t t Szakadáton. Szakadát e nemzeti-
ségi megyében az egyedüli község (ide nem 
számítva a 2 várost), melyben magyarok is 
laknak. Ezen alig kétszáz magyar lélek, elsza-
kadva véreiktől, körülvéve idegeuajkú polgár-
társak által, kikkel csak idegen nyelven érint-
kezhetik, idővel magyar voltát is elfelejtette 
volna talán, ha állami iskolát nem kap. Hogy 
az állami iskola ezen elszigetelt helyen milyen 
fontos hivatást teljesít s van hivatva teljesíteni, 
arról mindnyájan meggyőződtünk, akik részt-
vettünk a gyűlésen s jelen voltunk a Szilka 
Szevér ottani derék állami tanító által tartott , 
szépen sikerült tanításon. Született magyar 
gyermekek jöttek itt össze, akik úgyszólván 
mégis csak az iskolában tanulnak meg magya-
rul beszélni. Örömmel láttuk, hogy az apró 
magyarok mellé több idegen ajkú gyermek is 
sorakozik, hogy ők is részesüljenek hazafias 
nevelésben, nemzeti oktatásban. Ugyancsak 
örömmel s megnyugvással tapasztaltuk, hogy 
a község vezető férfiai — a gör. kath. esperes, 
gör. kel. lelkész s tanítók, a községi jegyző s 
bíró — mintegy példát adva a köznépnek, 
testületileg vettek részt a tanítógyülésen s annak 
tárgysorozatát nagy érdeklődéssel végighall-
gatták. A gyűlés valóban szépen sikerült. Hesz 
Mátyás tanítótestületi elnök a Budapesten köze-
lebbről tar tot t X. nemzetközi alkoholizmus el-
leni kongresszusról emlékezett meg, elősorolván 
azokat az eszközöket és módozatokat, melyek-
nek segítségével a tanító — különösen a falu-

CT O 
helyen működő — ezen, a társadalmat s államot 
egyaránt fenyegető veszedelem ellen sikerrel 
küzdhet. Azután Szakáts Károly „Társadalmi 

bajok" címen olvasott föl, majd Simó József 
olvasta föl a „Szebenmegyei Tanítótestület" 
által jutalmazott: „A helyesírás gyakorlati 
tanítása a népiskolában" című értekezését. A 
gyakorlati útmutatásokban gazdag fölolvasás 
általános tetszést nyert. 

— Rövid hírek. Iskolaszentelés. A pálfai 
ág. hitv. ev. 1. gyülekezet ú j iskolaját f. évi 
október 15-én szentelte föl Varga Gyula 
kemenesaljai esperes. Az iskola és tanítólak 
ez évben épült a régi rozoga helyén, udvari 
homloknézettel. A tanítólak tágas helyiségeivel 
elől, az iskola külön bejárattal utána, 60 tan-
köteles befogadására, teljesen ú j fölszereléssel. 
Fölépítésében főérdeme van Sztrokay Lajos 
volt tanítónak. — A Bélm. tan.-egyesület 
bánlaki járáskörének őszi gyűlésén Mihályfi 
József „A magyarosítás kultúrpolitikai fontos-
sága és gyakorlati kivitele" c. tételről, Mumper 
János pedig „A gazdasági ismétlő-iskolákról" 
tartott f'ölolvasást. Elnökké egyhangúlag 
Mihályfi József zichyfalvi áll. isk. igazgató-
tanítót választották. — Gyűlések. A „ Borsod-
megyei általános tanítóegyesület" évi rendes 
közgyűlését november hó 8-án délelőtt 9 órától 
kezdődőleg Miskolczon, a vármegyeház nagy-
termében tart ja meg. A „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának" igazgató-tanácsa f. é. 
november hó 2-án d. e. 9 órakor a Tanítók 
Házában (VIII., Szentkirályi-utca 47.) ülést 
tart. Az „A. V. T. E. borosjenői fiókköre" f. 
évi őszi gyűlését november hó 9-én d. e. 10 
órakor Buttyinban, az állami elemi iskolába» 
tartja. A „Csanádmegyei tanítóegyesület" makói 
járásköre november hó 8-án d. e. 9 órakor 
Makón, az ev. ref. egyház tanácstermében 
rendes félévi gyűlést tart. A „Jásznagykun-
szolnokvármegyei tanítótestület" november lie 
11-én délelőtt 9 órakor Szolnokon, a vár-
megyei székház dísztermében jubiláris köz-
gyűlést tart. 

— Halálozások. Miehler József Károly 
csávolyi róm. kath. tanító, élete 33. évében, 
október hó 23-án elhunyt. — Stegena Andorné, 
szül. Longauer Matild, Stegena A. bakabányai 
áll. tanító neje, életének 28. évében elhunyt. — 
Komjáthy Mór nyug. áll. elemi iskolai tanító 
Csongrádon, 53 éves korában, 35 évi tanítói 
működése s nyugalmaztatásának 2 ik évében, 
október hó 26-án elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Tüdővészes tanítók szanatóriuma. Juha 
Adolf dr. — Az éneklés az új Ta,ntervben. Grentener 
Antal. — Budapesti (hivatalos) Tanítótestület. — 
Az iskola nevel ? Lázár István. — A női kézimunka-
tanítás szélsőségei. Verner Jenő. — A sok szünnap. — 
Hivatalos rész. — Szünóra : A halottakról. (Yera.) 
Minké Béla. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA 
Rovatvezető: KEOLOPP ALPBÊD, 

A tanító és a gazdakörök. 
A né]) anyagi jóléte szorosan egybefügg 

szellemi és erkölcsi életének fejlődésével is. A 
szegénységgel sokszor együtt jár a tudatlanság 
és belőle sokszor fakadnak bűnök. Ellenben a 
gazdagság, a jólét: hatalom. Ez a nép szel-
lemi művelődését is erős szárnyakkal emeli 
magasabbra és magasabbra, és az erősebb 
erkölcsi érzéknek is igen sokszor talapzata. 

Eminens emberi és nemzeti érdekek paran-
csolják tehát, hogy a nép anyagi erejét fokoz-
zuk, jólétét emeljük. 

A tanítónak, aki a nép nevelésére első sor-
ban hivatott, ki kell busásan vennie részét 
ebből a nemzeti munkából is. Oda kell hát 
állnia minden olyan eszme harcosai közé, amely 
a nép anyagi helyzetének javítását célozza. 
Hivatásából ez oly természetesen, oly önként 
folyik, hogy ezt bizonyítgatni fölösleges. 

Hazánk ma még általában földmívelő ország. cD o 
Az agrikultúrából él és ebből födözi közszük-
ségleteinek legnagyobb részét. Az agri kultúra 
fejlesztése tehát, mert ez népünk jólétének és 
ebből folyóan szellemi és erkölcsi haladásának 
fő forrása, parancsoló szükség és kötelesség. 

Az agrikultúra haladásának hivatott tényezői 
a vármegyei gazdasági egyesületek. Ez egye-
sületek kettős munkát végeznek. Befolyást gya-
korolnak az ország agrikultúrai politikájának 
vezetésére akár mint megyei szervezetek, akár 
mint a gazdák szövetsége. Ennek bővebb fejte-
getése kívül esik cikkünk keretén, azért nem 
írunk róla. Másodszor fontos hivatásuk, hogy 
a gazdák, különösen pedig a földmíves osztály 
intenzív gazdálkodását fejlesszék, az okszerű 
gazdálkodás újabb és újabb eszméit, vívmányait, 
eszközeit a néppel megismertessék, ennek réte-
geibe minél mélyebben belevigyék, szóval a 
magyar földmíves minden irányú nevelésére 
üdvös befolyást gyakoroljanak. 

Ez utóbbi hivatásukat kisebb szervezetekre 
oszolva, a gazdaköri működés útján valósíthat-

ják meg legcélszerűbben. Azért a vármegyei 
gazdasági egyesületek, gazdakörökre oszolnak. 
E gazdakörök mint kisebb, a helyi viszonyok-
kal ismerős szervezetek sokkal mozgékonyabb, 
hatásosabb tevékenységet fejthetnek ki az 
intenzív gazdálkodás érdekében. 

Hogy e nemes hivatásukat minél tágabb 
körben teljesíthessék, szükséges, hogy az úgy-
nevezett kis-(paraszt )gazdák nagy zömét e 
gazdakörök kebelébe vonják. Es e téren vár 
szép misszió a tanítóra. Neki a falu intelligens 
elemeivel karöltve kell buzgó apostolnak lennie, 
hogy a parasztgazdákat az egyesülés nagy 
eszméjének megnyerjék s a gazdakörökbe 
tömörítsék. E misszió szorosan oda tartozik a 
tanító népnevelői hivatásához. Mi módon telje-
síthető e hivatás arról néhány szót ! 

Népünk még ma sem ért meg arra, hogy 
az egyesülésnek önmagára való üdvös voltát 
belátná. Belső kényszer, erkölcsi okok bizony 
nem sarkalják arra, hogy az évi 2 K tagdíjjal 
e körökbe lépjen. Sajnálja rá ezt a 2 koronát 
is. Kézzelfogható eredményeket kell hát néki 
mutatnunk, amelyek meggyőzik arról, hogy 
ez az évi 2 K tagdíj anyagi szempontból is 
busásan visszatérül. 

Ilyen kézzelfogható eredmények fontosabbjai 
a következők : 

1. A vármegyei gazdasági egyesület szerző-
dést köt valamelyik biztosító-társasággal és 
ez nevezetes engedményeket nyújt a tagoknak. 
Tgy pl. a zalai gazdasági egyesület az „Első 
magyar ált. biztosító-társasággal" kötött szer-
ződést s ez a tagoknak a következő főbb 
engedményeket ad ja : a) nád-, szalma- és 
fazsindely-tetőzetű, valamint fából készült 
épületek biztosításánál 20%-o t ; b) cserép-, 
bádog- és palatetőknél 40%-o t : c) lakóházak 
és gazdasági épületeknek 6 évre való bizto-
sításánál két ingyen évet enged. 

2. A gazdakör egyes községekben, ahol 
kellő számú tagja van, vetőgépet, tisztító rostát 



1 8 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 43. SZÁM. 

és egyéb gazdasági eszközt nyújt ingyenes 
használatra a tagoknak. 

3. Állatdíjazásokat, ekeversenyeket rendez, 
jutalmakat oszt ki a földmíves gazdák között. 

4. Bortermő vidékeken bizományos szén-
kénegraktárt kezel. 

5. Rendezi a kormány által szervezett házi-
ipari tanfolyamokat, ezeket a kormánytól 
kieszközli, a felügyeletet végzi, a készített 
munkákat elárusítja. 

6. Tej-, baromfi-, tojás-, továbbá termény-
értékesítő és pince-szövetkezeteket létesít. 

7. A községek és a tagok számára különféle 
kedvezményeket eszközöl ki a földmívelésügyi 
minisztériumtól, stb. stb. 

Mindezek kézzelfogható biztos anyagi ered-
ményeket nyújtanak a körök tagjainak. Azért 
hisszük, hogy a tanító ezek megismertetésével 
községe gazdáinak nagy részét megnyerheti a 
körök tagjaiul. 

Eképen üdvös, áldásos munkát végez a 
nép anyagi jólétének emelésére. 

Ám fontos erkölcsi tekintetek is ösztönzik 
a tanítót, hogy e téren is munkába fogjon. 
A népnek e körökbe való tömörítésével neve-
zetes szociális érdekeket is szolgál. Közelebb 
hozza, egy táborba gyűjti a bizalmatlan föld-
népét a nagyobb birtokosokkal s áthidalj a azt az 
űrt, amely a dolmányos embert a kaputostól 
elválasztja. így alkalmat ad arra, hogy a nép 
megokolatlan bizalmatlanságát legyőzve, biza-
lommal, szeretettel simuljon vezetőihez s ezek-
kel karöltve, vállvetve dolgozzék ez ország 
előmenetelének és gyarapodásának legfőbb 
kútforrásán : a gazdálkodás emelésén s a maga 
jólétének fokozásán. 

Ezzel segít bezárni a kaput a népbolondító 
agitátorok és ezek felforgató eszméi előtt is. 

Már betakarult az édes anyai föld gyü-
mölcse. A földmíves nép súlyos nyári munkája 
után pihenőre tér. Használja föl a tanító ezt 
az időszakot és iparkodjék megnyerni népét 
a gazdakörökbe való tömörülés szép és hasznos 
eszméjének. Nagy szolgálatot tesz vele községe 
népének, fontos társadalmi és szociális érde-
keknek és ennek az imádott hazai földnek, 
amelyen élnünk, halnunk kell. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

Szaktanítós gazdasági ismétlő 
iskolák szorgalomidejc. 

Az általános irányú ismétlő iskolák óraszáma 
annak idején a növendékekre nézve heti 4—5 
órában állapíttatott meg, főként azért, mivel a 
tanítók a hétnek többi részében a minden-
napi iskolában vannak elfoglalva s mivel azon 
iskola elé kitűzött cél (a mindennapi iskolában 
szerzett ismeretek ismétlése, fölelevenítése) el-
érésére elégségesnek látszott. Az idők halad-
tával az általános ismétlő iskolából kifejlődött 
a gazdasági ismétlő iskola, s ebből alakult ki 
a gazdasági ismétlő iskola tökéletesebb for-ts o 
mája az önálló, külön szaktanítós gazdasági 
ismétlő iskola. Ezen utóbbi iskola óraszámát a 
06.569 902. számú közoktatásügyi miniszteri 
rendelet 38. §-a állapítja meg, még pedig a 
téli öt hónapra nézve heti 5—7, a négy őszi-
tavaszi hónapban pedig heti 3 órában. Tehát 
a szaktanítós gazdasági ismétlő iskolának a 
gazdasági népoktatással is terhelt programmja 
dacára sem áll több (vagy nagyon kevéssel 
több) idő a rendelkezésre, mint a régi álta-
lános ismétlő iskolának az ismeretek egyszerű 
fölelevenítésére. A legjobb esetet véve föl 
alapul, szeptember 15-én megkezdődik a tanítás 
heti 3 órával, november l - ig 6 hét = 1 8 óra. 
November 1-től április l - ig heti 7 órával, 
22 hét = 154 óra. Április 1-től június 15-ig 
heti 3 óra, 11 hét = 83 óra. Egy növendék 
egész éven át tehát 205 órai oktatásban 
részesülne. A valóságban azonban jóval kevesebb 
az órák száma. Ismét a legjobb esetet véve, 
a szaktanító szeptember 15-én sajnálattal 
kénytelen megállapítani, hogy a tanteremben 
a legszélesebb körű hirdetés dacára épen 
senki, vagy csak egy-két tanuló van. Természe-
tesen, folyamatba teszi azonnal a törvényszerű 
eljárást, t. i. megkéri a községi elöljáróságot, 
hogy az összes ismétlő tanköteles gyermekek 
szülőit hívassa föl és a törvényszerinti köteles-
ségükre figyelmeztesse őket. Ez az eljárás 
gyors kezelés mellett is eltart október l-ig. 
Október 1-je után a szülők egy része beíratja 
gyermekét, illetőleg elküldi a gyermekét isko-
lába, de ez igen jelentéktelen százalék lesz, 
a legtöbb különböző okok miatt igazoltan, 
igazolatlanul, vagy be sem írva, mulaszt, úgy 
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hogy a szeptember—október havi 18 órából 
4 hét, azaz 12 óra törlendő lesz. Ahol úgy a 
szaktanító, mint az iskolaszék és a község1 

elöljáróság nagyon erélyes, ott november 1-től 
az iskolába járás elég rendes. Ebben a ciklus-
ban a törvényszerű szünetek leszámítandók 
(12 nap a G osztály között), egy-egy növen-
dékre 2 nap = 14 óra, az öt hó alatt csak-
nem minden növendék mulaszt 1 napot = 7 
óra. Április 1-je után (húsvét, pünkösd, áldozó-
csötörtök) legalább 6 nap, a hat osztály között 
elosztva, egy növendékre esik 1 nap = 3 óra. 
Az összes minimális levonás 36 óra, tehát a 
legjobb esetben marad a 205 órából 169 óra. 
Mit szóljak a rosszabb esetekről ? Ahol az 
elöljáróság a beiskolázás körül nem a leg-
buzgóbb, a be nem iratkozott tanulók szülei-
nek szorgalmazására csak november—december 
hóban kerül a sor, ekkor beíratja ugyan a 
gyermeket, de iskolába küldeni nagyon gyakran 
elfelejti. Persze a „kiírás" nem marad el, és 
megkezdődik a „figyelmeztetés" hosszú soro-
zata és mondjam-e, hogy büntetésre nem kerül 
a sor, mert minden egyes egyénnek akad 
az elöljáróságban egy sógora vagy jóakarója 
és mert mire a büntetés következnék, vége a 
tanévnek. És mondjam-e, hogy legkésőbb 
május második felében a taníthatás lehetősége 
növendékhiány miatt megszűnik ? Reális szá-
mítás szerint tehát alig 50—100 órát töltenek 
a növendékek az iskolában. Ezen 50—100 óra 
alatt kell a szaktinítós gazdasági ismétlő isko-
lának is a mindennapi iskolában szerzett isme-

* reteket feleleveníteni, sokszor pótolni, kiegé-
szíteni, a munkát megszerettetni, a gazdasági 
népoktatás áldásttermő fájának magvát elvetni, 
a kikelt csemetét ápolni és felnevelni, meg-
küzdeni a nép fiainak öröklött, megkövesedett 
gazdasági és gazdálkodási szokásaival, előíté-
letével, meggyőzni a szülőket, a növendékek 
útján, hogy nem ők a legjobb gazdák (mert 
minden gazda a legjobb gazdának magamagát 
tartja), tehát ne diktáljanak az iskolával ellen-
tétben a fióknak, hogy a viszonyok változtak, 
s nekik is változniok kell. Ezen 50—100 óra 
alatt kell a növendéket a gazdaság sokoldalú 
tudományába bevezetni, megkedveltetni azt, őt 
benne jártassá tenni és megszilárdítani. S ezen 

50—100 óra is miként áll a szaktanító ren-
delkezésére ? Heti 3—6 órai adagokbau. Oh ! 
mily tiszták a növendékek lelkei egy-egy heti 
szünet után a gazdasági ismeretek palántáitól ; 
elhervadtak, elszáradtak azok, nyomuk veszett. 
E sikertelen munka mily leverő a tanítóra 
és a tanítványra is. 

E bajon úgy vélek segíthetni, ha a külön 
szaktanítós gazdasági ismétlő iskola szorgalom-
ideje, a múlttal teljesen szakítva, másként osz-
tatik be. A tanév (10 hó) három részre lenne 
osztandó és pedig szeptember 1-től december 
l-ig, december 1-től április l - ig és április 1-től 
július l-ig. Az őszi ciklusban járnának az I. 
osztálybeliek heti 26—30 órára (melyben benne 
lenne a gyakorlati munka és a közismereti 
óra is), a téli ciklusban a II. osztálybeliek 
szintén 26—30 órára, a tavaszi ciklusra a n i . 
osztály járna, 26—30 órára. így az I. osztály 
360 órát, a II. osztály 480 órát, a III. osztály 
szintén 360 órát kapna, vagyis a három év 
alatt egy teljes évi oktatásban részesülne a 
növendék. Eltekintve attól, hogy a felemelt 
óraszám mellett a gazdasági ismétlő iskolának 
fennebb vázolt célja könnyebben lesz elérhető, 
s hogy a szaktanítónak nem kell minden héten 
újra kezdenie a munkáját, az új beosztásból még 
számos előny háramlik a gazdasági népokta-
tásra. A növendék a mindennapi iskolázás mel-
lett folytonos fegyelem alatt lévén, készsége-
sebben végzi a gyakorlati munkát, megszokja, 
szereti a gazdasággal való foglalkozást, a taní-
tás is érdekelni fogja s örömmel tanul, mert 
megismervén megszereti iskoláját és tanítóját, 
a munkában, tanulásban sikert ér el, s ez a 
további tevékenységének rugója lesz; míg a 
mai rendszer mellett a növendék minden héten 
úgyszólván az iskola ellen szülei és nagyobb 
társai által felbujtva kerül az iskolába, mert 
úgy ő, mint a növendék szülei a heti 3—6 
órai oktatást kevésnek találván, lekicsinylik 
és sajnos, az iskola ezen előítéletet a heti 
3—6 óra alatt megdönteni nem képes. A nö-
vendék és szülei ezen 3—6 órai oktatásnak 
nem sok fontosságot tulajdonítván, a mulasz-
tásra minden alkalmat megragadnak. A növen-> 
dék előtt a heti 3—6 órai oktatás mellett úgy 
az iskola, mint a tanító idegen marad, akinek 

44* 
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kedvéért nem sokra kész, de meg kellő szel-
lemi gyarapodást a tanítás heti tagoltsága miatt 
nem érez magában, közönyös arccal hallgatja 
a tanítást, nem igen érdekli őt az idegen tanító 
úr beszéde, csak az óra végét várja nehezen. 

Itt az Alföldön sok szülő kint lakik a tanyán 
késő őszig, honnan a növendék, különösen esős 
időben vagy szorgos munka miatt a 3 óra 
kedvéért nem jő haza, mert sokkal többet 
veszít anyagiakban, mint nyer szellemiekben 
(legalább ő így számít) míg a mindennapi 
iskolázás esetén a fiú bejönne lakni a nagy-
anyjához, sőt az édesanyjával együtt bejönne, 
mert mint mondja: „Köll a gyereknek a ta-
nulás." 

Sok növendék (különösen leány) cseléd, de 
az ismétlő iskolába való követelés miatt el 
akarják bocsátani, megkezdődik a kérés, kö-
nyörgés és látván a nyomort — kinek nem 
esne meg a szíve ? Három-hat óra miatt az 
egész tanév alatt nem szolgálhat. Akarja-e ezt 
a törvény ? Az új beosztás esetén csak a saját 
ciklusa alatt (melyet a maga jövője javára 
értékesít) nem szolgál, az év többi hónap-
jaiban pedig zavartalanul szolgálhat. Hiába 
van a cselédtörvény, hogy a gazda járassa 
iskolába, inkább elbocsátja — más ürügy alatt. 

Az új beosztás mellett természetes szükség-
ként jelentkezik a beiskolázás végrehajtásának 
gyorsítása. Erre a nálunk alkalmazott módot 
ajánlom. A beiratásra minden növendék szülei 
külön figyelmeztetnek előre s aki a beiratást 
a kitűzött napokon nem teljesíti, a bírság 
kiszabatik s rövid időn be is hajtatik. Ebben 
az esetben persze a fő a gyorsaság lesz, mert 
a 3—4-szeri figyelmeztetés alatt bizony a három-
hónapos tanév elszaladna, épen azért ezt csak 
az új népoktatási törvény azon ij-ával kap-
csolatban képzelhetem, mely a mulasztást ki-
hágásnak minősíti s érzékeny pénzbírsággal 
vagy elzárással sújtja. 

Igaz ugyan, hogy így az egyes szorgalmi 
időszakok közé egy év szünet esik s ezalatt 
a növendék szintén felejt, de már megismert 
és megszeretett iskolába kerül vissza s az isme-
retek fölelevenítése a mindennapi iskolázás 
mellett hamarosan sikerülni fog. Másrészt, ha 
az iskola igazán az élet számára adta a gaz-

dasági ismereteket, azok egy év alatt nem tűn-
hetnek el a gyermek lelkéből, hanem egész 
életén át kísérni fogják őt. 

Mindaddig, míg a szaktanítós gazdasági is-
métlő iskolának oly csekély óraszám és oly 
tagoltan áll rendelkezésére, ezen iskolától a 
nép gazdálkodási rendszerének átalakítását, 
tehát céljának elérését, nem remélhetem, s tőle 
sokkal többet nem várhatok, mint a nem szak-
tanítós gazdasági ismétlő iskolától, vagy ahol 
rosszabb viszonyok vannak, mint az általános 
ismétlő iskolától. 

(Mezűbcrény.) Zalay József. 

A hiisdragaság ellenszerei. 
Azon hiányossággal szemben, mely a köz-

élelmezés terén mutatkozik, immár többféle 
javaslat szerepel a nagyközönség előtt. Némelyik 
ezek közül már testet is öltött. A lóhúst és 
a tengerihalat már fogyasztják is Budapesten. 
80 és 60 fillérjével adják kilóját és már meg-
lehetős keresletnek örvendenek ezen húscikkek. 

Bátorkodom azon véleményemet kifejezni, 
hogy a közönség alig remélt érdeklődése a 
lóhús és a tengerihalak iránt nem magyaráz-
ható ezen húscikkek előnyére, nem különösen 
az előbbiére, hanem inkább jelzi azt a nagy 
fogyatékosságot, melyben közélelmezésünk szen-
ved, illetőleg — ami ugyanaz — a magas 
húsárak következményének nevezhető. 

A tengerihalnak, mint húsféleségnek bírálatát o o 
elhagyom. Illetőleg meghagyom azoknak, akik 
a halat szeretik. Ez volt is és marad is külön-
legesség. 

Ami a ló húsának fogyasztását illeti, orról 
röviden azt mondhatom, hogy az olyan állat, 
amelynek izmait azoknak munka-tevékenysége 
szempontjából tenyésztjük és fejlesztjük, az 
oly állat nem lehet eléggé alkalmas a fogyasz-
tásra, nem különösen akkor, ha ezeket az 
izmokat még egy-két munkában eltöltött 
évtized is megacélozza. Mert az acélosság csak 
a búzánál kívánatos, de a húsnál nem. Nem 
kivétel ezen törvény alól az igásökör sem, 
hanem megerősíti azt a szabályt, hogy fogyasz-
tásra legalkalmasabb a fiatal állat húsa. 

Az előrebocsátottak után legyen szabad a 
házinyúl tenyésztésére áttérnem, mint olyan 
ágazatra, amely az Ínséges közélelmezést minden 
irányban kifogástalan húsárúval látná el és a 
lehető leghamarabb olvan színvonalra állítaná, O 
amilyenen az még nem volt. 

Az én igénytelen véleményem szerint ugyanis 
ma már nem lenne elég az a húsprodukció, 
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amely a sertésvész föllépése és a merino-juh-
állománv visszafejlesztése előtt fogyasztásra 
került. Tovább megyek: alig említésre méltó 
az a különbség, amennyivel kevesebb a jelen-
legi hústermelésünk, mint volt az imént említett 
kettős dekadencia előtt. Mert a számszerű 
visszaesést talán teljesen födözi tenyésztésünk 
erős minőségbeli (itt csak a súlyt értem) 
előhaladása. Hogy pedig a hipotézisbeli ugyan-
azon mennyiségű hús ma már nem elégíti ki 
az igényeket, annak az az oka, hogy manap 
a húsfogyasztás iránti igény nagyobb, mint 
volt másfél évtizeddel ezelőtt, másrészt pedig 
a kivitel által sokoldalúan van rendszeresítve 
a magasabb értékesítés. 

Tehát a cél ma már nem a régi színvonal 
elérése, hanem annak nagymértékű túlhaladása. 
Minthogy pedig a fölhozott tengerihal csupán 
speciális igényeket szolgál, a lóhús-produkció 
pedig, eltekintve fogyatékos minőségétől, igazán 
nem forszírozható, mondhatnám, hogy magában 
áll a házinyúl-tenyésztés, mely jó tápanyag-volta 
mellett olyan gyors és óriási termelésre képes 
ágazat, mellyel igen rövid idő alatt teljesen 
helyrehozható az a hiányosság, mely a köz-
élelmezésben mutatkozik. . 

Azon kérdésre, hogy milyen fajták lennének 
azok, amelyek e célt legjobban szolgálják, leg-
könyebben azt felelhetném : a húsfajták. De 
ezen cél mellett, hogy t. i. mennél több húst 
állítsunk elő, nem szabad elzárkóznunk egyéb 
tekintetek előtt sem. 

Ilyenek: 1. a házinyulak fontos mellékter-
méke a gerezna (bunda) ; 2. az a körülmény, 
hogy a kisebb testű fajták — mint amilyenek 
a prémnyulak — sokkal jobb húst szolgál-
tatnak ; 3. némely húsfajta házinyúl tenyész-
téséhez magasabb tenyésztési ismeret szükséges, 
míg a prémfajták és a húsfajták közül a „nor-
mandiai óriás" régi fajták és így ritkán része-
sítik a tenyésztőt kellemetlen meglepetésben az 
által, hogy sok utód elüt a szülőktől ; 4. ezen 
faj ták szaporasága és igényessége ellen észre-
vételt tenni nem lehet. 

Ezen tényállások ismeretében és hazánk 
speciális viszonyainak mérlegelése után az lenne 
a javaslatom, hogy az ezüstnyul tenyésztése 
lenne fölkarolandó. E fajta több ezeréves ere-
dettel dicsekedhet. Igénytelen úgy a táplálkozás, 
mint az elhelyezés tekintetében. Nagyon egész-
séges állat és bármely időjárásnak könnyen 
ellenáll. Ámbár súlya csak 3—4 kiló, mégis 
nagyon kedvező a hús aránya, mert a csontok 
vékonyak. Ezüstfényű bundája valamennyi fajták 
közt a legértékesebb, mert igen szép utánzatok 
készülnek belőle, amint ezt a mult hónapban 
Parisban és Londonban magam is láttam. Húsa 
nagyon finom, s kilójáért Pozsonyban 1 koronát, 

Bécsben pláne a nagy kereslet folytán jelenleg 
2 koronát is adnak (vagyis az export is könnyen 
megoldható lenne). Nézetem szerint ugyanis 
csak akkor lenne a fogyasztási árú termelése 
indokolt, ha a hús kilója 20—25 fillérbe kerül 
a tenyésztőnek, vagyis ahol az ellátás olcsó, 
s inkább gyűjtés által történik. Mindenféle 
egyéb tulajdonsága ennek a fajtának kiváló. 
Szapora, jó anya és életvidor állat. 

Másodsorban ajánlható az orosz nyúl. Ezt 
jellemzi a hófehér test, a fekete fülek, fekete 
lábak, fark és orr. Súlya 2—3 kilogramm. 
Minden tekintetben kiváló faj ta. Az előbbinél 
talán még szaporább. Húsa kiváló s hibája, 
hogy még kisebb az ezüstnyúlnál s gereznája 
(prémje) nem olyan értékes. 

A normandiai óriás a húsnyulak azon 
fajtája, melyet nagyon alkalmasnak vélnék a 

j hústermelés céljából fölkarolni. Súlya 4—6 kilo-
; gramm között váltakozik, de hallottam 8 kilós 
! példányokról is beszélni. Mezeinyúl-színű, nyu-
! Iánk, egészséges és igénytelen állat, gyors fej-
j lődéssel. Szapora és egészséges fajta.* 

(Budapest) Andrússovich Géza. 

Téli munkák a méhesben. 
Szeptember hóban, kedvező időjárás esetén 

októberben, a családok betelelését elvégezvén, 
méheinket többé bolygatni nem szabad, mivel 
a kaptár fölnyitása által fészkük áthűlne, de 
a hézagokat sem tapaszthatnák be többé a 
méhek, mivel a természetben az ehhez szük-
séges gyantanemű anyagot már ilyenkor nem 
találják. November hónappal rendesen a tél 
zordonabb időszaka áll be ; a legutolsó virágok 
szirmait is a dér s fagy elhervasztván, méheink 
sem hímport , sem mézet, sem ragasztóanyagot 
többé nem találnak. Az idő zorddá válván, 
az ablak és ajtó közét, nemkülönben a méz-
űrt rossz hővezető-anyaggal kitömjük, hogy 
méheink meg ne fázzanak télen át. Hogyha 
enyhébb idők járnak, méheink ki-kiröppennek, 
hogy tisztuljanak. E kirepülés igen hasznos, 
s hogyha méheink kirepülni vonakodnának, 
tanácsos lesz őket arra ösztönözni, hogy annál 
kevésbbé fenyegessen a vérhas, Nemkülönben 
tegyük ezt télen is mindannyiszor, hogyha 
szép idők járnak s a hőmérsék 10—12° C-ra 
emelkedett. 

Fölmerül a kérdés, hogy szabadban vagy 
zárt helyen (pince, verem, kamra) teleltessünk-e ? 
A zárt helyen való feleltetés mellett különösen 

* Cikkírónak immár második bővített kiadásban 
megjelent könyvéből (címe : A házinyúltenyésztés és 
értékesítés) a tenyésztés és értékesítés összes kérdései 
könnyen elsajátíthatók. A mű ára 2 K, mely összeg 
Budapest, II.; Erőd-utca 8. sz. alatti címre küldendő be. 
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azok foglalnak állást, akiknek födött méhesük 
(méhszín, pavillon) nincsen, hanem kaptáraik 
a szabad ég alatt állanak. Nézetük helyes-
ségének bizonyítására azt hozzák föl, hogy a 
méhek a szabadban a zord időjárástól sokat 
szenvednek, a mézfogyasztás sokkal nagyobb, 
továbbá, hogy a szabadban telelő családok 
hasítása későbben kezdődik. E tekintetben 
igazat kell adnunk nekik. Azonban meg kell 
viszont jegyeznünk, hogy a kaptárak cipelése, 
hurcolása által a méhek nyugalmát zavarjuk 
s így könnyen a vérhas léphet föl, emellett 
nem használhatják föl az elzárt méhek a szép 
napokat sem arra, hogy kirepülhessenek és 
tisztuljanak. Tekintetbe veendő továbbá az is, 
hogy zárt helyen a levegő sem elegendő tiszta, 
hanem fülledt, már pedig a méheknek a friss és 
tiszta levegőre föltétlen szükségük van. Ha pincé-
ben, padláson, épületekben teleltetjük méhein-
ket, a dörömbölés, ajtócsapkodások, járás-kelés 
által nyugalmukban is folyton háborgattatnak 
a méhek. Mindezekből az következik, hogy 
ajánlatosabb szabadban teleltetni méheinket. 
Hogyha a család elég erős, elegendő méz-
készlettel rendelkezik, kellő és helyesen elren-
dezett lépépítményekkel van ellátva, hogyha a 
kaptárak épek, melegtartók, a repülőlyukak 
elé bádogtolókák alkalmazvák, mézűr és az 
ajtó s ablak közti űr elegendő mennyiségű 
rossz hővezető-anyaggal van kitömve, akkor az 
időjárás viszontagságaitól méheinket a szabad-
ban féltenünk nem kell. Ha nagyon zordon 
éghajlatú vidéken lakunk, célszerű lesz a magá-
nyosan szabadban álló kaptárokat kívülről 
valami rossz hővezető-burkolattal ellátni, mire 
legjobb a szalma, azonban legyen gondunk 
arra, hogy a repülőlyuk nyílása szabad legyen, 
hogy így friss levegő juthasson be a kaptárakba. 

Legyen gondunk arra, hogy méheink a téli 
hideg szelek ellen védve legyenek. A hideg 
szelek annyira lehüthetik a kaptár belső hő-
mérsékletét, hogy a méhek megdermedve 
elpusztulnak. Nagyon célszerű lesz tehát, 
hogyha a kaptárok elé szalmából font vagy 
deszkából készített ellenzőt állítunk fel. Az 
ilyen ellenzőnek ezenkívül még azon jó hatása 
is van, hogy fölfogja a röplyukra irányuló 
csalóka napsugarat. A csalóka fény méheinket 
a röplyuk előtti deszkácskára kicsalja, ahol 
azután szegények megdermednek s elpusztul-
nak. Hogyha a röpülőlyuk elé olyformán helye-
zünk egy kis deszkát, hogy azért a levegő 
szabadon cirkulálhasson, úgy a szelek, vala-
mint a napsugarak káros hatásának könnyű 
módon elejét vehetjük. 

Enyhe idők alkalmával, midőn a méhek 
tisztuló kirepülésére számíthatunk, a méhes 
körül hányjuk vagy seperjük el a havat, a 

földre pedig polyvát vagy szalmát hintsünk, 
hogy a méhek ezen s ne a dermesztő puszta 
hideg földön pihenjenek meg. A kaptárról 
nem kell a havat leseperni, mert az jó takaró, 
csakis akkor kell eltávolítani, amidőn már 
olvadni kezd, mert különben átnedvesítené a 
kaptárt. 

Kiváló figyelmet fordítsunk arra, hogy 
méheink nyugalmát semmiféle zaj, lárma ne 
zavarja. E tekintetben sok boszuságot okoz-
hatnak nekünk a harkályok, csirkék s az 
egerek. Az előbbiek a kaptárokat megkopog-
tatják s a hangra kisiető méheket felfalják s 
így nagyon sokat elpusztítanak közülük, miért 
is ne tűrjük meg azokat sohasem a méhes 
közelében, hanem riasszuk el. Igen sok bajt 
okozhatnak az egerek is, melyek nemcsak a 
méhek nyugalmát zavarják meg, hanem emel-
lett a kaptárakban, kasokban, lépekben is 
nagy garázdálkodást vihetnek végbe. Célszerű 
zajt nem ütő egérfogókat (hohenheimi egér-
fogó) felállítani s ezekkel e kellemetlen ellen-
séget megfogni. Célt érünk el akkor is, hogyha 
a kast vagy a kaptárt jó vastagon körül-
rakjuk bojtorjánnal, gesztenyegubóval vagy 
legalább hamuval. Macskákat nem szabad az 
egerek összefogdosása végett a méhesbe eresz-
teni, mivel ezek kaptárról-kaptárra ugorván, 
a méheket még jobban nyugtalanítják. 

Gyakran tartsunk szemlét méhesünk körül 
már csak azért is, hogy az időjárás, szél által 
esetleg okozott hiányokon azonnal segítsünk, 
a repedéseket azonnal betömhessük s a méhesen 
észlelt külső károkat kijavíthassuk. 

E külső teendők mellett annál több ideje 
marad a méhésznek olyan teendők elvégzésére, 
mik időhöz kötve nincsenek ugyan, mégis a 
tél a legalkalmasabb idő arra. Az ügyes méhész 
mindig rendelkezik egy kis asztalosműhellyel, 
melyben a rossz kaptárokat kijavítja, esetleg 
újakat készít, lépkereteket állít össze, szer-
számait rendezi, tisztogatja. Egy kis ügyesség, 
jókedv kell csak hozzá s ezáltal tetemesen 
kisebbíti költségeit s emeli méhészetének jöve-
delmét. Eltekintve az utóbbi, bizonyára leg-
fontosabb körülménytől, még azon nagy előny-
ben is részesül ily módon a méhészgazda, hogy 
annak idején, midőn leltári tárgyaira szüksége 
leend, tehát a munka idején, azonnal kéznél 
talál mindent s semmi akadálya nem lesz a 
munkák rendes időben való elvégzésének. Epen 
ezért teszi helyesen a méhész, hogyha a jövő 
év folyamán szükséges dolgok beszerzését már 
jó eleve, még a tél idején eszközli. 

A téli időszak a gazda pihenés-szaka. Nem 
veendő azonban ez a szó legszorosabb értel-
mében, hanem csak viszonylagos értelmében a 
téli munkáknak a nyáriakhoz. A munkát meg-
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szokott gazda nem is tudná átkeverni, áthe-
nyélni a telet, hanem mindig talál valamit, csak 
keresnie kell, amivel idejét szépen és hasznosan 
eltölti. Omne túlit punctum, qui miscuit utile 
dulci ! . . . Ha más tennivalója nincsen, olvas 
ügyes szakkönyveket s így gyarapítja ismere-
teit, hogy annál több tudással és készültséggel 
foghasson újra tavasszal munkájához. 

Mielőtt e cikkemmel befejezném a méhes 
egy évi történetét, még hadd említsek fel né-
hány kiváló s méhésztársaimnak ajánlható szak-
könyvet. Ezek: báró Ambrózy Béla : „A méh", 
második kiadás 1905-ben, Temesvár (megren-
delhető szerzőnél : Temes-Gyarmata, ára 6 ko-
rona) ; Sőtér Kálmán : „A méh és világa11, I. 
vagyis elméleti rész, megjelent Kolozsvárott, 
1895-ben, a II. rész sajtó alatt van; Dömötör 
László : „Méhtenyésztési kalauz", Szegzárd, 
1892-ben a harmadik kiadás, ára 1 kor. 30 
fillér és , Méhészeti útmutató, vagyis a nép 
kaptárával való méhészkedés rövid foglalatja", 
Szegzárd, 1898; Kovács Antal : „A méhészet-
ről", Budapest, 1903-ban a kilencedik kiadás, 
ára 1 korona, miniszteri kiadvány ; Bacskay 
Sámuel : „ Gyakorlati útmutató a méhek tenyész-
tésére", Ungvár, 1898, ára 85 fillér ; Nemes-
szeghy Kálmán : „A méz a háztartásban", 
Komárom, 1902, ára 2 korona; Binder Iván: 
„Dr. Dzierzon János összes művei" (fordítás 
németből), Budapest, 1896; Gáspár József: 
„A méhtenyésztésről", Kolozsvár, 1899, stb. 
Magyar méhészeti szaklapok: „Magyar méh", 
a Magyal- Országos Méhészeti Egyesület köz-
lönye, szerkesztőség : Budapest, VII., Kertész-
utca 38., egyesületi tagoknak 4 korona évi 
tagsági díj fejében; „Méhészeti Közlönyaz 
Erdélyrészi Méhészeti Egyesület szakközlönye, 
szerkesztőség: Kolozsvár, Bástya-utca 2, egye-
sületi rendes tagok 4 kor., a köri tagok 2 kor. 
évi tagsági díj fejében kapják; „.1 Hazában 
és Távolban széttekintő Méhész", szerkesztőség: 
Sajtén, Csanád vm., előfizetési díj 4 korona ; 
„Hajdúsági Méhész", szerkesztőség: Debrecen, 
előfizetési díj 4 kor., s végre a „Méhészet", 
szerkesztőség : Újpest, Széchenyi-utca 7. sz., 
előfizetési díj 4 korona. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

Az őszi és a mély szántás. 
Hullanak a falevelek, az idő őszre jár. Lehűl 

a levegő, a természet leveti nyári köntösét. 
Ember, állat készíti téli tanyáját és gyűjti 
élelmét. A föld megadta, amit adhatott. De 
vájjon mindenki azt mondja-e : termésem elég ? 
Nem. Vannak, akik a rosz időt okolják, mások 
másban találják a hibát, de kevés azoknak a 
száma, akik önmagukben találnák meg a rosz 

eredmény okát. A föld mívelésének ezer titka 
van, s aki ezeket nem ismeri, az nem érhet 
el tökéletes eredményeket. Hányan buktatják le 
tarlójukat. Mily kevés azoknak a száma, akik a 
tavasziak alá kerülő földjüket megszántanák. 
S hogy irtóznak gazdáink a mély míveléstől ! 

Ahol észszerű gazdálkodást űz a gazda, ott 
legfontosabb dolga nyáron a tarlóbuktatás. Aki 
tarlóba vet, arról bátran elmondhatjuk, hogy 
nem jó gazda. Ennek azonban elmúlt már az 
ideje. A lebuktatott tarlót november-december-
ben meg kell szántani. Bál-mi kerüljön tavasz-
szal abba a földbe, az őszi mély szántás annak 
csak előnyére lehet. Az árpa, a tavaszi buza 
és rozs, a zab, a tengeri, a burgonya és a 
répa az őszi szántást meghálálja. A gabona-
féléket kora tavasszal, minden újabb szántás 
nélkül, a késő őszi szántásba vethetjük. S evvel 
sokat nyerünk. Mert tavasszal néha nagyon 
későn szánthatunk, s ha meg is szántottuk 
földünket, a tavaszi szelek azt kiszárítják s a 
bele vetett mag csak későn, esetleg nem is 
kel ki. Az őszi szántás megtartja a téli ned-
vességet, ebben biztosan kikel a mag. A föld 
a hamuhoz hasonló porhanyósággal bir, s ezt 
a tavaszi szántásra nem mindenkor mondhatjuk. 
A tavaszi szántásnál az altalaj sűrűen egymás 
mellett lesz megtaposva az igavonó állatok 
által. Az altalaj t. i. még májusban is lágy. 
Míg> az őszi szántás alkalmazásával tavasszal 
a boronáló marhák ri tkább sorban jár ják meg 
a földet, s tekintve azt, hogy az ilyen föld 
nagyon korán vethető, a lábnyomok esetleg 
még fel is fagyhatnak. 

Ebből láthatjuk, hogy mily óriási előnye 
van az őszi szántásnak a tavaszi felett. A 
helyesen kezelt őszi szántás olyan, mint a 
palántás földje. S ebben bizonyára minden 
növény szívesebben tanyázik. S ami a f'ő, a 
nedvességet is soká tartja. 

Hogy célt érjünk az őszi szántással, a kö-
vetkezőkre ügyeljünk : November eleje előtt 
lehetőleg ne szántsunk, mert addig még mindig 
kelnek különféle gyomok a földben ; az őszi 
szántás mélysége 20—25 cm. között ingadoz-
zék, az eke fogatásai legyenek minél nagyob-
bak, s törekedjünk arra, hogy földünk hantos 
legyen, mert így nem kell attól tartanunk, 
hogy tavaszra szántásunk összefut. Tavasszal 
pedig vetés előtt grubbereljük meg földünket. 
A kapások alá jövő őszi szántást pedig áprilisban 
újra szántjuk, ha a föld gazos volna, ellenkező 
esetben azt is csak grubberrel járassuk meg. 

Áttérek a mély szántásra. Ertem alatta azt 
a munkát, mely a vad talajból 10—15 cm. 
vastag réteget felszínre hoz. Miért szükséges 
ez ? Mert a járt talaj minden helyes kezelés 
mellett is ásványi anyagokban lassankint el-
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szegényedik. S bizony legtöbbször egyoldalú 
műtrágyával sem tudjuk helyesen pótolni. De 
szükséges azért is, mert a rendesen trágyázott 
föld a trágyának nem minden részét tar t ja a 
felső rétegben, hanem évről-évre a trágya 
oldható részei mélyebbre is lehatolnak. Az 
ilven altalaj már nem annyira vad, csak éppen 
tömött. De szükséges azért is, mert a mélyen 
felfordított és megmívelt talaj sokkal több 
vizet képes bevenni s így a növény életét 
biztosítani. 

Nézzük most már a mély mívelés szabályait. 
A mély szántásnak 32—40 cm.-nyire kell ha-
tolnia. Ehhez 3 — 4 erős igavonó állatra van 
szükség. A megfelelő ekét 10—12 gazda kö-
zösen szerezheti be. Mélyen mívelni csakis 
késő ősszel szabad, s csak azt a földdarabot, 
mely télen trágyázás alá jő. Tehát minden 
gazda birtokának Vő—Ve részét míveli meg O o 
mélyen, évről- évre. Ezért szükséges, hogy a 
trágyázás kizárólag télen eszközöltessék. Aki 
trágyáját otthon nem tarthatja, az hordja a 
mélyen inívelendő föld végére rakásba. így 
eléri azt, hogy a trágya egyenletesen érett 
lesz s a benne levő gazmagok kicsíráznak. Ha O O 
aztán a föld ősszel helyesen és jól megfordít-
ta tot t (itt is a hantos szántásra kell törekedni), 
akkor télen, mikor kemény fagy van, a t rá-
gyát szét lehet hordani. Azonban a trágyát 
azonnal el kell teregetni. Az így kezelt trágyá-
nál nem kell attól félni, hogy a légnemű 
részek elillannak, mert ezek már kötve vannak. 

Tavasszal pedig nincs egyéb dolgunk, mint 
egy jó grubberrel a földet megjáratni. A trá-
gyát nem kell feltétlenül beszántani, mert sem 
a borona, sem a grubber az érett trágyát össze 
nem szedi, hanem a föld tetejénél vékonyan 
elkeveri. Az így megmívelt földbe a vetőforgó 
szerint következő növényt a már ismertetett 
módon vetjük. De legajánlatosabb tengerit, 
burgonyát (de csakis szeszfőzésre vagy takar-
mányozási célra, mert az kesernyés lesz), répát, 
esetleg csalamádét vetni bele. Ezek kétszeres 
termést adnak. 

Minden jó gazdára nézve elkerülhetetlen a 
mély mívelés. Mert csakis így érhet el szép 
eredményeket. Minden 5—6-ik évben egész 
birtoka át van fordítva, s a későbbi években 
már nem kap vad talajt a mély mívelésnél. 
De a trágya ereje is helyesebben oszlik meg, 
s a vetőforgó minden növénye szépen díszlik. 

Azt hiszem azonban, hogy míg minden 
gazdája országunknak e helyes nyomra lép. 
addig eltelik néhány évtized. Pedig csak úgy 
boldogulunk, ha sutba dobjuk apáink helytelen 
rendszerét, s haladva a korral, minden jót és 
helyeset követünk. 

(Nógrád-Sipek.) Kinyer Ödön. 

A paradicsom termelése és érté-
kesítése. 

A konyhakertészkedés hasznosságát mind-
nyájan ismerjük. De nemcsak hírből, hanem 
saját kezünk munkája által szerzett tapasz-
talatainkból, tehát gyakorlatból is. Csaknem 
mindnyájan bírunk egy kis konyhakerttel, leg-
alább olyannal, mely házi szükségleteinket 
télen-nyáron kielégíti. Mindnyájan tudjuk, 
hogy a kertünkben eltöltött kis fáradsággal 
évenként mennyi kiadástól mentjük meg kony-
hánkat. Sokan közülünk, házi szükségleteik 
kielégítése mellett, még a piac számára j s 
kertészkednek. Minthogy pedig — ha terüle-
tünk van hozzá — nem sokkal többet kell 
fáradoznunk, hogy piacra is kiildhessünk, 
ajánlom különösen ama kartársaknak, kik 
amellett, hogy kedvező éghajlati viszonyok 
között laknak és a városhoz is közel vannak, 
a konyhakertészet egyik-másik jövedelmezőbb 
ágát nagyobb erővel mívelni. 

Cikkemben a konyhakertészetnek egy igen 
hasznos s mindamellett kevés munkával járó 
részéről: a paradicsom termeléséről akarok szólni, 
melynek, hogy teljes legyen, minden mozza-
natát ismertetem. 

Február hó végén vessük el a paradicsom-
magot langyos melegágyba, főiddel vékonyan 
betakarva. Az elvetett mag 5—6 nap alatt 
kikel. Kikelés után földjét kellő nedvességben 
tart juk. Mikor a kikelt növénynek már 4—5 
levele van, azt megritkítjuk, vagy szétplán-
táljuk 10 cm. egymástóli s ugyanannyi sor-
távolságra. Ez a müvelet azért szükséges, mert, 
ha sűrűn hagynók, szára gyenge és vékony 
maradna s annak idején nagyon megsínylené 
a szabadba való kiültetést; míg ekkép járva 
el, időt s alkalmat adunk a gyönge növény 
szabadabb fejlődésére s megerősödésére. A lo-
csolást naponkint langyos vízzel eszközöljük. 
Május hó 2—3-ik hetében a megerősödött 
30—40 cm. magasságú palántákat kiültetjük 
a szabadba. 

Hogy bő termést várhassunk, a talajt, mi-
előtt a palántákat kiültetnők, jól el kell készí-
tenünk. Megelőző ősszel a paradicsom alá 
kiszemelt talaj t féltrágyázással megjavítjuk, 
mire legjobban ajánlható a korhadt növény-
trágya (komposzt), vagy a fáskamrák tiszto-
gatásakor nyert keveréktrágya (fűrészpor, for-
gács, föld stb. egypárszor jól megöntözve). Ha 
talajunk nagyon kötött, a trágya közé kevés 
homokot is keverhetünk. Az ekként megjaví-
tott földet október vagy november hónapban 
egy jó eső után 35—40 cm. mélyen meg-
forgatjuk. Minél rögösebb lesz ásásunk, annál 
jobb. A téli fagy segíteni fog ezen tavaszig. 
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Tavasszal, április hóban, újra folásatjuk a föl-
det, azt kiültetésíg a gyomtól tisztán tartjuk, 
esetleg, ha az nagyon füves volna, a kiültetés 
előtt 1—2 nappal fölkapáljuk. 

A paradicsomot, liogy később nagy termé-
sével ki ne dűljön s elég mélyről táplálkoz-
hassék, jó mélyen kell elültetnünk. Ugy 
ültessük tehát, hogy sziklevelei a földtől 2—3 
ujjnyira essenek, illetőleg a növény 20—25 cm. 
mélyen legyen a földben. Ne ültessük sűrűn, 
mert az esetben sém tisztogatni, sem nyese-
getni és kötözni nem tudjuk, sőt ezzel még 
az érését is késleltetjük. Legyen az egymástóli 
távolság 1 méter és a sortávolság 120 —140 cm. 
így könnyen kezelhető az és több tápanyag 
is ju t a földből egy-egy tőre. Az ültetést 
napnyugta idején végezzük. Másnap reggel 
8 — 9 óra között valamennyit egy-egy liternyi 
állott vízzel megöntjük. (Ha forró napok jár-
nak, újságpapírból készült tölcsérrel letakar-
ga t juk naponként mindaddig, amíg be nem 
fogamzott, körülbelül egy hétig.) Ha az áldásos 
májusi esők ritkán járnak, hetenkét kétszer az 
•előbb említett (állott) vízmennyiséggel töveit 
megöntözzük, mert a paradicsom nem irtózik 
a víztől. Kiültetés után egy hét múlva meg-
kapáljuk, két hét múlva pedig fölkarózzuk 
azt. A karvastagságú 1 6 0 - 1 8 0 cm. hosszú 
hámozott ákácfa karókat, (legolcsóbb és leg-
tartósabb) a paradicsom tövétől 10 cm. távol-
ságra s 30—40 cm. mélységre üssük be. 
Gyönge karót ne használjunk, mert a vihar a 
hozzákötözött paradicsommal együtt a földre 
dönti s a földön fekvő paradicsom a föld 
nedvességétől hamarosan rothadásnak indul, 
nem fejlődik és igen sokáig érik be. Karózás 
után 1—2 hét múlva újra fölkapáljuk, kissé 
feltöltögetjük és felkötözzük. A kötözésre 
legjobb és legolcsóbb a „Raffia" kötözőháncs. 

Ez időtől kezdve a paradicsomot minden 
héten egy-ke'tszer kötözzük és nyesegetjük, a 
szükséghez mérten. Tövétől 20 em.-re 1, 
esetleg 2 oldalhajtást meghagyunk, a többit 
levágjuk. Mikor egv méter magas lesz a törzs, 
újból 1 2 oldalhajtást hagyunk meg s a vezér-
hajtás kivételével a többit levágjuk. Ekkor 
már az alul meghagyott oldalhajtások virággal 
és terméssel vannak megrakva. Amikor a törzs 
a 140—160 cm. magasságot eléri, tetejét 
visszacsípjük. Ez utóbbi müvelet idején az 
alsó ágakon már érni kezd a termés. Ne várjuk 
meg, amíg a szárán teljesen megérik a 
paradicsom, mert az erős nyári nap melege 
alatt megecete sedik és elveszíti kellemes ízét. 
Minél gyorsabban érik a paradicsom, annál 
jobb. Tehát mit kell vele tennünk ? Azokat a 
kövér vastag leveleket, melyek részint a levegőt O ' J o 
és világosságot, részben pedig a táplálékot 

I veszik el a fejlődő s érő gyümölcstől, 
! metszegessük le s csak ott hagyjuk meg, hol 
, a gyümölcs a tyúktojás nagyságot még el 

nem érte. 
Mikor felpirosak az almák, szedjük le s 

; valamely árnyékos, de meleg és szellős helyre 
szárával lefelé fordítva rakjuk el. Erre leg-
alkalmasabb a padlás. Itt, így szárával lefelé 
fordítva, 3 nap alatt teljesen megérik, illetőleg 
fölhasználható és árusítható lesz. így érlelve, 
azt is nyerjük, hogy egy bizonyos időre nagyobb 
mennyiségű érett paradicsomunk van s nem 
kell nap-nap mellett szedegetnünk az éretteket. 

Szinte hihetetlen, mily termésünk van, ha 
így kezeljük paradicsomunkat és mily szép, 
nagy gyümölcsöket nyerünk. E nyáron, pedig 
az időjárás sem valami nagyon kedvezett, 
mégis a fönt leírt eljárás szerint egy 60 m2 

területről, hol 53 tő paradicsom volt ültetve, 
34 puttonnal szedtem le s még e sorok írása-
kor is 5 puttonnal érik padlásomon, sőt még 
most is van szárán, amire azonban a váratlanul 
hidegre fordult időjárás miatt már nem számí-
tok. Több oly tő volt, melyről egy puttonnál 
többet lehetett leszedni. 

Ha jó termést akarunk, jó fajtát is ültes-
sünk. Ezidőszerint legjobbnak tartom a Mauth-
ner-féle „Háromszor termő új paradicsom."-ot. 
Legbővebben terem, legkellemesebb ízű és 
óriási nagyra nő. 

A talaj napos helyen legyen, de ne legyen 
száraz természetű. 

Ha peronospora bántaná paradicsomunkat, 
az esetben még virágzás előtt 1%-os bordói 
oldattal permetezzük meg. Szükség esetén 2-szer, 
sőt 3-szor is permetezünk. 

Paradicsomtermésünket mindenesetre legcél-
szerűbb érett állapotban, nyersen értékesí-
teni ; puttonjáért bármilyen sok járja is a 
piacot, 1'60—2 koronát szívesen fizetnek. 
(Kilójáért kezdetben 20, majd 16—12, majd 

! későbben ismét 20 fillérnyi ár érhető el.) De 
lehet befőzve is fölhasználni és értékesíteni. 

A befőzésnél következő eljárás veendő : az 
érett paradicsomot megmossuk, esetleg éretlen 
részét kivágjuk és eldobjuk. Érett, egészséges 
részét gerezdekre tépve fazékba rakjuk. Vizet 
semmit sem öntünk alája. Főzésközben gyak-
ran kevergetjük. Addig főzzük, míg héja 

j különválik húsától és összecsavarodik. Ezután 
I kissé kihűlve, passirozó-szitán átnyomkodjuk. A 

nyert sűrű levet palackokba töltjük és jó 
í erősen bekötözzük egy réteg fehér papír- s erre 
j rá egy réteg hólyagpapírral. (Azt állítják, 
j hogy az újságpapíron lévő nyomdafesték olyan 
! valami anyagot tartalmaz, mely megóvja a 
! paradicsomot a penésztől, illetve erjedéstől.) 

Bekötözés után vízgőzbe tesszük és 2 órán át 
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forrni hagyjuk. Kihűlés után állandó helyére 
rakjuk, melyre legalkalmasabb olyan egyenlő 
hőmérsékletű hely, hol nincs nagy meleg. 
( + 15 ° R.) 

A paradicsom termelésére vonatkozó fönt 
írt eljárásomat ajánlom úgy a konyhakerté-
szettel foglalkozó t. kartársaknak, valamint a 
nép közötti terjesztés végett a gazdasági 
ismétlő iskolák területén va'ó kipróbálásra is. 

(Nógrád- Vüke.J Süle Dénes. 

Gyógyító növények termesztése.* 
Evenként millió és millió koronát adunk ki 

a gyógyító-füvekért, miket külföldről hoznak 
be hozzánk, pedig nincs az a hasznos gyógyító-
fű, ami nálunk is meg ne teremne; termesz-
tésük nagy gondot nem okoz, csak a kezünket 
kellene kinyújtani utánuk s egy kis szorgalommal 
összeszedni, hogy azok a milliók ne külföldre 
vándoroljanak, hanem a magyar gazda, gazd-
asszony zsebében maradjanak. Sok példánk van 
rá, hogy 1 hold gyógyító-fű tízszeres hasznot 
hozott a gazdának, gazdasszonynak ; nem ritka 
dolog, hogy holdanként 500—G00 K-t jövedelmez 
a termesztése. 

Természetesen, hogy a gyógyító-füvek ter-
mesztését is tanulni, gyakorolni kell. Könnyen 
megy az, csak meg kell próbálni. 

A gondosan termesztett és ügyesen szárított 
gyógyító-füveket mindig szívesen megveszik a 
gyógyszerészek, a gyógyszereket áruló kereske-
dők (droguisták). 

A gyógyitó-f'üvek termesztése azért is aján-
latos, mert ezeket a legrosszabb talajban s 
olyan helyeken is meg lehet termeszteni, hol 
más növény meg sem terem ; azután meg a 
szedésénél, szárításánál az öregek meg gyerme-
kek munkáját is föl lehet használni. 

A gyógyító-füvek nagy részét a mi gazd-
asszonyaink is ismerik, csakhogy nem gondol-
nak arra, hogy azért pénzt is lehetne kapni. 
A kertben termő gyógyító-füvek közül leg-
ismeretesebbek : a borsmentafü, a fodormenta, 
a kerti zsálya, a levendula, a fekete nullyva-
rózsa. 

A borsmentafü évelő növény. Szára szög-
letes és 1 m magasságra is megnő. Levelei 
tojásdad alakúak, fűszeresek, sötétzöld színűek 
és simák ; alul bolyhosak. Vörös színű virágai 
a szár csúcsán csoportosan ülnek. Augusztustól 
októberig virágzik. Leveleiből készítik a hűsítő 
ízű, kellemes illatú mentaolajat, mit a gyógy-
szerészek cukorka, fogpor és. szájvíz készítésé-

* Mutatvány Bárány—Péterffy gazdasági leány ism. 
iskolai olvasókönyv II. osztálya anyagából. Kapható 
az „Athenaeum" irodalmi vállalatnál, Budapesten. 

hez használnak föl. A borsmentafü teáját föl-
fúvódás ellen, görcsök csillapítására meg 
izzasztónak házigyógyszerül is használják a 
gazdasszonvok. o j 

A borsmentafü mindenütt megterem, a 
talajban nem válogatós, de azért legjobban 
szereti a jó erőben lévő, kissé nedves, lapályos 
földet. Szaporítása gyökérosztás által történik 
s e célból a 2—3 éves növényeket kiássuk, szét-
osztjuk s 30 cm sor, 15—20 cm növénytávol-
ságban újból elültetjük. Dugványozással is 
szaporítható, mi úgy történik, hogy a levágott 
szárakat elültetjük s a megfogamzásig szorgal-
masan öntözgetjük. 

Nyáron át többször meg kell kapálni, télire 
pedig nagyon jó a töveket trágyával letakarni, 
hogy az esős fagy meg ne ártson a növénynek 
s hogy a föld is új táperőt kapjon. Egy helyen 
három évnél ne hagyjuk tovább a növényt, 
mert az elöregedett tövek levelei kevés olajat 
tartalmaznak. A leveleket és gyenge hajtásokat 
akkor kell szedni, mikor a virág bimbóban 

' O 
van. Ha nagyobb területen ültetünk borsmenta-
füvet akkor sarlóval aratjuk, erős nyáron 
háromszor is vághatjuk. A levágott szárakat 
árnyékos helyen vékonyan elteregetjük, száradás 
közben többször megforgatjuk és ha teljesen 
megszáradt, zsákokba rakjuk. 

A borsmentafü igen keresett gyógyító-fű és 
akármennyit is termesztünk belőle, jó áron el-
adhatjuk. 

A. fodormenta szára 70 cm magasra is megnő, 
levelei szívalakúak és fodrosak, szélein füré-
szeltek. Virága piros színű. Epúgy mint a 
borsmenta, július — augusztusban virágzik. Az 
egész növény rendkívül illatos s ennek levelei-
ből is illatos olajat készítenek. 

Termesztése, szedése, szárítása épúgy tö r -
ténik, mint a borsmentának ; s a gyógyszerészek 
ezt is époly jó árban megveszik, mint a bors-
mentát. 

A kerti zsálya évelő növény, illata átható, 
de kellemes. Szára 1 m magasra is megnő. 
Hosszúkás, nagy levelei szürkés-zöldek, csipkés 
szélüek. Virágja kék, néha fehér; májusban és 
júniusban virágzik. Leveleiből és gyenge haj-
tásaiból teát, fogport, szájvizet stb. készítenek. 
De használják az olyan húsféléhez is, mit 
sokáig el akarnak tartani : azt tart ják, hogy a 
húsfélék megromlását megakadályozza. 

Magról, dugványról vagy a gyökerek meg-
osztásáról szaporítják. Szereti a jó esőben lévő, 
száraz fekvésű talajt. Ha magról neveljük, úgy 
előbb kora tavasszal melegágyba vetjük s 
azután erősödésre kiültetjük. De vethetjük 
egyszerre is állandó helyére s ekkor úgy 
míveljiik, mint a köményt vagy ánizst. Gyökér-
elosztással ősszel szaporítjuk; dugványról azon-
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bail június, július havában s akkor is jó esős 
időben. Egy helyen 4 évig is elmaradhat, de 
azután át kell ültetni, mert úgy jár, mint 
a borsmentatű. Leveleit és gyenge hajtásait 
virágzás előtt szedjük le s úgy bánunk el vele, 
mint a többi gyógyító-füvek leveleivel. 

Ezt is érdemes nagyban is termeszteni. 
A levendula mintegy fél méter magas, évelő 

növény. Keskeny levelei s kivált a gyenge 
hajtások szőrösek és szürkék. Virágja élénk 
violaszínü s az egész növény kellemes illatot 
áraszt. Leveleiből és virágjából készítik a 
levendulaolajat. Gazdasszonyaink szeretik a 
levendula illatát, szekrényeikbe rakják, a fehér-
nemű közé, szagosítónak. 

Bármilyen talajú, napos hellyel beéri, — 
nagyon szerény igényű növény — de legjobban 
szereti a napos fekvésű, homokos dombokat 
és szőlőhegyeket. Gyökér-elosztásról szaporítjuk; 
ezért a 2—3 éves növények gyökereit augusz-
tusban vagy szeptemberben több részre őszijük 
s jól megmunkált földbe elültetjük 40 cm sor-
es 30 cm növény távolságban. A levendulát sem 
szabad 3 — 4 évnél tovább egy helyen megtűrni. 

A szedéssel ne várjunk addig, míg a virág 
kinyílott, hanem amint kékülni kezd, lássunk 
hozzá a levágásához, csak arra vigyázzunk, 
hogy ez napos időben történjék. A megszedett 
növénnyel úgy bánunk el, mint a többi gyógyító-
füvekkel. 

A levendula oly keresett ám, hogy nem 
tudunk belőle eleget termeszteni. 

A fekete mályvarózsa évelő növény, melynek 
vastag szára 2 — 3 m magasra is megnő. Levelei 
nagyok, szélesek, vesealakúak. Fekete-vörös 
színű virágai kettesével, négyesével nőnek ki a 
levélhónaljakból. Virágzik július és augusztus 
havában. Ez nem is annyira gyógyító-, mint 
inkább kereskedelmi növény, mert leginkább 
virágai kedvéért termesztik, mit festékkészí-
tésre használnak föl ; orvosi célokra a leveleit 
használják. 

Magvát június végéig kerti ágyakba vetjük, 
még pedig 25—30 cm sortávolságban. A kikelt 
növényeket mindaddig szorgalmasan kapálgatjuk, 
míg gyökerei lúdtoll-vastagságúak nem lesz-
nek, azután állandó helyükre ültetjük ki a 
palántákat, 70 cm sor- és növénytávolságra 
egymástól. 

A fekete mályvarózsa a jól megmunkált, 
mély talajt kedveli. Kiültetése második évében 
virágzik, első évben hasznot nem haj t ; azért, 
hogy a földet kihasználjuk, sorai között bur-
gonyát, répát vagy más zöldségfélét termesz-
tünk, melyek kapálásával egyidejűleg a mályvát 
is megkapáljuk. Ha nagy termést akarunk, 
akkor a töveket minden évben megöntözzük 
hígított trágyalével.5 

A második évben legalább kétszer meg kell 
kapálni ; először április végén, másodszor május 
végén. A kipusztult töveket pedig pótolni kell. 
Június közepén a virágok nyílni kezdenek. 
Ezeket nyílás után azonnal leszedjük, kelyhük-
től megtisztogatjuk és árnyékos helyen száradás 
közben naponként egyszer megforgatjuk, mert 
nagyon könnyen befűllik. Szedni minden nap 
kell, mert minden nap új meg ú j virág nyílik, 
s ha a szedést elmulasztjuk, azok lehullanak. 
A szedést száraz időben, a reggeli harmat föl-
szikadása után kell végezni. Minden egyes napi 
szedést külön kell megszárítgatni : a megszáradt 
virágszirmokat zsákokba rakjuk és száraz helyen 
tartjuk, eladásig. 

A jól szárított mályva rózsának nagy ára 
van; 100—200 korona között ingadozik méter-
mázsájának az ára. Gondos és ügyes gazd-
asszonynak érdemes ezt nagyban is termeszteni. 

Vadon tenyésző gyógyító-füvek. 
Az erdő, mező virágai között sok olyan van, 

melyek gyógyító-erejét már régóta ismerik az 
emberek. Föl is használja ezeket az orvosi 
tudomány mindenféle gyógyszerekhez. Ott, hol 
ilyen gyógyító-füvek egyik-másika nagyobb 
mennyiségben fordul elő, érdemes a gazd-
asszonynak azok szedésével és szárításával fog-
lalkozni, mert az ilyeneket a gyógyszertárban 
ép oly jó pénzért megveszik, mint a kertben 
termesztetteket. 

Ezek közül ismeretesebbek : az ökörfark-kóró, 
az űröm, a méhfű, a mezei vagy orvosi székfü, 
a bodza- és a hársvirág, a boróka. 

Az ökörfark-kóró szára embermagasságra is 
megnő, szára bolyhos, levelei ráncosak, virága 
fürtös és sárgaszínű. Nálunk vadon mindenütt 
föltalálható. Mihelyt a virágok mutatkoznak, 
szedését azonnal megkezdhetjük s folytatjuk 
mindaddig, míg virágjában tar t ; szedni száraz 
időben kell, azután pedig megszárogatni. A 
harmattal vagy esőben szedett virág piszkos-
fekete színt kap, pedig csakis a szép sárga 
virágnak van nagy ára. 

Az üröm igen illatos, keserüízű növény. Ahol 
bőven van, virágzás előtt szárostól lesarlózzák, 
levelét a szárától lefosztják és azután meg-
szárítják. Ezzel készül az ürmös-bor is. 

A méhfű vagy máskép citromfű apró fehér-
virágú, 1 méter magasra is nyúló növény. 
Leveleiből és gyenge szárából olajat készítenek. 
Száraz időben vágjuk ki szárastól és ha jó 
idő jár rá, egy nyáron háromszor is levág-
hatjuk. Levágás után épúgy szárogatjuk, mint 
a többi gyógyító-füveket. 

A mezei vagy orvosi székfü 20—40 cm 
magas, ágas-bogas növény ; levelei szárnyaltak, 
simák {és élénkzöldek; júniusban—júliusba» 
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nyíló virágja fehér, a közepén sárga. Ez a 
kellemes illatú gyógyító-fű nálunk vadon nagy 
mennyiségben terem. A virágait legügyesebben 
fából készült fésűvel lehet megszedni ; kis 
ügyességgel naponként 40—50 kg nyers virágot 
összegyűjthetünk. Talán ez az egyedüli gyógyító-
fű, melynek szedésével a mi népünk foglalkozik ; 
és hogy jövedelmező, mutatja az, hogy Heves 
megye néhány községe évenként 100 q-nál is 
többet szed meg, q-ját a virág minősége szerint 
50—80 koronájával adja el. 

A bodzafa minden vidéken föltalálható ; a 
gyermek is ismeri azt, mert még ostornyélnek 
sem jó Az ügyes gazdasszony ezt is hasznára 
fordíthatja, megszedi virágját és bogyóit ; meg-
szárogatva, mindkettőért jó pénzt adnak a 
gyógyszertárban. 

A hársfa hatalmas koronája sokat virágzik 
évenként ; virágja a méheknek kitűnő legelő. 
De kitűnő az teának is ; az orvosok izzasztóul 
adják. A gondosan megszedett és megszárított 
hársfavirágot a gyógyszertárban mindig szívesen 
megveszik. 

A boróka vagy borófenyő bogyóit háziszer-
nek használják. Ez a fenyő leginkább a Fel-
vidéken van elterjedve : az ottani nép megszedi 
bogyóit s ezzel készíti a borovicskát. De meg-
veszik a gyógyszertárban is, mert a benne lévő 
borókaolaj ki tűnő orvosság a gyomor- és bél-
bajok ellen. 

Mérges gyógyító-növények. 
A vadon tenyésző gyógyító-növények között 

vannak mérgesek is, azért ezeket vigyázattal 
kell szedni és szárítani ; nem szabad az apróbb 
gyermekekre bízni. Szárítás után jó helyre el 
kell zárni, nehogy a gyermek, baromfi, jószág 
hozzáférhessen. 

A mérges gyógyító-növények közül legisme-
retesebbek: az anyarozs, a piros gyűszűvirág, 
a büdös bürök, a maszlagos nadragulya és a 
beléndek. 

Az anyarozs, vagy mint sok helyen nevezik, 
varjúköröm, a gabonán élősködő gombafaj. 
Hosszúkás, lilaszína és a rozsszemnél jóval 
nagyobb — a kalászból már messziről kilátszó 
mag. Rendesen a rozson található, de előfordul 
a búzán meg a zabon is. 

Az anyarozs rendkívül mérges, még a 
gabonába keveredve is elvetélhet tőle a hasas 
marha. Ha vigyázatlanságból gyomrunkba jut , 
iszonyú görcsöket, sőt halált is okozhat. Orvosi 
szerül használják, erős vérzés csillapítására. 

Szedni aratás előtt kell, azután jól meg-
szárítgatva, a gyógyszertárban eladhatjuk. 

A piros gyűszűvirág kétnyári növény, mely-
nek szára IV2 m magasra is megnő. Levelei 
hosszúkás tojásdadalakúak, bolyhosak és csipkés-

szélüek. Júniustól augusztusig nyíló piros virágai 
hosszúkás gyűszűalakúak. 

Erdős helyen, homokos talajban elég gyakran 
látható. Leveleit virágzás előtt szedjük meg és 
napos helyen, ponyván megszárítgatjnk. 

A büdös bürök gyökere olyan mint a petre-
zselyemé, a növény többi része hasonló a 
kaporéhoz, azzal a különbséggel, hogy szára 
vastag és belül üres. Igen mérges növény ; 
orvosságot leveleiből készítenek. A leveleit 
virágzás előtt szedjük meg és padláson — el-
zárt helyen — megszárítgatjuk. A bürökkel 
nagyon óvatosan kell elbánni, mert már sok-
szor megtörtént, hogy az ügyetlen gazdasszony 

i a petrezselyemmel vagy ánizszsal tévesztette 
1 össze, levesbe főzte és az egész család fájdalmas 
! görcsöket kapott tőle, sőt kisebb gyermekek 
j bele is haltak. A bürökmérgezésnek legbiztosabb 
! ellenszere a tej. 

í A maszlagos nadragulya évelő növény. Szára 
j 1—2 m magas, levelei nagyok, tojásdadok és 
j húsosak, sötétzöldek, barnás erekkel. Bogyói 

feketék és cseresznyenagyságűak ; ezekben apró, 
barnás magvak vannak. 

Ez a növény rendkívül mérges ; mérges 
annak gyümölcse, virágja, szára, levele, gyökere. 
A gyógyszerészek gyökerét, levelét és virágját 
használják gyógyszerkészíté hez. 

A bükkös erdőkben sokat láthatunk, s ahol 
sok van, érdemes a szedésével foglalkozni, 
mert a gyógyszerészek gyökereiért, leveleiért 
és virágjaiért nagy árat fizetnek. 

A leveleket és érett bogyókat épúgy szedjük 
és szárítjuk, mint más gyógyító növényét. 
Gyökereit július—augusztusban szedjük ki, meg-
mossuk, hasábokra vagdaljuk és a napon meg-
szárítgatjuk. 

A beléndek leginkább az utak mentén vagy 
szemétdombokon fordul elő. A gyógyszerészek 
használják gyökerét, levelét és magvát. A leve-
leket virágzás előtt kell a szárról leszedni és 
megszárítgatni ; ha azonban magvát akarjuk 
megszedni, akkor nem szabad a növényt leve-
leitől megfosztani. Az egész növény rendkívül 
mérges, vigyázva és gonddal kell vele bánni. 

A kukorica- és tökvirág hím-
porának etetése. 

A kukorica-zászló és tökvirág hímporának 
szedéséről és kezeléséről a „Néptanítók Lapja" 
f. évi 31-ik számának mellékletében í r tam; 
ez alkalommal pedig — mit kartársi köteles-
ségemnek tartok — ezek etetési módját köz-
löm a következőkben: 

Deszkából készítünk 40—50 cm., esetleg 
— ha méhállományunk nagyobb — akár 
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1 mater hosszú, 8 - 1 0 cm. széles és 7—8 cm. 
mély vályút, melybe egy beleillő deszkát süríin 
('/a méteres vályú íödőjét 50 lyukkal) átfúrunk, 
hogy a méhek a lyukakon át a virágporhoz 
férkőzhessenek. A födődeszka közepén — a 
könnyebb behelyezés és kivevés végett — 
fából fogót alkalmazunk; a deszka, illetve a 
födő két végén pedig 25—30 mm. magasságra 
kiálló 2—2, összesen 4 kis szöget verünk át, 
melyeken a födő nyugszik, s így a port nem 
szorítja maga alá és a méhek kényelmesen 
hordhatják is. 

Az így elkészített vályúba egyenletesen 
eloszlatva öntjük a port, a födődeszkát beilleszt-
jük és a vályút a méhes elé 2—3, később 
8—10 méter távolságra helyezzük el. A deszka 
lyukain át a födél alá bújnak a méhek s a 
porban mintegy megfiirödve, szépen meg-
rakodnak. Azért kell a port lefödni, mert 
sürgölődésükkel és szárnycsapkodásukkal hamar 
szétszórnák azt, mivel föl-fölreppenve szokták 
lábaikra szedni a port. 

A virágpor etetése csakis tavasszal, tisztu-
láskor kezdhető meg, ha a méhek kijövetelére 
3—4 napon át kedvező idő van, akkor a 
vályút csapatosan szállják meg. Mi méhészek 
nagyon jól tudjuk azt, hogy a tavaszi válto-
zékony időjárás mily veszteséget, pusztulást 
hoz méheinkre, ami a méhes előtti porhon 
etetés által teljesen kizártnak mondható, más-
felől a méhek egyik főtápláléka a természetes 
virágpor, nem pedig a búza- vagy kukoricaliszt-
etetés, mely könnyen végzetessé válhat; végül 
a természetes virágporral etetett méhek jóval 
előbb fognak rajozni. 

Megemlítem még, hogy a vályú a szögek 
kihúzása által itatásra is jól használható. 

(Kőrösladány.) Ijenyyel Károly. 

A baromfiak tetvessége. 
(Egyszersmind válasz J. A. úrhölgynek.) 

Nagyon kevés baromfitenyésztő fordít kellő 
gondot a tyúkól tisztántartására, a trágyát nem 
takarítja ki rendesen s az ól ilyen módon való-
ságos tenyésztelepévé lesz a tetveknek és egyéb 
élősdi férgeknek. Pedig az egyszer elférgesedett 
baromfiólat nehéz megtisztítani s a könnyelmű 
mulasztás keserű következményekkel jár. 

A tetveknek rendesen két faj táját különböz-
tetjük meg : a közönséges tyúktetveket és az 
óvantagot, melyet másként baromfipoloskának, 
vaktetünek vagy tyúkkullancsnak is neveznek. 
Különösen az utóbbi felette kellemetlen vendég 
a baromfiólban. Minden baromfitenyésztő saj-
nosan tapasztalta, hogy a tetvek fellépte mennyi 

bajt okoz. Az eltetvesedett baromfiak a legjobb 
takarmányozás mellett is leromlanak, szomorúak, 
gubbaszkodnak s a nngy vérveszteség és foly-
tonos vexálás következtében el is hullhatnak. 
A jó tojók tojási kedve abbamarad s a fiatal 
állatok fejlődése megakad. 

Hogyha a tyúkok tetvesek — mit könnyen 
fölismerhetünk, mert ha a tollúkat fölsimítjuk, 
szabad szemmel látni fogjuk testükön a tetve-
ket — akkor a tollazat közé spirituszban oldott 
rozmarinolajat fecskendezzünk, ugyanezzel fecs-
kendezzük ki a kotlós tyúk fészkét is. Gondos-
kodjunk arról, hogy a tyúkoknak elegendő 
száraz hamuval kevert homok álljon rendel-
kezésükre, amelyben megfürödhessenek. Az 
ólakat forró lúggal mossuk le, a repedéseket 
vakoltassuk be s az egész ólat meszeljük ki. 

Sokkal veszedelmesebb élősdi az óvantag. 
Teste olyan, mint a kullancsé, nyolc lába van, 
fehéres, hogyha koplalt (egy-két évig is kop-
lalni bír), ellenben pirosbarna, potrohos, s akkora 
lesz, mint kis ujjunkon a köröm, hogyha vér-
vei teleszívta magát. Az óvantag csak éjjel 
támadja meg a baromfit és egy tyúkra föl-
mászhatik 40—50 atka is, rendesen a nyak és 
begy táján, valamint a szárnyak alatt esvén 
neki áldozatának, melyet annyira elgyengít, 
hogy másnap alig bír lábára állani. Nappalra 
rendesen elrejtőzik a fal hézagaiba, farészek 
repedéseibe, deszkák, lécek, zsindelyek zugaiba. 
Egy-egy alkalmasabb búvóhelyen hihetetlen 
számban verődnek össze s egymás hátán meg-
lapulva töltik a nappalt. A téli fagy nem árt 
neki, rejtekében mozdulatlan kihúzza a telet is. 

Ahol az óvantag befészkelte magát, annak 
• r t ~ . . 

kir tasa ott nagy bajjal jár . A kisgazda, akinek 
ólja fából van, a legjobban teszi, ha azt le-
bontja, fáját eltüzeli, a talaját jól felássa s más 
helyen épít új ólat. Akinek nagy ólja van, 
természetesen azt nem teheti tűzre, de ha a 
tető gerendái, zsindelyei közeiben óvantagok 
vannak, le kell szedni a tetőt is s eltüzelni, 
a falakról a vakolatot leverni, ajtót, ablakot 
eltávolítani s a talajt két ásónyomnyira kiszedni. 
Ha téglás a padló, akkor a téglák kiszeden-
dők s körülégetendők. Majd új tetőt készítve, 
mennyezetet is vakolunk, új ablakokat s aj tót 
alkalmazunk, a padló tégláit pedig cementbe 
rakjuk, hogy semmi hézag, köz ne legyen. 
A baromfiakat, mielőtt az ólba beeresztjük, 
jól meg kell vizsgálnunk, nem óvantagosak-e ? 
Ellenkező esetben úgy járunk el, hogy a 
tyúkokat olajjal bekenjük s egy gyékényre 
állított borító alá helyezzük s jól- tart juk. 
Harmadnapra langyos szappanos vízzel lemos-
suk, azután meleg szobában addig tartjuk, míg 
meg nem száradtak. Ekkor újra átvizsgáljuk 
a baromfiakat s csak azután, ha tiszták, ereszt-
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jük az új ólba. így kell ejárnunk a vett barom-
fiakkal is, mielőtt azokat a többi közé eresztenők. 

Legfontosabb dolog minden élősdi behurcolása 
és elszaporodása ellen, hogy az ólakat kellően 
tisztán tartsuk. Evenként többször meszeljük ki 
6%-os karbolos mésztejjel, a farészeket mossuk 
le forró lúggal s kenjük be szintén karbolos 
mésztejjel. Néhányszor fecskendezzünk szét 
szénkéneget az ólban s ugyanakkor zárjunk be 
erősen minden nyílást, hogy a gázok ki ne 
szökhessenek, de az ólban szétterjedve az 
élősdieket megöljék. Néhány óráig szellőztetni 
szükséges azután az ólat, mert a szçnkéneg 
mérges anyag s ártana a baromfiaknak. A szén-
kéneggel való kezelés alatt sem dohányozni, 
sem tűzzel (gyertya, gyufa, stb.) dolgozni nem 
szabad, mert a szénkéneg nagyon gyúlékony 
anyag. Rovatvezető. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Gy. J. Vukovár. A hordókat a penész ellen 

az egyszerű kénezéssel szoktuk kezelni, vagyis 
drótra kénszeletet erősítve s meggyújtva a 
hordóba bocsátjuk, hogy ott elégjen s a fejlődő 
kénessav a hordóban levő penészspórákat meg-
ölje vagy legalább is ezek számára a levegőt 
a tenyészésre alkalmatlanná tegye. A már belül 
penészes hordók kezelése úgy történik, hogy 
kivéve a hordó csaplyukas fenekét, nyílt végé-
vel három téglára állítjuk, alatta szalmából s 
forgácsból tüzet rakunk. A hordóból, nem-
különben a kivett fenékről is a penészt ki-
égetjük, mely kiégetés addig tartson, amíg a 
borkő fele is le nem égett. Ekkor eloltjuk 
a tüzet, a dongákon található s félig leégett " O O O 
borkövet levakarjuk s feloldjuk 10 annyi súlyú 
forró vízben, melyben előzőleg már egy óra 
hosszat két marék friss tölgyfaforgácsot főz-
tünk. Ezen for ró oldattal lassan körülhenger-
getjük a hordót, fenekére állítjuk s majd — 
félóra múlva — a dongákra nem tapadt oldatot 
kifolyni engedjük. Harmadik napon a hordót 
kicsepegtetés után hideg vízzel kimossuk, újra 
csepegtetőre állítjuk s 24 óra múlva kikénez-
zük. A hordók tartósságát fokozandó nyirkos 
pincéjében, a leghelyesebbnek tartjuk, hogyha 
azokat kívül olajfestékkel befesti. Az olajfesték 
védőburkolatot képez s a nyirkosság, nedves-
ség ellen megvédi a hordókat, azonkívül igen 
könnyen tisztántarthatók s ha penész ki is ülne 
rájuk, az könnyen letörülhető ; különben is a 
penész nem bocsáthatja be myceliumszálait a 
fába s így könnyű az eltávolítása. — J. A. 
Dénesinajor. Hogy miként szoktathatok le a 
yorkshirei sertések a baromfievésről? Bizony 
semmi más módon, mint úgy, hogy nem ad nekik 
alkalmat arra, vagyis zárja, különítse el a ser-

téseket a baromfiudvartól. Egyéb, speciális 
„védekezési" módot nem ismerünk. — J. A. 
Feketekelecsény. Hozzánk intézett levelének 
első részére nézve megtalálja a feleletet e szám-
ban „A baromfiak tetvessége" című közlemény-
ben. A második kérdésre nézve tudathatjuk, hogy 
céljának megfelelő könyv ez: Molnár Is tván: 
„A fatenyésztés, különös tekintettel a községi 
faiskolákra és befásításokra." Földmívelésügyi 
miniszteri kiadvány. í r jon nevezett miniszté-
rium könyvkiadó-osztályához s onnan a köny-
vet, mint tanító, ingyen megkaphatja, különben 
ára 1 korona. Gazdasági szakkönyvkereskedő-
cég Kassán van : Vitéz A. — H. P. Borsod-
mezőkeresztes. í r jon Mauthner Ödön keres-
kedőnek (Budapest, VII., Rottenbiller-utca 33.), 
aki bizonyára be fogja szerezni Önnek a kí-
vánt cikket. — 1). I). T.-Szt-Miklós. Cikkét 
a legjobb akarat mellett sem közölhetjük, még 
ilyen alakban sem. Azért nem, mert sem rend-
szert, sem zoologiai tudást nem látunk benne. 
Huszonöt káros állatot egy-két hasábon ismer-
tetni nem lehet. Ha külön-külön ír egy-egy 
fontosabb kártevőről s ismerteti az ellene való 
védekezésmódot, úgy annak lapunk hasábjain — 
ha egyébként megfelelő a dolgozat — szívesen 
helyet engedünk. — K. Y. Hetye. Búza alá 
igen jó eredménnyel jár a szuperfoszfáttal való 
trágyázás, mert a szem, magképzésére sok fosz-
forsavra van szüksége a növénynek. Szórjon el 
most ősszel a vetőszántás előtt kat. holdanként 
125—150 kg. szuperfoszfátot (megrendelheti 
Budapesten, a „Hungária" műtrágyagyártól). 
Természetes, hogy tisztán műtrágyával a talaj 
termőerejét fentartani nem lehet ; szükséges, 
hogy időközökben istállótrágyát is adjon föld-
jének, mert a humuszt műtrágyával nem pótol-
hatjuk. Ha egyáltalában nem rendelkezik istálló-
trágyával, akkor a műtrágyázást kombinálni 
kell a zöldtrágyázással. Vagyis pl. rozsot, vagy 
valamely pillangós virágú növényt, pl. bükkönyt 
vet el s azt zölden alászántja, hogy így hu-
muszt nyerjen a talaj. A pillangósvirágúak zöld-
trágyának használva, egyúttal nitrogént is adunk 
a földnek, mert olyan tulajdonsággal bírnak ezek, 
hogy a levegő szabad nitrogénjét gyökereik-
ben leraktározzák. — H. J. Kiskaba. A szőlőt 
nem szokták ősszel elültetni, hanem tavasszal, 
bár nézetünk szerint az őszi ültetés is meg-
felelő lehet adott körülmények között, amint 
gyümölcsfát is lehet ősszel és tavasszal ültetni. 
Az őszi ültetésnek az a hátránya lehet, hogy 
a hideg, zord tél alatt a nemes rügyek esetleg 
elfagyhatnak, avagy egyékbént, pl. állattól, 
káruk eshetik. Azért inkább a tavaszi ültetést 
ajánljuk. A vesszőket tél idejére vermelje el 
pincéjében homok közé s tavasszal, március— 
április hóban ültesse ki ; hogyha kedvező idők 
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járnak, előbb is. Minő módon kell a szőlőt 
ültetni, arról különben e lapok hasábjain szólot-
tunk már „A szőlő telepítéséről" című cikk-
ben. Hogyha esetleg ősszel, mostan, találna 
ültetni, akkor a beöntözés elmaradhat, mivel 
úgyis elegendő nedvességet kap a télen át a 
különben vegetálni szűnt vessző. — G. G. 
Gyóu. Hogyha a szőlőtőkék még nem nagyon 
idősek, akkor ajánlatos azokat töbeni, úgy-
nevezett hasítékba ojtással fölújítani, azon 
előnynél fogva, hogy az összeforradást egész 
biztosra vehetjük, ha jól végeztük az oltást. 
Persze, ha fillokszerás a szőlő, akkor éven-
kénti szénkénegezésselkellfenntartani. Különben, 
mi részünkről jobban ajánljuk a teljes fölújí-
tást, vagyis amerikai alanyokra ojtott ojtványok 
ültetését. Igaz, hogy egy kicsit tovább tart, 
míg a szőlő termést hoz, de nem kell szén-O 7 

kénegezni, ami évente szép költségmegtakarí-
tást jelent, amellett pedig a hasítékba ojtott 
szőlőnek is kell legalább 2 év, míg termést 
hoz. A különbség legfeljebb 1 év tehát s ez 
korántsem olyan nagy előny, hogy ne amerikai 
alanyra ojtott szőlővel újítsuk f'öl szőlőterüle-
tünket. — H. P. Nagymihály. Beszerezhető 
Mauthner Ödön magkereskedésében, Budapest, 
VII., líottenbiller-utca 33. sz. — N. K. Mezőtúr. 
Kissé elkésve kaptuk. Talán még jöhet e számban. 
Köszönet és szivélyes üdvözlet : a viszontlátásra ! 
— \Y. Gy. Y erespatak, Z. J. Mezőberény, R. 
L. Jándócsa, P. A. 0. Kisbárapati, M. Gy. 
Munkács. Cikkeik jók, s a következő számok-
ban föltétlenül közöltetni fognak. Hasonló 
tárgyúakat a jövőben is szívesen veszünk. — 
T. J. Kiskunfélegyháza. Gyümölcsfát is, 
szőlővesszőt is kaphatnak, ha nem is teljesen 
ingyen, de igen mérsékelt árban, ha kérvé-
nyüket (lehetőleg még ezen hónapban) a föld-
mívelésügyi miniszter úrhoz címezve benyújt-
ják. A kérvényre 1 koronás bélyeget tenni el 
ne mulasszák. Ajánlatos a kívánt fa j tákat 
részletesen felsorolni. — R. K. és A. G. 
Budapest. A „belga óriás" házinyúl tenyész-
tésével liízner Zsigmond kollegánk (lakik : 
Mossóc, Túróc m.) foglalkozik, s még van 
néhány eladó példánya. Tekintettel a nagy 
keresletre, jó volna a szükségletet lehetőleg 
hamar beszerezni, illetve azt legalább is elő-
jegyeztetni. — M. J. Érkávás. Az idevágó 
szakmunkák : Cserháti : Különleges növényter-
melés és Grábner: A konyhakerti növények 
szántóföldi termelése. Mindkettő beszerezhető 
a szerzőknél (Magyaróvárott). — T. J. Nagy-
szintűin, és Sz. S. Áj. 1. Ugy a méhészeti föl-
szereléseit, mint gyümölcsfák és szőlővesszők 
beszerezhetése végett 1 kor. bélyeggel ellátott 
kérvény alakjában forduljon közvetlenül a föld-
mívelésügyi miniszterhez. 2. Fajbaromfiak be-

szerezhetése felől fölvilágosítást ad az állami 
fajbaromfitenyésztő-telep kezelősége, Gödöllőn. 
— T. F . Fiume. Bármelyik állami gyümölcsfa-
iskolából kaphatja kedvezményes árban, ha 
1 koronás bélyeggel ellátott kérvényt intéz a 
földmívelésügyi miniszter úrhoz. 

Gazdasági irodalom. 
— Gazdasági Mintaleckék című könyvet 

írt és adott ki Mahay István békéscsabai áll. 
gazdasági szaktanító. Ez a munka, mely egyedül 
álló, út törő e téren, 168 oldalon, szép tiszta 
nyomással, kemény kötésben jelent meg. Kap-
ható a szerzőnél Békéscsabán, 2 K beküldése 
ellenében portómentesen. 

E könyvet fölösleges hangzatos szavakkal 
ajánlgatnunk a gazd. ism. iskolát vezető kar-
társak figyelmébe. Makay István neve már 
nem ismeretlen a tanítóvilág előtt a Néptanítók 
Lapjából, melyben ő — s különösen ennek mellék-
letén, a „Gazd I. Iskola" hasábjain — gyakran 
vonja magára figyelmünket beható, tanulságos 
közleményeivel, s a már ott több ízben be-
mutatot t gazd. mintaleckéivel pedig teljes elis-
merést vívott ki magának. így történt az, 

I hogy fenti című munkáját egyenesen Halász 
i Ferenc min. tanácsos úr őméltósága fölhívására 
I megírta és kiadta. E munka a nagym. föld-

mívelésügyi minisztérium által is igen kedvezően 
bíráltatott meg s ajánltatott, minek következté-
ben a nagym. vallás- és közokt. magyar kir. 
miniszter úr 112.708/904. szám alatt kelt ren-
deletével „ Mahay István : Gazdasági Minta-
leckélc c. munkájának beszerzését az összes 
állami és községi népiskolák tanítói könyvtára 
részére ajánlotta 

Szerző munkájának előszavában útmutatást 
ad arra, miként kell tanítványainkat különböző 
időszakokban a gyakorló-telepen oktatni s el-
foglalni. Mintaleckéiben pedig — figyelemmel 
a tantervre — a gazdasági tanítás alapjait 
veti meg, felöleli a talajmívelést, trágyakezelést 
és növénytermelést, több leckén át pedig a 
kertészet és gyümölcsészet körében mozog. 
Függelékül két népies gazdasági előadást közöl, 
mely igen alkalmas az ifjúsági egyletekben 
vagy gazdakörökben tartandó előadásra. Elő-
adása és magyarázása szerzőnek mindenütt 
érthető, világos. Kérdező tanmódszerében szem-
léltetőeszközöket jelöl meg, mely célra egy-
szerű és könnyen hozzáférhető tárgyak miként 
leendő fölhasználására útmutatást ad. 

Melegen ajánljuk e könyv mielőbbi beszer-
zését minden törekvő tanítónak. 

(Budapest.) Véterffy József. 
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V e g y e s e k . 
Baromfitenyésztésünk föllendítése. 

A földmívelésügyi miniszter évről-évre szokott 
kiosztani kiváló fajú baromfit a tenyésztő 
gazdáknak, hogy ezzel a baromfitenyésztést 
intenzívebbé, gazdaságosabbá tegye. Az idén 
3760 tyúkfélét, 224 nemes pulykát és 9486 
viziszámyast osztanak ki, mit a földmívelés-
ügyi miniszter hazai tenyésztőktől szerzett be. 
A baromfitenyésztés föllendülésére vall ez az 
eredmény. Amíg évekkel előbb a beszerzést 
nem lehetett keresztülvinni az országban, ma 
már bő válogatás van a legkiválóbb fajokban, 
melynek fontos terjedése állandó jövedelmi 
forrást biztosít a népnek. A fajbaromfiak meg-
szerezhetése végett az illető kerületi állat-
tenyésztési kir. felügyelőhöz kell fordulni. 

— Tüneményes szőlőtőke. A növényvilág-
nak valóságos csodája az a szőlőtőke, .amely 
a Dolle József-féle mainzi bornagykereskedés 
házában látható. A töke amerikai eredetű, 
1866-ban ültették sima vesszőként. A törzse 
ez idö szerint csak 40 cm. vastag, de a vesszői 
másfél méterre nyúlnak és teljesen ellepnek 
egy 12 méter hosszú és 9 méter magas falat. 
Mult évben a tőke néhány indáját áthúzták a 
háztetőn és most a ház padlásablakait lepik 
el az indák. A tőke mintegy 100 négyszög-
méternyi területet árnyékol be és a tőke két 
végső vesszőhegye 30 méterre van egymástól. 
A mult évben a tőkéről több mint 1300 erős-
szemű, jól kifejlődött fürtöt szedtek — 190 
font súlyban. Az idén közel 2000 fürtöt szedtek. 

— Tojáskonzerválás. Hamburgban sok tojás-
kereskedő már nyár elején megkezdi a télre 
való készletek fölhalmozását, mert ilyenkor 
olcsóbban gyűjthet, tehát nagyobb haszonra 
tehet szert. Yesz a droguistánál Va kg vízüve-
get s azt felönti 5 liter felforralt, de aztán 
ismét lehűl ött vízzel. Most egy kőedénybe bele-
helyez 100 friss és tisztára mosott tojást, még 
pedig úgy, hogy egyik hegyével, másik lapjá-
val sorakozzék a többihez. Mikor a száz tojást 
berakta, ráönti a lehűtött vízüveget, mely csak-
hamar elkocsonyásodik. A vízüvegnek kova-
savas nátronja behatol a tojáshéj pórusaiba, 
azoknak kálisóival egyesülve, tökéletes légzárat 
képez, melytől a tojás héja üvegkeménységüvé 
merevedik és fél esztendeig is változatlanul 
eláll. Ha az ilyen tojást meg akarjuk főzni, 
vékony tűvel szúrunk kettőt-hármat a lapos 
felébe, hogy a benne levő levegő kihúzódjék. 
Különben a kiszurkálás nélkül főzött tojás, a 
benne levő levegőnek a melegtől való ki-
terjedése folytán, főzés közben kirepedne. A 
friss tojásnál erre nincs szükség, mert a héja 
lyukacsos. 

— Sok tojás. Ha tyúkjaink szorgalmas-
tojók, okos takarmányozással sokáig megtart-
ha t juk őket jó szokásukban gondos táplálás 
mellett. Egy tyúk napjára 80—90 gramm 
száraz anyagot kíván. Ebben legyen 12—15 gr. 
fehérje, 50—65 gr. keményítő, 3—4 gr. 
zsiradék és elegendő meszes anyag. Minthogy 
ezek egy takarmányban alig találhatók együtt, 
keverékeket etetünk. Legyen pl. 55'Vo szemcsés 
búzakorpa és 4 5 % főtt burgonya. Erre a 
keverékre szórunk még némi húshulladékot, s 
reggel-délben ezt etetjük, mindig langyosan, 
de soha sem melegen. Este szemet adunk, 
aljbúzát vagy árpát. Télen időnkint kukoricát 
is etethetünk a tojókkal, mert a hidegben 
megbírják kár nélkül; nyáron azonban ne 
adjunk, mert a kukorica zsírképző. Már pedig 
régtől bevált szabály, hogy sem a sovány, sem 
a kövér t rúk nem jó tojó. Csak a jól tartott , 
de nem^hizlal t jérce tojik szivesen. Télen 
meleg is kell ehhez, melyet legolcsóbban 
találunk az istálló valamelyik elkülönített sar-
kában.^ A tyúkól mesterséges fűtése költséges. 

— Allatliizlalás tejjel. A connecticuti 
(Amerika) gazdasági kísérleti állomáson kipró-
bálták, milyen zsírtartalom mellett mekkora a 
tejnek hizlaló hatása ? Eredményül kitűnt, 
hogy a nagyon kövér tej az állatok egész-
ségét hátrányosan befolyásolja. Borjak pl. 
3 ' 7 % zsírtartalmú tejből 1 fon t súlyszaporo-
dásra épen 1 font szilárd tejanyagot használtak 
e l ; míg 5°/o-os tejből 1"2 font szilárd anyag 
volt szükséges ugyanilyen testszaporodásra. 
Még meglepőbb volt az eredmény sertéseknél. 
Ezekkel próbáltak etetni sovány, félig és 
egészen lefölözött tejet korlátlan mennyiségben. 
Az eredmény következetesen az volt, hogy 
minél kövérebb a tej, annál több szilárd anyag 
kellett 1 kg. testsúly előállítására. A magya-
rázatot abban találták, hogy a zsíros tej 
hasmenést okoz s ez uton áll be az anyag-
veszteség. Bárányoknál a 3°/0-os zsírtartalmú 
tejből 1 font szilárd anyag produkált 1 font 
húst, míg ugyan e célra 5 '6%-os kövér tejből 
1'4 szilárd tejanyag kellett. Ebből következik, 
hogy fölösleges az állatokat kövér tejen tartani. 

Tartalom : A tanító és a gazdakörök. Éles Károly. 
— Szaktanítós gazdasági ismétlő iskolák szorgalom-
ideje. Zalay József. — A húsdrágaság ellenszerei. 
Andrassovich Géza, — Téli munkák a méhesben. 
Kadocsa Gyula. — Az őszi és a mély szántás. Kluger 
Ódon. — A paradicsom termelése és értékesítése. Süle 
Dénes. — Gyógyító-növények termesztése. — A kuko-
rica- és tökvirág hímporának etetése. Lengyel Károly. — 
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Kéziratokat nem a-clnnlt vissza. 

Embervédelem. 
Az 1901. évi VIII. és XXI. törvény-

cikk az elhagyatott gyermekek védel-
mét megosztotta az államigazgatás és 
a társadalom között. „Az államélet 
szerves ereje és a társadalom részvéte 
találkoznak annak a kisdednek bölcsője 
mellett, ki fölött nem őrködik atya, ki 
az édesanya szeretetének boldogító" 
gyöngédségét sem élvezi. 

A gyermekvédelem : embervédelem. 
Az elhagyatott gyermekek védelmét 

a társadalom kezdeményezte. Ezután 
fordított reá figyelmet a törvényhozó 
testület. Sőt az sem lehetetlen, nyomai 
vannak, hogy az országgyűlésen hang-
zott el az első védelmi szó. Az állam-
kormány azonban elegendő anyagi biz-
tosítékot nem látván: példaadásra a 
társadalmat lelkesítette. 

Az állami gyermekvédelem tárgyában 
az országgyűlés már az 1871. évi jan. 
28-án ta r to t t ülésében utas í to t ta a 
belügyminisztert, hogy a szülő- és lelenc-
házak fölállítására a szükséges költsé-
geket vegye föl a költségvetésbe. 

A belügyminisztérium az 1885. évben 
kezdett komolyan foglalkozni a gyermek-
védelmi üggyel, amidőn a közjótékony-
sági és alapítványi ügyosztály előterjesz-
tésére bizottságot alakítottak az intéz-
mény tervének a kidolgozására. Az 1895. 
évi költségvetés tárgyalásánál t e t t ígé-

r e t e t a belügyminiszter a gyermek-
védelem országos rendezésére. Kerületi 
székhelyekül : Budapest, Nagyvárad, Arad, 
Kassa, Debreczen, Hódmezővásárhely, 
Győr, Kolozsvár, Szatmár, Komárom, 
Székesfehérvár, Yersecz városok voltak 
kiszemelve. A védelem oda irányult, ahol 
a gyermekhalandóság a legkedvezőtle-
nebb arányszámot mutatta. 

Elibe vágott az óvásügy törvényhozói 
úton történő rendezésének a betegápolás 
kérdése. Ez azonban nem rontot t , sőt 
jav í to t t a dolgon, mert a betegápolás-
ról szóló 1898 : XXI. t.-c. 3. § d) pontja 
kimondotta, hogy az elhagyatott gyer-
mekek után, hé t éves korukig, a gon-
dozási, ápolási és nevelési költségeket 
az országos betegápolási alap fedezi. 
Ennek az alapnak a terhére vállalkozott 
a belügyminisztérium, a Fehérkereszt 
országos lelencház - egyesület, a Buda-
pesti első gyermekmenedékhely-egyesü-
let az elhagyatott gyermekek gondozá-
sára. 

A humanizmus nevében történik i t t 
az embervédelem. Lehet-e krisztusibb 
cél annál: „a társadalom elhagyatott 
és züllésnek indult zsengéit az életnek 
megmenteni" és a kultúra erejével az 
emberi élethivatás részére alkalmassá 
tenni ? 

A gyermekvédelem központi vezető-
sége azt látja, hogy az elhagyatott 



912 
N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 4 4 . SZÁM. 

gyermekek ötven százalékát a székes-
főváros szennyes iszapja termi. Azt 
igyekszik megértetni a közönséggel, hogy 
a gyermekmenhely nem kisdedóvoda, 
nem internátus, hanem központja egy 
gyermekvédelmi intézménynek, mely mint 
a magvető, összegyűjti a magvakat, hogy 
azokat sorozatosan elültesse ; a menhely 
nem gyermekklinika, melynek egyedüli 
célja a szerencsétlen gyermekeket egy 
kínos, terhes életnek megmenteni, hanem 
olyan védelmi hely, mely a munkára 
teremtet t zsengéket akar ja megtartani 
a munkás - társadalomnak. A menhely 
rendeltetése nem az, hogy az erkölcs-
telenséget propagálja, hanem ellenkező-
leg, hogy a gyermekírtás bűnös űzel-
meitől a küzdő társadalmat megmentse. 
Ebben a nemes harcban a Fehórkereszt 
országos egyesület nagy sikerre muta t -
hat. Az ország különböző helyein nyi to t t 
fiókintézeteivel nagy hasznára volt az 
ügy népszerűsítésének. 

Az államkormány, az 1901. évi gyer-
mekvédelmi törvénycikk alapján, ön-
állósította a szervezett állami gyermek-
menhelyeket, amilyen tizenhárom van» az 
országban : Budapesten, Aradon, Gyulán, 
Kassán, Kecskeméten, Munkácson, Nagy-
szőllősöo, Nagyváradon, Rimaszombaton, 
Szabadkán, Szegeden, Szombathelyen, 
Temesvárott. A menhelyek telepeinek 
száma 466 ; az elhelyezett gyermekek 
száma volt 1903 dec. 31-én 16.300. 
Ebben a szervezetben megvalósítva lát-
juk az 1868. évi XXXVIII. népoktatási 
alaptörvény szellemét, a 4. szakasz in-
tézkedését, amelyben arról van szó, 
hogy az elhanyagolt gyermek nevelte-
tése lelkiismeretes, gondos családra bí-
zassék. 

Az állami menhelyekben legtömege-
sebb a fölvétel május hónapban, a leg-
kisebb februárban. 

Az 1904. évtől kezdve: a) árvaszéki 
határozat ; b) elsőfokú közigazgatási ha-
tóság és c) igazgatói intézkedés folytán 
vétetnek föl a gyermekek. 

Az 1903. évben legtöbb gyermeket 
helyezett el Pest vármegye (689-et), 
Vas, Bihar, Bácsbodrog, Nyitra ; legkeve-
sebbet Udvarhely (1-et), Alsófehér, Tú-
rócz, Háromszék, Besztercze-Naszód. 

Az államvasutak igazgatósága a menhely 
gyermekeinek és kísérőinek díjmentes 
utazási kedvezményt biztosított. Az 1903. 
évben közel húszezer vasúti jegyet en-
gedélyezett. 

A menhelyek legnehezebb föladata a 
gyermekek elhelyezése. I t t a teleporvo-
sok, telepbizottságok lelkiismerete nagy-
ban befolyásolja a gyermekek sorsát. 
Keresetképtelen családok üzérkedésből 
vállalkoznak gyermekelfogadásra. Gyer-
mektelen gazda- és iparos-egyéneknél 
volna az elhelyezés legmegbízhatóbb. 
I t t már a népiskolák tanítói, tanító-
testületei is segítségére lehetnének az 
állami menhelyek vezetőségeinek. A tele-
pek kiválasztásában egyenesen ki kellene kérni 
az o véleményüket. A községi elöljárósá-
gok sok esetben nem bírnak érzékkel 
— hogy ne mondjam : lelkiismeretes-
séggel — az állami menhelyek fölvilá-
gosítására. Telepnek azt nevezik, ahol 
család akad menhelybeli gyermek elfo-
gadására. A hétéves kortól ezt a gyer-
meket iskolába kell járatni. És i t t jön 
egymással érintkezésbe az iskola, a család, 
a menhely. A telep kiválasztása elsősorban 
a gyermek illetőségi helyére esik. Annak 
a községnek az elöljárósága tartozik 
fölügyelni a gyermek elhelyezésére, ahol 
a gyermek született. De nyerhet az el-
helyezést másutt is, ahol akad jószívű 
emberbarát : gyermeknek családtagul 
elfogadására. 

Hazai gyermekvédelmi szervezkedé-
sünk nem indult idegen minta után. 
Teljesen eredeti az és hazai. 

Annak a célnak a megvalósítására, 
hogy a társadalmi és államigazgatási 
intézmények között a szerves kapcsolat 
és a céltudatos munkásság biztosíttas-
sák, Buffy Pál, országos felügyelő, gyer-
mekvédelmi lap kiadatása tárgyában 
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te r jesz te t t elő javaslatot. A lapot meg 
is indították. Nagyjaink emléksoraival 
1905. évi május 15-én az első szám 
megjelent. Vaszary Kolos ezt í r t a : „A 
gyönge gyermek védelmében nyilvánul 
a szeretet ereje." A gyermekvédelmi 
lap föladata, hogy az állami gyermek-
menhelyek és az ezekkel kapcsolatos 
társadalmi intézmények munkásságát 
nyilván tartsa, ez intézmények között 
a harmonikus együttműködést gondozza, 
a gyermekvédelmi ügy fejlesztésével 
kapcsolatos eszméket fölszínre hozza, 
azokat mérlegelje s a gyakorlati élet 
számára előkészítse, a tévedéseket el-
hárítsa, a függő kérdéseket megoldja, 
az emberszeretet érzését a társadalom-
ban élessze. 

A gyermekvédelmi intézmény az ál-
lam oltalma alatt nemzeterősítő mun-
kát képvisel, melyben benne van az 
irgalmasság cselekedete is. Vajha gyógy-
hatása meglátszanék társadalmunkon 
minél előbb! 

(Máramarossziget.) JBökényi Dániel. 

A cselédkérdés és az iskola. 
Elmélkedem a cselédkérdésről s keresem 

azokat a szálakat, melyek ezt a kérdést az 
iskolával egybekötik. 

A néhai jó István bácsi*, ki oly sok szép 
és hasznos könyvet írt, amelyek mind a ma-
gyar köznép jobb nevelésére és iskoláztatására 
vonatkoznak, már 1850-ben adott ki egy kis 
füzetet, e cím alatt : „ Arany tanácsok szol-
gálók, dajkák, szobaleányok, szakácsnék, gazd-
asszonyok és más nőcseiédek részére". 

Jórégen magam is forgattam ezt a kis fü-
zetet; valóban arany tanácsok voltak benne, 
aminőket csak egy melegkeblü ember- és nép-
barát írhatott, aki ismeri a nép lelki és testi 
szükségleteit s meg akarja óvni a nép gyer-
mekeit minden rossztól, minden kísértéstől, 
kimutatván boldogulása egyedül helyes útját . 

Azóta nagyot haladt a világ. Változott a 
gazda, változott a cseléd; de azt hiszem, a 
gazda (háziasszony) s a nőcseléd közötti vi-
szony csak formailag s nem lényegileg válto-
zott. Akkor is hűséget, megbízhatóságot, szor-

* Májer István, vál. püspök és nagyprépost. 
1813—1893. 

galmat és erkölcsös életmódot követelt a 
háziasszony cselédjétől, s a cseléd akkor is jogos 
igényeinek kielégítését, fizetést és jó bánás-
módot igényelt, épúgy, mint ma. Panaszok 
akkor is voltak a háziasszony és a cseléd ré-
széről, s a panaszok ma sem szűntek meg, de 
nagyobb volt a gazda (háziasszony) fegyelme-
zési joga a lusta, megbízhatatlan, erkölcstelen 
életű cseléddel szemben. 

Ezek a panaszok egy lényeges társadalmi 
bajra mutatnak, melyet egész terjedelmében 
fölfogni sem lehet, ha a cselédkérdést csak 
közgazdasági oldaláról taglaljuk s csupán csak 
a szolgálati viszonyt s ennek a közelebbi és 
távolabbi körülményeit vesszük figyelembe s 
ezt a viszonyt nem egyúttal erkölcsi oldaláról 
tekintjük. A cselédkérdés sokoldalú s egyes 
vonatkozásaival mélyen belevág a közélet 
társadalmi, etikai, nevelési, családi és vagyon-
biztonsági viszonyaiba. 

Azelőtt a háziasszony és a cseléd közötti 
viszony patriarchálisabb volt. A szegődtetési 
módozatok is mások voltak, hónapszámra nem 
igen fogadtak föl nőcselédet, hanem fél évre, 
egész évre, ezért jár t a fizetés ; nincs azért 
kizárva, hogy egy-egy jó cseléd akár éveken 
át meg ne maradjon egy helyen. Azelőtt a 
nőcseiédek nagyobb része analfabéta volt, ke-
vesen tudtak olvasni és írni. Ma már a leg-
többnek van egy kis műveltsége, külsejükben, 
ruházatukban utánozzák a jobb polgári csa-
ládok leányait, kalapot, keztyüt hordanak s 
kisasszonynak címeztetik magukat, ők is írnak 
szerelmes leveleket, képes- levelezőlapokat, gyak-
ran többet, mint amennyit kellene. 

A függés érzése is élénkebb volt a régi 
cselédeknél, s a háziasszony iránt való tisz-
telet is nagyobb, talán azért, mert akkor a 
legtöbb asszony valóban háziasszony is volt s 
többet forgolódott a ház körül, mint — a 
legtöbb esetben — a mai. A cseléd örült, 
hogy a házhoz tartozónak számítják s egy kis 
méltatlanságot is szívesen eltűrt ; ma a legki-
sebb perpatvar is szakadásra vezet s ez okozza, 
hogy fölös azoknak a cselédeknek a száma, 
kik egy-két hónapnál tovább egy helyen nem 
maradnak. Ezek az esetek különösen a főváros-
ban gyakoriak, ez az idő épen elegendő arra, 
hogy egymást alaposan kiismerjék és meg-
unják. Ezeknek a gyakori változásoknak a leg-
több esetben a cseléd erkölcstelen élete az oka, 
mikor a család a kisebb-nagyobb gyermekekre 
való tekintettel nem tűri meg az ily cselédet 
a házban. 

Külföldön a cselédek már szervezkednek ; 
egyesületeik vannak, s kétségtelen, hogy jó, 
okos vezetés mellett sok jót tehetnek. Német-
országban nem kevés a cselédképző-iskola, hol 

4 5 * 
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a legkülönfélébb foglalkozásokra tanítják őket. 
Ennek dacára a panasz ott is sok. 

Nálunk is tömörülni óhajtanak, vagy már 
tömörülnek is; sőt egy „Cselédujság" is jelent 
meg egy ideig. Úgy látszik azonban, hogy 
megszűnt, mert az utolsó hónapokban mái-
nem láttam. Még korai volt. 

Van tehát panasz mindkét részről. A házi-
asszony amiatt panaszkodik, hogy cselédje 
lusta, megbízhatatlan, enyveskezű, fecsegő s 
ami a legfő : ellensége a háznak, mely neki 
eltartást ad s pletykája, különösen az ugyanazon 
házban szolgáló többi cseléddel, sok kellemet-
lenséget okoz. A cseléd pedig amiatt panasz-
kodik, hogy úrnője durva, sokat követel, 
keveset fizet, rendes élelmezést nem ad. Mind-
kettőnek panaszában van sokszor sok igaz. 

E panaszoknak oka különösen arra vezet-
hető vissza, hogy a cseléd a legtöbb esetben 
idegen marad a családban ; a háziasszony és 
a cseléd között nem fejlődik ki az a viszony, 
mely szükséges volna arra, hogy a cselédet a 
családhoz kösse, sorsával kibékítse, amivel a 
házi teendők és kötelességek szíves megtevése 
jár. Van hiba sokszor a háziasszony részéről, 
s van hiba a cseléd részéről is. Pedig vannak 
oly cselédek is, kik a jó bánásmódért, a ren-
des eltartásért szívesen tűrik el a háziasszony 
szeszélyeit is. S vannak oly háziasszonyok, kik 
szívesen útbaigazítják a gyakran tapaszta-
latlan cselédet, ha ez utóbbi részéről jóindu-
latot, készséges alkalmazkodást tapasztalnak s 
a cseléd egész viselkedésével megmutatja, hogy 
szereti a családot. Pedig erre nagy szükség van. 
Mert igen sok cseléd kevés gyakorlati tudással 
foglalja el helyét. Ha már most olyan házi-
asszony mellé kerül, aki szívesen útbaigazítja, 
a cseléd igen sokat tanulhat, s ha megkedvel-
teti magát a házban, nem szívesen bocsájtják 
el, ha ugyan ő meg van elégedve sorsával. 

Kétségtelen, hogy a cselédkérdés közgazda-
sági, társadalmi és erkölcsi tekintetben fölötte 
fontos kérdés, s mivel a házasságon kívül szü-
letett gyermekek jó része szolgálatban álló 
cselédek gyermekei, nem hiábavaló munka 
talán elmélkedni afölött, hogy mit tehet az 
elemi és ismétlő-iskola a csélédkérdés terén 
azoknál a leányoknál, kiknek az a rendelte-
tésük, hogy mások szolgálatába álljanak, még 
mielőtt más eszközökkel is gondoskodhatnánk 
arról, hogy a leányok a házi foglalkozás külön-
féle nemeire kiterjesztessenek. 

Hogy az iskola ez érdemben is sokat tehet, 
az az én tántoríthatatlan meggyőződésem, 
aminthogy nagy igazságnak tartom, amit John 
Ruskin mond: „A köznyomornak egyetlen 
gyógyszere van : az általános nevelés, mely oda 
irányul, hogy az embert gondolkozásra ser-

kentse, bogy könyörületessé és igazságossá 
tegye". És egy másik helyen: „A nevelés 
jelentősége nem abban áll, hogy az embereket 
arra tanítsa, amit nem tudnak, hanem, hogy 
arra tanítsa, mikép úgy viselkedjenek, ahogy 
nem viselkednek. Nem az a lényeg, hogy az 
embereket pusztán írni, olvasui és számolni 
tanítsuk s azután reájuk bízzuk, hogy írásukat 
és számolásukat huncutságokra és olvasásukat 
érzékeik fölébresztésére használják föl, hanem 
arról van szó, hogy a növendékek testét, lel-
két harmonikusan fejlesszük s önmegtartózta-
tásra neveljük. Ez nehéz, folytonos és fájdal-
mas munka, mely csak jósággal, éberséggel, 
intelemmel, tanítással és dicsérettel, de első-
sorban példaadással eszközölhető." 

A vidékről a fővárosba kerülő cseléd sok 
kísértésnek van kitéve, erkölcsi érzéke nem 
mindig elég erős, gyakran ballépése következ-
ményeit nem is képes mindig megítélni s azért 
igen könnyen elbukik. Pedig legtöbbnyire 
mennyi könny, mennyi megaláztatás, mennyi 
nyomor jár ennek nyomában! 

Azt tartom, sőt meg vagyok győződve róla, 
hogy a cselédkérdés célszerű megoldását is a 
jó nevelés fogja siettetni, de különösen, hogyha 
az elemi és ismétlő-iskola az életbe lépő fiatal 
leányoknak oly útravalót fog adni, amire neki 
az életben szüksége lesz. 

Az új Tanterv a nevelés-oktatás annvi etikai 
mozzanatát tartalmazza, hogy köznépünk neve-
lése új és biztos alapon indulhat sikerrel bíz-
tató útjára. 

Ez etikai mozzanatokat sehol sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, különösen ott nem, 
ahol az emberi társadalom oly fontos osztá-
lyának neveléséről van szó. Nem szabad elfe-
ledni, hogy a leendő cselédek a nemzet munkás 
népének anyáit szolgáltatják. A népből szár-
mazott anya föltétlen befolyást gyakorol a 
társadalmi élet alakulására. Föl kell vértezni 
az iskolai nevelés által köznépünk leányait, 
hogy e kísértésekkel, melyekkel úgy a fővá-
rosban, mint a vidéken találkoznak, szembe-
szállhassanak. Az ilyen cselédekre a család 
gyermekeit is jobban rá lehet bízni. 

Ebből a szempontból tekintve, a cselédkérdés 
valóban nagyfontosságú társadalmi kérdés is. 
Azért a társadalomnak mindent el kell 
követnie, hogy olyan intézményei is legyenek, 
melyek a cselédet hivatására gyakorlatilag 
kiképezzék, hogy a házban, a családban a reá 
háramló kötelességeket szívesen és örömmel 
megtehesse ; s ha később önállóvá lesz, derék 
asszonnyá, jó anyává váljék. A jó cseléd agg-
korára is megérdemli a társadalom részvétét ; 
idővel erről is kell valamikép gondoskodni. 

Bécsben azon tanakodnak most, mikép le-
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hetne az iskolából kikerülő leányokat kellő 
kioktatás által az erkölcsi bukástól megóvni. 
Az egyik bécsi iskolatanácsos azt az indít-
ványt tette, bogy a tanítónő, mikor az isko-
lából távozó leányoknak a végbizonyítványt 
kiosztja, oktassa ki egyúttal a nemi élet el-
tévelyedésének következményeire ; adjon taná-
r o k a t neki, hogy miképen viselkedjék künn 
az életben. Ezzel szemben az egyik tanítónő 
azt ajánlja, hogy írjanak egy kis füzetet, s ezt 
adják kezébe az iskolából végkép távozó leány-
nak, ez mindazokat a tanácsokat tartalmazza, 
melyek a tapasztalatlan leányt az életben útba-
igazíthatják s őt az erkölcsi bukástól megóv-
hatják ; mert a tanítónő ritkán találná meg 
azt a hangot és azokat a szavakat, melyekkel 
a serdülő leányt a siker reményével kioktat-
hatná. 

Az én szerény nézetem szerint — habár 
egy ilyen füzet nem árthatna — az egész 
iskolai nevelésnek és tanításnak az első osz-
tálytól kezdve az erkölcsi célt kell szolgálnia. 
Mindent meg kell tenni, hogy a leányok az 
egyszerűségben, a szerénységben, a szolgálat-
készségben s mindazokban az erényekben meg-
erősödjenek, melyek a társas életben annyira 
szükségesek, de különösen, hogy erkölcsi gon-
dolkodásuk szilárd alapot nyerjen. Egy hibát 
sem szabad elnézni s fáradhatatlanul nyesni 
kell a lélek, a kedély, az akarat rossz hajtásait. 

Már a', iskolában kell megszokniok a nép egy-
szerű gyermekeinek, hogy zúgolódás nélkül 
tegyék meg a reájuk bízott munkát. 

(Budapest.) Hevesi Mir. 

Fiúk kézimunkája az új Tan-
tervben. 

i. 
Hogy a háziiparnak nemzetgazdasági tekin-

tetben fölötte nagy fontossága van : bizonyí-
tani fölösleges. Sőt minden gazdasági szak-
ember, de mi tanítók is eléggé jól tudjuk, 
hogy e fontos nevelőeszközt nemcsak az iskola 
falain belül kell fölhasználnunk, hanem a nép 
köztudatába is be kell vinnünk. A magyar 
slöjd tanításának hármas szempontból van 
nagy értéke és fontossága. Első az, hogy 
munkával a természeti ajándékok értékét meg-
kétszerezhetjük. Másodsorban, mezőgazdaságunk 
és ipari termelésünknek ezáltal nagyobb lendü-
letet adhatunk. Mindenekfölött pedig, hogy 
növendékeinket alkalmas módon, érdekesen 
foglalkoztatjuk, a gyakorlati életre neveljük s 
képesítjük arra, hogy úgy a házi, mint a 
gyakorlati élet egyéb kisebb ipari szükségle-
teit — melyek beszerzése azért tetemes költ-

séggel jár — házilag, anyagi megterheltetés 
nélkül előállíthassák. Hogy mindez megvaló-
suljon, az iskolát kell első sorban segítségül 
hívnunk s ezáltal a hasznos gyakorlati munkál-
kodást, a munka szeretetét a gyermekek között 
meghonosítanunk. 

A kézimunkának, a háziiparnak a népisko-
lába való bevezetése már régóta foglalkoztatta 
a tanférfiakat s már eddig is tisztességes és 
tanulságos múltja van hazánkban s közoktatási 
kormányunk nem hiába támaszkodik a hazai 
tanítóság ismert önfeláldozó tevékenységére, 
mert a magyar tanítóság a slöjd oktatását 
diadalra fogja vezetni oly irányban, amint azt 
az ú j Tanterv és Utasítás szelleme kívánja. 

Hazai népiskoláinkban alig 20 — 30 évre 
tehető ama törekvés, mely a magyar slöjd-
oktatás meghonosítása érdekében buzgólkodik. 
Sajnos azonban, hogy háziipari foglalkozásunk 
még ott is, ahol az már régibb idők óta kul-
tiváltatik, nem felel meg kellően céljának, nem 
hat a nép jólétének előmozdítására. Egyrészt, 
mert népünk készítményei sok helyt igen 
kezdetlegesek, kereskedelmi forgalomra nem 
alkalmasak; másrészt, mert a megfelelő ipari 
készítmény nem talál megfelelő piacra, vagy 
aránylag nagyon drága. Csakis két eszközzel 
lehet e bajon segíteni: az egyik az, hogy a 
gyermekeket s magát a népet is a helyes slöjd 
munkálkodásra rátanítjuk ; a másik, hogy 
készítményeiknek elárusításában, értékesítésé-
ben segítségére vagyunk. Közoktatásügyi kor-
mányaink érdemes és nagynevű miniszterei közül 
Trefort Ágostont kegyelettel kell megemlítenem, 
aki a népe1 a munkára való tanítás által 
akarta nagyra nevelni s jólétét az ipari boldo-
gulás által előmozdítani. E kiváló férfiú elő-
szeretettel karol ta föl a háziipar kérdésének 
megoldását s Sopronban, majd Budapesten 
háziipari szakiskolákat állított föl. 0 a házi-
ipari foglalkozást általánossá akarta tenni s 
az ország minden vidékén óhaj tot t ipari foglal-
kozást meghonosítani. Ezen ipari foglalkozások 
terjesztésére az iskolát, az iskolában a tanítót 
akarta fölhasználni. 

Ezen hasznos és gyakorlati életre kiható 
törekvésnek kétségtelen örvendetes nyomát 
találjuk Wlassics Gyula minisztersége alatt is, 
úgy hogy ma már bizalommal remélhetjük, 
hogy a magyar slöjd fejlesztésének nagy mű-
vébe az elemi iskolákat beolvaszthatjuk, annál is 
inkább, mert a gazdasági ismétlő-iskolák, szak-
iskolák, az ifjúsági egyesületek szervezésével a 
tanítóknak ily irányú tevékenységre a kellő 
alkalom megadatott, melyet csak alkalmas mó-
don vezetni s irányítani kell. Különösen hang-
súlyoznom kell, hogy a házi iparágak meg-
honosítását, azoknak a nép köztudatába való 
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jutását már az elemi iskolától, de különösen 
a gazdasági ismétlő-iskoláktól remélem és 
várom. 

Az ipari foglalkozások slöjd irányban való 
terjesztését tehát ma már nem múló ideának, 
de valóságnak tekinthetjük, melynek alapját 
népiskoláinkban az új „Tanterv és Utasí tás" 
veti meg, mely felöleli a mindkét nembeli 
elemi ifjúság kézimunka-anyagát. Különösen 
ki kell emelnem az „Utasítás" ama igazán 
figyelemreméltó részét, mely azt mondja, hogy 
„a munkaterv tárgyi sorozata csak útmutatás, 
példa kedvéért van egybeállítva. Nem köti ez a 
tanítót a tárgyak kiválasztásánál adott for-
mákhoz és adott méretekhez, hogy annál szaba-
dabban és önállóbban alkalmazza a maga 
községében dívó formákat és méreteket." Ebből 
kifolyólag az ipari slöjd-munkák szorosan vett 
tárgyait bajos is egybeállítani. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a magyar nép életében leg-
inkább elterjedt anyagok, ú. m. fa, papír, agyag, 
gyékény, fűz, szalma, szőr, bőr, sás stb. nyers 
anyag földolgozásával míg egyrészt a háziipar 
iránti előszeretetet fokozzuk, másrészt egy 
hasznos ipari és kenyérkereseti ágat adunk a 
nép kezébe, melynek révén más munka hiá-
nyában szűkösen bár, de a mindennapi kenyerét 
megkeresheti. 

Örömmel látom az ú j Tantervből, hogy 
növendékeinknek meg a tanítóknak is alkalom 
adatik, hogy a slöjd az I. osztályban is mái-
kezdetét vegye az érdekes és tanulságos papír-
megmunkálással és agyagmintázással. Jól mondja 
az Utasítás, hogy haladjunk az egyszerűről 
az összetettre s a tanítást tegyük közössé. 
így az agyagmintázást, a lágypapiros-m un-
kákat népesebb osztályok is — különösen az 
osztatlan iskolák I — II— III. osztálya — együt-
tesen végezhetik. 

Sikerült az a csoportosítás, melyet az anyag-
berendezésnél látok s kis növendékeinkkel 
együtt örvendezek majd, amidőn együtt gyeplőt, 
ostort, sárkányt s egyéb játékszert, míg az 
agyagból — mindenkor a természeti tárgyak 
után — vetemény- és gyümölcsféléket készítünk. 

Gyakorlati célját azonban a slöjd-oktatás a 
felsőbb osztályokban éri el, midőn a fának 
megmunkálása és alkalmas módon való föl-
dolgozása van kidomborítva. Pontról pontra, 
fokozatosan és szakavatottan látom az anyagot 
itt is csoportosítva s örömmel tölt el a körül-
tekintő, aprólékos kiterjeszkedés és intézkedés. 
Egyet azonban hangsúlyoznom kell, hogy a 
hazai slöjd-iparágaink szaporítását nemcsak 
tisztán a fának alkalmas módon való meg-
munkálásában, hanem többi nyers, eddig úgy-
szólván parlagon és hasznavehetetlenül heverő 

terményeinknek, tehát a szőr, nád, szalma, bőr, 
sás, fűz, gyékény és tollnak alkalmas módon 
való földolgozásától is méltán várom, melynek 
beillesztését főleg az Y—YI . osztályokban a 
helyi szükségletekhez képest elengedhetetlennek 
és fontosnak tartom. 

Minthogy pedig az iskola lelke a jó tanító, 
szükséges, hogy maga a tanító legyen első 
sorban is tisztában azzal, hogy mit és hogyan 
kell tanítania. Az elsőre megtanít minket az ú j 
Tanterv és Utasítás, a másikra a jó tanítóképzők. 
A tanítóképzők tantervét ma már annyira túl-
tömték elméleti tudnivalók sokaságával, hogy 
tanítójelölteink valóban a gyakorlati dolgokkal 
vagy épen nem, vagy csak nehezen birkózhat-
nak meg s nem lehet őket még ez iparágak 
megtanulásával is megterhelni. Ámde ez az 
oka, hogy sok tanítóképzőben igen alárendelt 
tantárgy még ma is a slöjd-oktatás s kisebb 
papír- vagy szalma-földolgozásnál egyebet el 
nem sajátítanak. Szerintem, ha az elemi kép-
zőkből az új tanítókat annak a tudatával 
bocsátanák ki az életbe, hogy a nép ipari 
munkára való tanítása által hazánknak meg-
becsülhetetlen szolgálatot tesznek, úgy nép-
oktatásunk eddigi mostoha gyermeke is kellő 
gondozásban fog részesülni. 

Főleg pedig kötelességévé kellene tenni 
minden tanítónak a kinevezésénél, hogy mű-
ködése helyén vagy ama vidéken honos vagy 
ott könnyen meghonosítható iparágat sajátítson, 
el s annak tökéletesítésére megfelelő tanfolya-
mokon vegyen részt vagy szakértők utasítá-
sait — legyen az maga az iparos-mester — 
kikérje s azt hasznosan az iskola és a növen-
dékek gyakorlati érdekében értékesítse. 

Meg vagyok arról győződve, hogy együttes 
akarattal, minden különösebb erőmegfeszítés 
nélkül ez sokat lendíthetne hazánk slöjdipar-
oktatásán. 

Szükséges ez okból, hogy tanügyi kormá-
nyunk a nyári szünidőben slöjdipari tanfo-
lyamot nyisson, melyen az ország különböző 
vidékei honos slöjdipari munkák készítésével, 
azok tanításával az egybegyűlt tanítók meg-
ismertessenek. Addig is fölhívom a főváros 
környéke lelkes és ügybuzgó tanítóit, hogy 
magukat az Országos slöjd-egyesiiletben (Teréz-
körút 31.) továbbképezni el ne mulasszák. Ez 
irányban a továbbképzés teljesen ingyenes, sőt 
még a készített slöjdmunkák is mindenkinek 
tulajdonává válnak, melyhez a szükséges anya-
got ez egyesület érdemes igazgatója: Guttenberg 
Pál mindenkinek ingyen bocsátja rendelkezésére. 
A reáfordított idő és fáradság dúsan meghozza 
majd erkölcsi jutalmát. 

(Budapest.) Vörösváry Béla. 
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II. 
Az új Tanterv, pótolva a multak mulasz-

tásait, a kézimunka ú j térfoglalásával azt 
akarja elérni, hogy a gyermek cselekvésre való 
vágyát, hajlandóságát s ebből kifolyó csin-
talanságait pedagógiailag kiaknázva, kézügyes-
ségét, alakító tehetségét fejlesszük. A cél az, 
hogy tanítsuk meg a gyermeket szerszámmal 
bánni, hogy az arra való anyagból játékszert, 
iskolai s gyakorlati életbevágó tárgyakat ké-
szítve, tanulja meg a munkát szeretni s meg-
becsülni. 

A tanítás anyagát az új Tanterv négy 
részre osztja föl : a) Vegyes anyagú bevezető 
munkákra, b) Agyagmintázásra, c) Papírmun-
kákra. d) Famunkákra. 

A módszeres eljárásra vonatkozólag általános 
utasításokat ad, amelyeket a célhoz való törek-
vésünkben követnünk kell. Kiemelem ezekből, 
a technikai és szerkesztési nehézségeket tekintve, 
hogy a könnyebbről a nehezebbre, az egysze-
rűről az összetettre haladva, a gyermek érdeklő-
dési köreihez kell alkalmazkodnunk. A tanító-
nak együtt kell dolgoznia a gyermekekkel, 
hogy jó példát mutasson, mert a kézimunka 
egészen gyakorlati irányú, az elméleti utasí-
tások itt nem sokat érnek. Aki tehát kellő 
ügyességet érez magában, az akár mindjárt is 
megkezdheti a kézimunka tanítását az iskolá-
jában. A kezdet nehézségeit főkép a jó anyag 
s szerszám beszerzésében látom. Ezeket tehát 
ajánlatos volna több helyen eleinte az iskola 
költségén szerezni be, hogy az első siker jóté-
kony hatása áldozatkészségre hangolja a szü-
lőket. 

Az utasítás e pontjának a tanulmányozásába 
elmélyedve, lehetetlen, hogy be ne lássuk a 
kézimunkának nemcsak az iskolára, hanem az 
életre is kiható nagy jelentőségét. A gyerme-
kek egyrészt maguk fogják az iskolában szük-
séges szemléltető-eszközök egy részét megkészí-
teni, másrészt a tanultakkal kapcsolatosan 
egy-egy tárgyat a természet után alakítva, 
mintázva, megrögzíteni s mélyíteni fogják a 
lelkükbe vésődött szemléleteket. Mennyi ele-
venség, élet fog ezzel beköltözni iskolánkba. 
Ezután lesz csak intenzív a mi tanításunk ! De 
eltekintve mindezektől, végeredményében a 
kézimunka nemcsak a háziipar, hanem a ma-
gyar ipar s művészet föllendüléséhez is hozzá-
járul. Tehát tágultak vele munkakörünk határai, 
emelkedett iskolánk színvonala s büszkén mond-
hatjuk, hogy új tér t hódítottunk. 

De, hogy most már a hódított tér puszta 
ne maradjon, mindenekelőtt egy illusztrált, 
minden tekintetben kielégítő tájékoztatóra, 
kimerítő vezérkönyvre volna szükség, amely-
ben a magyar stíl szem előtt tartásával vilá-

gosan és érthetően volnának a népiskolákban 
tanítandó kézimunkák csoportosítva, készítési 
módjuk megmagyarázva, hogy a törekvő tanító 
azokat a saját szorgalmából is elsajátíthassa s 
iskolájába bevezethesse. 

S most, hogy a papírkorszakban ne marad-
junk, megyek fúrni, faragni, agyagot gyúrni, 
papírt hajtogatni, hogy mestere lehessek tanít-
ványaimnak, mert mit ér az elmélet, a beszéd 
itt, ahol minden Demosthénesnél szebben be-
szél a tett. 

(Brád.) Veszely Aladár. 

A tanulás tanulása. 
Altalános a panasz a középiskolába fölmenő 

tanulók fogyatékos előképzettsége ellen. 
Mennyiben jogosult, vagy nem jogosult a 

panasz, azt most nem kutatom. Azt azonban 
konstatálni kell, hogy egy tekintetben nem 
minden alap nélkül való a panasz : a közép-
iskolába fölmenő gyermekek nem tudnak tanulni. 

A baj nemcsak abban van, hogy nem tud-
nak tanulni, nem tudnak bizonyos ismeret-
részleteket könyvből az emlékezetükbe vésni, 
hanem abban is, hogy már az elemi iskolában 
megszoktak rosszul tanulni. A középiskolá-
nak tehát nemcsak a helyes tanulásra kell 
szoktatnia tanítványát, hanem egyben le is 
kell szoktatnia a helytelen tanulásról, ami he-
lyes tanulásra való szoktatásnál is sokkal ne-
hezebb dolog s ezt szerfölött megnehezíti, 
így mondják a középiskolák emberei. Sajnos, 
nem alap nélkül. 

Az elemi iskolából a középiskolába fölmenő 
gyermek a legtöbbször már nem az a fogé-
kony lelkületű, ismereteket szomjúhozó, érin-
tetlen erő, akit a jó középiskolai tanító vár, 
hanem „tanuló", akinek múltja van e pályán. 
Már magolta az elemi iskolában a nyelvtant, 
földrajzot, a katekizmust, a verset stb. Már 
kivette a részét a lelket nyomorító szómago-
lásból s megcsömörlött tőle. Sőt azt is meg-
tanulta, mikép kell a leckét kérdezgető tanítót 
kijátszani, a kötelességteljesítés alól kibújni. 
(Nagy tudomány ez, minek a fiú a középisko-
lában kitűnő hasznát veszi !) 

A tanuló tanulási iszonya két körülményre 
vezetendő vissza. Az egyik az, hogy a gyer-
mek ösztönszerűleg irtózik a természetellenes 
dolgoktól; szívesen, sőt gyönyörűséggel tanul 
szemlélés és érdekes közlés .útján, de a „tanu-
lás "-t (a szavak sokszori ismételgetését) ki 
nem állhatja; a másik az, hogy helytelen és 
oktalan tanulásra van a gyermek rákénysze-
rítve, nincs rávezetve az okszerű tanulásra 
(már amennyiben a leghelyesebb „tanulás" is 
megérdemli ezt a nevet). 
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A gyermek hibásan tanul. Tanulása a szó-
én hely-emlékezetre s nem a gondolat-emléke-
zetre támaszkodik. A gyermek szókat tanul és 
reprodukál és nem gondolatokat. 

A reprodukálandó szó veszedelmesen sok, az 
idő meg kevés. Azért kevés, mert a gyermek 
sajnálja a szótanulástól az idejét. Szeretne 
valami okosabb dologgal foglalkozni. Például — 
játszani. 

S hogy célját mielőbb elérje, siet, amint 
csak tőle telik. Hadarva s bizonyos jargonban 
olvassa, ismételi a szókat, mondatokat mind-
addig, míg jól - rosszul reprodukálni tudja 
azokat. Ezenközben annyira megszokja a 
hadarást, szó- és szótagismételgetést, hogy el-
felejti a természetes hanghordozással való 
beszédet. Hadar, makog és dadog. Mint mon-
dani szokás, a gyerek „föl van húzva", és ha 
lejárás közben az értelemhez szóló valamely 
kérdéssel megakasztjuk, vége a tudományának. 
Egy kukkot sem tud többet mondani. Legföl-
jebb csak akkor kap ismét szóra, ha a „tanu-
lás" fonalát a kezébe adtuk. Ekkor tovább 
„jár", amíg egészen „lejár". 

Hát az ilyen módon „tanuló" tanulóknak 
nem nagyon örvendezhet a középiskola. S ha 
ilyeneket kap (és kap), panasza jogosult. 

Mi volna a teendő a jogos panasz meg-
szüntetésére ? 

Az volna, hogy az elemi iskolában a gyer-
mek ne „tanuljon". Tanuljon annyit, amennyit 
a szemléltetésből s az okos élőszóból, egy-egy 
kis kedvvel végzett olvasásból, meg a föl-
adatok megfejtéséből tanulni tud. S ezzel érje 
is be az elemi iskola. 

Csakhogy az a középiskola szempontjából 
nem elég. A középiskola mai berendezésében 
nem lehet meg a könyvből való tanulás nélkül. 
Tehát az a gyermek, aki nem tud könyvből 
tanulni, el van veszve, még ha különben tehet-
séges is. 

Meg kell tehát a gyermeket (különösen a 
városokon) már az elemi iskolában tanítani a 
tanulásra. Ebben a munkában a gyermeket 
önmagára hagyni annyi volna, mint az úszni 
nem tudót a vízbe dobni, hogy tanuljon meg úszni. 

A tanulás tanításánál a következőket kell 
szem előtt tartani : 

1. A könyv a gyermek kezében nem ismeret-
forrás. A könyvből tehát új tárgyi ismeretet 
szerezni nem lehet. Az ismeret megszerzése a 
szemlélet s az élő szó dolga, a könyv csak az 
emlékezet támogatására való. A gyermek tehát 
csak azt tanulja, amit már tulajdonképen tud. 
Tanulja azért, hogy a szavakat a közlésre 
jobban megtalálja s hozzászokjék a bizonyos 
rendszer szerint való, lehetőleg összefüggő 
reprodukáláshoz. 

2. A gyermek ne a szót, hanem a gondo-
latot tanulja. Ha megszokja a gyermek a gon-
dolat észrevevését, megértését, lassanként meg-
leli az alkalmas szavakat még abban az esetben 
is, ha nem tanul szóról szóra. 

3. A tanító szoktassa a gyermeket a tanu-
lásra. Végezzen előtte „minta-tanulás"-t. Mint 
a zsidók egészen helyesen szokták mondani, 
„tanuljon" a gyermekkel. 

4. A minta-tanulás az emlékezetbe vésendő 
dolgok szerint kétféle: vagy szóról szóra ta-
nulás, vagy a tartalom reprodukálására irá-
nyuló tanulás. 

Szóról szóra (a lehetőség szerint) azok a 
dolgok tanulandók, amelyeknél a tartalom 
terminus-technikusokhoz van kötve ; nem szó-
ról szóra tanulandók a többi dolgok, különösen 
a történelmi tárgyak. 

5. A minta-tanulás a tárgyak érintett két 
esoportja szerint változik. 

A szóról szóra tanulásnál a tanító értel-
mesen, hangosan, természetes hangsúlyozással, 
minden sietés nélkül fölolvassa az első 
mondatot. Azután próbálja reprodukálni. Ha 
nem megy, ismétli az olvasást mindaddig, míg 
a mondatot a természetes és jól hangsúlyozott, 
energikus beszéd hangján reprodukálni tudja. 

Azután hozzá tanulja hasonló módon a 
következő mondatot. A kettőt összefoglalja. 
Megy a harmadikra. Ezt is az előző két mon-
dathoz foglalja. Ekként halad a tanulással, 
míg a leckének az első szakaszát kifogástalanul 
reprodukálni tudja. 

Ha az első szakasszal (ki- bekezdéssel) ké-
szen van, hasonló módon hozzátanulja a követ-
kező szakaszt. A kettőt egybekapcsolja. Majd 
a harmadikat, negyediket. Mindegyiket hozzá-
csatolja az előbbihez. Végül egybefogja, össze-
függőleg reprodukálja az egész leckét. 

A nem szóról szóra való tanulás szakaszon-
ként történik. A tanító a szóról szóra tanu-
lásnál említett módon fölolvassa a szakaszt s 
annak tartalmát a saját szavaival reprodu-
kálja. Ha nem megy egyszerre, ismétli. Aztán 
rátér a következő szakaszra. Majd (mint a 
szóról szóra tanulásnál) összefoglalva reprodu-
kálja az egész leckét. 

6. A minta-tanulásnál a tanulásra fordított 
idő a legpontosabban számbaveendő. Nagy hiba 
lenne, ha a tanító emlékezőtehetsége erejének 
mutogatása, vagy gyengeségének palástolása 
végett előre készülne s a tanulás munkáját 
nem a gyermekek előtt végezné. Ha igen 
gyorsan „tudná a leckét", a gyermekek gya-
núba foghatnák. Emellett a lassúbb fölfogású 
gyermekekre nem lenne bíztató annak látása, 
hogy a tanító mily gyorsan tudja reprodukálni 
a dolgot, ők meg milyen lassan. 
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A tanulásra fordított idő följegyzésének még 
nagyobb a jelentősége, midőn egyes tanulók 
tanulnak tanítójuknak útbaigazítása szerint. 
Hadd lássa a gyermek s a tanító hadd hivat-
kozhassék rá, hogy a tanulás nem olyan nehéz 
dolog, mint aminőnek tetszik; hogyha bizo-
nyos meghatározott időt fordítunk rája, föltét-
lenül eélt érünk. (Csak okszerű legyen a tanulás.) 

Ennek tudata még a leggyengébb tanulónak 
is fölkelti az önbizalmát és munkára serkenti. 

Az idő följegyzése mellett tanultatni kell jó, 
közepes és gyenge képességű tanulókkal. Ekként 
hozzávetőlegesen meg lehet állapítani a gyer-
mekek fölfogóképességét s ehhez mérten lehet 
és kell leckét adni. 

7. Ne legyen tehát a megtanulandó lecke se 
túlságosan kevés, se túlságosan sok. Az igen 
kevés nem ad munkát ; tehát nem szoktatja 
rá a tanulót a tanulásra, a sokkal meg nem 
tudnak megbirkózni a közepesek és gyengék ; 
tehát elkedvetlenednek és semmit sem csinálnak. 

8. A tanító ne csak a minta tanulással és 
tanultatással, hanem egyébképen is könnyítse 
meg tanítványainak a tanulást. 

Erősen ne követelje az összefüggő előadást. 
Segítse kérdésekkel a tanulót. Emellett a lecke 
gondolatmenetét jegyezze föl a táblára s en-
gedje meg, hogy azok, akik az összefüggés 
szálát elveszítik, a tábla segítségével felelhes-
senek. Szükség van erre különösen kezdetben 
és az olyan ismeretágaknál, amelyeknél az 
összefüggő reprodukálást inkább meg lehet kí-
vánni (történelmi, természettudományi tárgyak) 

(Székelyudvarhely.) Ember János. 

Külföldi szemle. 
(Szláv lapszemle.) 

Az alkohol elleni küzdelemről a lembergi 
„Szkola" hosszú cikket közöl, melyből a követ-
kező adatokat vesszük á t : „Angliában 70.000-en 
vállalkoztak arra, hogy a fiatalságot az emberi-
ség legnagyobb pusztítójától : az alkoholtól 
megóvják. Az általuk alapított mértékletességi 
egyesületek 4'A millió tagot számlálnak. Kár-
pótlásul az alkoholtól való tartózkodásért osz-
togatnak buzdító olvasmányokat, rendeznek 
mulatságokat, koncerteket, kirándulásokat, já -
tékokat, hogy az ifjúságnak kellemessé tegyék 
az életet. Az alkohol pusztítására vonatkozó 
adatok megdöbbentők. Demme tanár a berlini 
kórházban megfigyelt több 14 —15 éves gyer-
meket, mikor nem kaptak alkoholt és mikor 
mérsékelt adagban délben és este bort élveztek. 
A megfigyelés eredménye az, hogy a gyer-
mekek a bor élvezete után kábultak, álmosak 
voltak, ítélőképességük gyengült, dolgozni nem 
volt kedvük és idegesek lettek. Ismeretes az 

is továbbá, hogy az alkoholisták gyermekei 
hasonlóképp részegesek és a legkülönbözőbb 
nyavalyákat, ú. m. a nehéz nyavalyát, görcsöt, 
siketnémaságot vagy idiotizmust öröklik. Dr. 
Demme 28 éven át figyelte meg 10 részeges 
és 10 józan család utódait. Az előbbiben szü-
letett 57, az utóbbiban 61 gyermek. Az 57 
gyermekből meghalt születése után azonnal 
gyenge szervezete követi eztében 11, 8 lett 
idióta, 13 epileptikus, 2 siketnéma, 5 részeges-
kedő az epilepszia jeleivel, 3 beteg, 5 abnormis 
növésű és csak 9 volt testileg és lelkileg ép. 
Volt tehát ezekből 17% normális, 83% nya-
valyás. A mértékletes 10 családból született 
61 gyermek közül meghalt gyengeség miatt 3, 
vitustánca volt 2-nek, 4 volt beteg, de nem 
idióta és 50 gyermek fejlődött normálisan. 
Volt tehát ezekből 8 3 % normális és csak 17% 
beteg. Hasonló eredményre jutottak más meg-
figyelő orvosok és így fölötte kívánatos, hogy 
az emberiség ezen legnagyobb pusztítója ellen 
minden eszközzel vegyük föl a harcot s első 
sorban az iskolai ifjúságot vértezzük föl ellene." 

* 

Új irányú iskolák. Anglia, Svájc, Francia-
és újabban Németországban szerveznek ú. n. 
vidéki iskolákat. Ezen iskolák angol alapítója 
dr. Reddic Abbotholm-ban. Poroszországban 
dr. Lietz szervezett 3 ily iskolát (ú. n. Land-
erziehungsheim). Valamennyi bennlakó-intézet. 
Egy-egy 10 —15 éves tanuló évi eltartása 
1200 — 2000 frankba kerül. És ez még a leg-
olcsóbb díj. Hozzá vagyunk szokva, hogy a 
nevelés minél olcsóbb legyen, alig néhány 
koronába kerüljön. Ezen internátusok célja a 
teljes testi épség alapján a gyermekben a ta-
nulás iránti szeretetet meggyökereztetni. Na-
gyobbára külső gazdaságok (farmok) vannak 
tanítási célokra berendezve. Egészséges levegő 
és elegendő világosság a legelső föltételek. A 
tanítók érintkezése a tanulókkal a legszívélye-
sebb. Nem tanítóik, hanem társaik, barátaik. 
A parancsolgatásnak, nyers követelésnek itt 
híre sincs. Ezen mintára készült nálunk a 
bögötei iskola, melynek e napokban kitűzött 
megnyitását, sajnálatos, félreértések akadályoz-
ták meg. (Bes. U.) 

* 

Komenius összes műveinek kiadását vette 
tervbe földink: Kvacsála János dr., dorpati 
egyetemi tanár, amennyiben az amsterdami 
városi tanács buzdítására és támogatására 
Komenius által rendezett kiadásból csak annak 
első köte te : „Opera Didactica Omnia" cím 
alatt jelenhetett meg, ehhez is már alig lehet 
hozzájutni. A második kötet, mely a bölcseleti 
és theológiai műveket tartalmazta volna, közbe-
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jött halála miatt mái1 nem jelenhetett meg. 
Kvacsala párhuzamos cseh és német kiadást 
tervez 25 kötetben, mely végből neves német 
és cseh pedagógusok támogatják. 

* 

Régi könyvek használata veszélyezteti a tanu-
lók egészségét. A higiénikusok megállapították, 
hogy a megvizsgált régi könyvek 30°/o-ában 
tüdővészes bacillus van. A köhögéstől oly 
bacillus keletkezik a könyvlapokon, mely azok 
forgatásával elválik és könnyen fertőz. A tüdő-
vészes vagy görvélyes gyermek által használt 
könyvön megtakarít ugyan a szülő néhány 
fillért, a gyermeknek ily módon veszélyeztetett 
egészségét azonban sokszor százannyiért sem 
képes megóvni. A közegészségügynek nem a 
fertőtlenítés az első szabálya, hanem testünk 
és az általunk használt minden tárgynak tisz-
tasága. 

* 

Az iskola szemben az élettel. Figyelmetkeltő 
cikkeket közöl e cím alatt a „Zensky svet", 
Ragusina orosz írónő tanulmányát lefordítva, 
melyből egyes tételeket közlünk szószerint : 
„A mai viszonyok között egyetlenegy mód van 
az igazi műveltség elérésére s ez a legtöbbször 
lenézett önképzés. Nincs rá eset, hogy a nagy 
tehetséget, a lángészt, az egészséges ítélőképes-
séget, a stílus szépségét a gramatikai szabá-
lyok vagy faktumok emléztetésére vissza lehes-
sen vezetni. Mindezeket csak egyéni kezde-
ményezéssel lehet elérni, mely az önálló, maga 
munkájával szerezte gondolkodás megszokásából 
ered. Abban rejlik a szerencsétlenség, hogy a mi 
korunkban kevés ember mer kritikailag szembe-
szállni a jelennel és hogy — azok kivételével, 
kik hivatalból vannak reá kötelezve — valami-
ről önálló, független ítéletet senkitől sem vár-
hatunk. A racionális nevelésnek az lenne a 
föladata, hogy minden egyéniségnek segítségére 
legyen azon képességeinek kifejlesztésére, me-
lyekkel a természet megáldotta." 

= Lakits Vendel síremlékének leleple-
zése f. hó 2-án d. e. ment végbe a család, az 
Orsz. Biz. és az Eötvös-alap számos tagjának 
jelenlétében. Jelen volt az orsz. középiskolai 
tanáregyesület képviseletében dr. Négyeshy 
László is. A sírra, melyet most már a tanítóság 
adakozásából Lantai szobrász díszes síremléke 
díszít, a M. T. Orsz. Bizottsága, az Eötvös-
alap és az Állami tanítók egyesülete helyeztek 
hatalmas babérkoszorúkat. A síremléken Lakits 
V. domborművű képe és egy iskolásfiú alakja 
látható. Az Orsz. Biz. nevében az emlékbeszé-
det Kozma László tartotta, aki magvas jellem-

rajzát adta a tanítóság korán elhunyt vezérének. 
Kozma László beszéde az Orsz. Biz. Hivatalos 
Értesítőjében fog megjelenni. Az Eötvös-alap 
nevében Ujváry Béla elnök a következő be-
szédet mondotta el: „Eljöttünk sírodhoz, feled-
hetetlen barátunk : Lakits Vendel, mi is, az 
Eötvös-alap képviselői. Amíg éltél: szeretted, 
szívedre ölelted a magyar tanítóság e nagy 
emberbaráti alkotását. Ott álltál bölcsője mel-
lett Péterfy Sándorral, a naggyal, a jóval, az 
igazzal, mint hűséges segítőtársa, nagy, jó és 
igaz Te magad is. Ott voltál kettőtök alkotása 
fejlődésének minden mozzanatánál s örvendtél 
a sudárba szökkent fa izmosodásának, koronája 
lombosodásának. És láthattad még, hogy a 
terebélyes fa két erőteljes űj hajtást növelt: 
fiaink budapesti és kolozsvári főiskolai inter-
ná tusá t . . . és együtt örvendeztél az örvende-
zőkkel, mert tudtad, vallottad, hogy a tanítóság 
önsegélyezése nemcsak anyagi, de erkölcsi 
értéket is képvisel. Szívedet öröm töltötte el, 
ha kartársaid árváinak, ha tanítók özvegyeinek 
könnyeit Eötvös-alapunk révén fölszáríthattad; 
megelégedés szállotta meg egész valódat, ha 
tanítótársaid jelesül tanuló fiait tanulmányaik-
ban gyámolíthattad. Ilyenkor valóban boldognak 
láttunk s gyakran mondogattad, hogy gazdag 
csak az, aki a segítségre szorulókért kifosztja 
önmagát. Sok éjszaka jótékony álmától fosz-
tottad meg magadat Te tanítótestvéreidért, 
szakadatlan munkában fáradozva a tanítóság 
közjavain s e javak közt első sorban Eötvös-
alapunk megerősödésén, fölvirágzásán. De mun-
kádon volt is Isten áldása, mert az Eötvös-
alap fölvirágzott és már-már átment az egész 
tanítóság köztudatába. — Eljöttünk sírodhoz 
folyton siratott barátunk, e'nökünk, vezérünk: 
Lakits Vendel, hogy letegyük arra az Eötvös-
alap koszorúját. Ez a koszorú nemcsak az 
emlékezés koszorúja, de a háláé is egyszersmind, 
azé a háláé, amely Irántad még a késői tanító-
nemzedékek szívét is el fogja tölteni. Több 
voltál Te nekünk, mint vezérünk, több, mint 
mesterünk : Te igaz emberünk voltál. — Alud-
jál békén sírodban, nemes barátunk : Lakits 
Vendel és folytasd zavartalanul életed szép 
álmait a tanítóság szebb jövőjéről, nemzet-
nevelő munkájának nagyobb megbecsüléséről! 
Az Eötvös-alap, melynek Te magvetője voltál, 
nemzedékről nemzedékre, időtlen-időkig meg-
őrzi emlékedet s mi, gyönge utódaid, azt kér-
jük a tanítótestvéreid emelte kővel jelzett 
sírodnál a Gondviseléstől, hogy a Te emléked 
éljen közöttünk örökkön-örökké!" Ezután Nagy 
László tanítóképző-intézeti igazgató, az Orsz. 
Biz, jelenlegi elnöke, az Orsz. Biz. nevében 
átvette a síremléket. A gyászünnepről a jelen-
voltak meghatottan távoztak. 
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Olvassunk. 
(Válasz egy volt tanítványomnak.) 

Nem szorul mentségre, hogy fölkeresett 
levelével. Örömet szerzett vele, mert azt látom 
belőle, hogy komolyan vette a búcsúzáskor 
mondott szavaimat. En akkor a szívemmel 
jelentettem ki, hogy tanítóképző munkámnak 
nem zárópontja a név, melyet oklevelükre 
írtam : bármikor jönnek hozzám élőszóval vagy 
írásban, szívükkel és lelkükkel, ifjú örömeikkel 
és kétségeikkel, sikereikkel és kudarcaikkal, 
otthonom az önök otthona, tudásom és tapasz-
talataim nem kevésbé segítő erejük, mint a 
pályára készülés négy esztendeje alatt. 

Isten hozta hát kérdéseivel, melyek egyikére 
a nagy nyilvánosság előtt : a Néptanítóit Lapja 
hasábjain válaszolok a szerkesztő szíves enge-
delmével. Ami az ön lelkét foglalkoztatja, ott 
él sok 20—22 éves társa lelkében. Onnan gon-
dolom azt, mert már többen voltak tanítvá-
nyaim között, akik elválásunk után egy-két 
évre rá azt írták nekem: „Szeretnék tanulni !" 
Nem mondom, hogy mindegyikben ez a föl-
lobbanó becsvágy elég kitartással is párosult, 
de azért mindig jól esett látnom magát a ha-
ladás vágyát is. Nem hal meg ez a leányzó 
sem végleg, ha kikísérte az ifjút csöndes falu-
jába és ha álmából föl-fölébred, megsokszorozza 
a tanító képességét és munkaerejét. Önben 
emlékeim szerint is, mostani levele szerint is 
nemcsak a vágy fénye, hanem a kitartó munka 
ereje is megvan. 

„Érzem a felelősséget hivatásomban, tudom 
a nehézségeket, de érzem magamban az erőt 
is e néhézségek legyőzésére. Boldoggá tesz a 
tudat, hogy kötelességeimnek nemcsak mások, 
hanem a magam megelégedésére is tudok meg-
felelni. Hálás vagyok érte önöknek, volt tanít-
tóimnak, akik nemcsak ismeretekkel láttak el, 
hanem az előretörekvés vágyával és munka 
szeretettel is megtöltötték fogékony lelkemet. 
Hivatalos dolgaim lelkiismeretes elvégzése után 
is marad azonban annyi szabad időm, hogy 
most azon gondolkodom, nem volnék-e képes 
magánúton folytatni tanulmányaimat. Tanulni 
szeretnék, de aggódom, merhetek-e magán-
vizsgálatra jelentkezni a Pedagógiumban ?" 

Ezek az ön sorai, melyeken szeretettel gon-
dolkodtam. Tanuljon! Tanuljon úgy, mintha 
sohasem készülne bizottság előtt kitárni a 

tudományát ; tanuljon a maga gyönyörűségére, 
lelke gazdagítása végett és akkor bízvást áll-
hat magánvizsgálatra is a Pedagógiumban. 

Ertem aggodalmát. Ön emlékszik, hogy én 
nem szeretem a mi pályánkon a magántanuló-
kat. Ismeretben hézagos, a pálya szeretetében 
fogyatékos a magántanuló ahhoz a tanító-
növendékhez képest, ki 4 évi rendes tanulás 
által jut oklevélhez. Ha a polgári iskolai tanító-
képzőben szigorúan bírálják meg a magán-
tanulókat, az intézménynek tesznek vele 
szolgálatot. A szorgalommal megerősödött te-
hetséget azonban magánvizsgálaton is szívesen 
látják. Kell is. Azok a vizsgálatok sok nép-
iskolai tanítónak erőpróbái. Magameggyőződés 
arról, hogy lelkük tartalmának növelésében jó 
úton haladnak-e előre és elég messzire jutot-
tak-e már el? Még csak az sem bizonyos, 
hogy minden elemi iskolai tanító, aki kitartó 
önmunkássággal szerezte meg a képesítést a polg. 
iskolai tanításra, ott is hagyja a községet, mely ben, 
mint ön is, jól érzi magát, hatóságát tiszteli és ő 
maga mindenki részéről megbecsülést tapasztal. 
Tűzze hát csak ki célul a Pedagógiumot, de 
ne siessen, hogy odajusson. Az út gazdag szép-
ségekben, ne fossza meg magát tőlük azzal, 
hogy a vizsgálatrakészülés gyorsvonatán robog 
oda. Tanuljon a kitűzött céllal a maga gyö-
nyörűségére és nem a vizsgáló tanárok kielé-
gítésére, akkor biztos, hogy az ön gyönyörű-
ségéből nekik is kijut majd. Tanuljon köny-
vekből és az életből ! Ne hallgasson azokra, 
akik a két mester közt ellentétet keresnek 
és egyiket a másik rovására dicsérik. Aki 
fogékony szívvel és okossággal járja az életet, 
mint hatalmas segítőtársat fogja megbecsülni 
a könyvet. Aki a könyvnek nem rabja, hanem 
erős barátja, csak annál jobban fog vonzódni 
az élethez, mely pazar változatokban, ragyogó 
színekkel nyújtja az érzékeknek azt is, amit a 
könyvek a lélekben ködbevesző vágyakként 
ültettek el. 

Olvasson, hogy gondolkodjék. Csak az a 
tudás értékes, amely a mienk és csak az a 
mienk, amely a mi gondolkodó lelkünkből sar-
jadzott ki. Az olvasmányoknak nem az a leg-
értékesebb része, amit olvasunk. A gondolatok 
a becsesek, amelyeket lelkünkben fölébreszt az 
olvasmány. Ha csak az olvasott gondolatok 
maradtak meg emlékünkben, az olvasmány 
nekünk értéktelen volt, ha különben arany-
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igazságokat tartalmazott is. Ebből következik, 
hogy különösen olyan könyveket kell olvasnunk, 
melyek megfelelnek a mi hajlandóságainknak 
és képességeinknek (e kettő úgyis nagyon szo-
rosan függ össze egymással), mert ezek termel-
nek legtöbb gondolatot. Ha a természet nem-
csak szépségeivel, hanem igazságaival is vonzza 
önt, olvasson a természettudományok javából 
mentől többet. Ugy azonban, hogy a mennyi-
ségnek soha se áldozzon föl semmit a meg-
értésből. Ha az emberi lélek alkotásai érdeklik, 
intézmények múltja és jelene köti le figyelmét, 
gondolatok és érzések szép kifejezésében gyö-
nyörűségét leli, olvasson történelmi műveket; 
különösen barátkozzék meg a nemzetgazdaság 
tudományával és térjen vissza gyakran azokhoz 
az írókhoz, akikben a jellemző magyar tulaj-
donságok és az örök emberi sajátságok leg-
szebben nyilatkoznak meg. Egyelőre ne gon-
doljon e munkájában egyebet, csak hogy merít 
a könyv örömeiből : mert az embernek a haza 
legtávolabbi zugában is jussa van a nemes 
szellemi élvezethez, a tanítónak pedig egyenest 
szüksége vsn arra a lelki megtermékenyülésre, 
mely minden szellemi élvezetből származik. 

Nagy fogyatékossága az if jú tanítói nemze-
déknek, hogy nem barátkozik eléggé a könyv-
vel. Egyenest lebecsülik a könyvet azok a 
tanítók, akik gyakorlati érzésükről nagyot gon-
dolnak, ha pedagógiai tartalmú. Igaz, hogy 
tudósok is vannak, akik a pedagógia tudomány-
voltát kétségbevonják, mondván, hogy a nevelés-
tudomány tételei nem maradandók, változnak 
a korral, melynek eszméitől, fölfogásától függ, 
milyen eszközöket tartunk célravezetőknek az 
iskolai tanításban és nevelésben. Csakhogy 
ilyenformán általában alig lehetne szó tudo-
mányról, melynek a változás, a fejlődés épúgy 
a lényegéhez tartozik, mint a természetben 
minden élő szervezetnek. Épen ebből a szem-
pontból okvetlen szükséges, hogy a tanító a 
pedagógiai tudomány részleteire — és különö-
sen a filozófia és művelődéstörténettel kapcso-
latos részleteire — vonatkozó fejtegetések elől el 
ne zárja lelkét. Nem a tudás anyaga végett, 
hanem az ez anyagban rejlő sugalló és alkotó 
erőért. Tévedés az a nemcsak tanítói körökben 
hallható fölfogás, hogy az olvasmány árt az 
életrevalóságnak, szürke, elvont dolgokra tereli 
a lelket. A könyvmoly és a könyvolvasó nem 
egy fogalom. Mentől több eszközzel fejti ki 
magában a tanító a maga erős egyéniségét 
— és a könyv a leghathatósabb eszközök közül 
való — hogy önálló világnézlettel bírjon, annál 
értékesebb lesz tanítói munkássága az iskolán 
belül és kívül egyaránt. A világ sem az iskola-
szoba falai közt, sem azon kívül nem adott 
helyzetek változatlan sablonja, azért csak erős, 

művészi föltaláló képességgel bíró tanító alkot-
hat benne értékeset, maradandót. A legtermé-
kenyebb lélek is rászorul arra, ha nem akar 
korán kiszáradni, hogy idegen gondolatokkal 
vesse be agyát. Könyv, vagy élőszó-e az idegen 
gondolat alakja, másodrendű kérdés. A fő, 
hogy a mások gondolatainak új ja legyen hoz-
zánk. Mert nem sokan bírunk a felsőbüki Nagy 
Pál képességével, ki Csengery Antal jellemzése 
szerint teremtő lelkével egy forgácsból fát 
tudott előidézni. S még neki is, aki elragadó 
szónoklataiban mindent magából merített a 
szőnyegen forgó tárgy számára, akinek „eleven, 
gazdag eszmeforrásai, éles értelme, villámsebes 
észjárása, oly szerencsés mint merész elemező, 
alkotó és következtető tehetsége, mély belátása, 
ösztönei, sejtelmei sok részben pótolták a tu-
domány hiányát" : még neki is szüksége volt 
arra a forgácsra, melyet az öregebb diet alisták-
kal való beszélgetésben, ú j dolgokról mások 
véleményének előleges megkérdezésében szer-
zett meg. 

Bizony csak megmosolyogni való, amikor 
tanító munkájának eredetiségét azzal bizony-
gatja. hogy a dologról semmit sem olvasott. 
„Amióta az iskolából kikerültem, semmiféle 
tanítási könyvet sem olvastam", mondotta 
nekem egy öregebb tanító, mikor egy jól ki-
eszelt tanítási eszközét mutatta és magyarázta 
meg. Nem rontottam a kedvét, de magamban 
azt gondoltam, hogy a történelmi alap hiánya 
még senkit sem tesz Pestalozzivá : nem minden C3 
naivitás a teremtő lélek együgyűsége . . . 

Szívesen fogok engedni kedves meghívásá-
nak, ha egyszer községe felé járok. Betérek 
hajlékába és mielőtt az iskolába benéznénk, 
meg fogja mutatni a könyveit. Hála Istennek, 
ma már több olcsó vállalat is nyújtja nekünk 
az értékes olvasnivalót. Mentől több szélreírt 
jegyzetet fogok találni könyveiben, annál biz-
tosabb leszek benne, hogy ön olvasott, azaz 
lélekben gazdagodott. A lélekben gazdagok 
bízvást odaállhatnak bármilyen vizsgálóbizott-
ság elé. 

(Arad.) Ssöllösi István. 

IRODALOM. 
Elemi népiskolai magyarnyelvi föladatok 

példatára. Ily címen adta ki Oerley Szevér 
fővárosi tanító a lapunkban a f. év elején 
közölt dolgozatait. Ez a példatár az elemi 
iskolai magyarnyelv-tanításnak, a helyesírás és 
fogalmazás elsajátításának alapos előmozdítá-
sára alkalmas, a tanítónak pedig kiválóan 
segítségére van : vonzó példákat ad módszeres 
utasítások kíséretében, a föladatok előkészíté-
sét megkönnyíti. Általában a kész föladat-pél-
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dák, azok tartalma és iránya a tanítót nemcsak 
vezeti, de új eszmékre is sarkalja. Szívesen 
ajánljuk kartársaink figyelmébe. Megrendelhető : 
Budapesten, VI., Váci-út 51. sz. a., a szerzőnél. 
Ára 40 fillér. 

HIVATALOS SIÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak, kir. 
tanfelügyelőnek és a felsőbb leányiskolák minisz-

teri biztosainak. — <>7.849. sz.) 
Haering Ede szegedi polgári úkolai tanító 

természetrajzi készítményei (ú. m. kitömött 
állatok, csontvázak, borszeszes és papírmaché-
munkái és preparátumai) az iskolák tanítási 
céljaira, mint szemléltető-taneszközök, a hiva-
talos bírálat értelmében alkalmasak s a tudo-
mány és pedagógia követelményeinek meg-
felelnek. 

Figyelemmel az Országos Tanszermúzeum 
kedvező véleményére, valamint a kereskedelem-
ügyi m. kir. miniszter úrnak a hazai ipar 
támogatása érdekében nyilvánított ajánlására, 
fölhívom a Címet, utasítsa a felügyelete alá 
tartozó iskolákat, hogy amennyiben oly tár-
gyakból merül föl szükségletük, mint aminők 
Haering Ede készítményei, ezen szükségletük 
fedezésénél az ily tárgyakat előállító hazai más 
vállalatok mellett a föntebb ajánlott tanszer-
készítőre is legyenek figyelemmel. A Haering-
féle természetrajzi taneszközöket iskolai célokra 
ezennel engedélyezem és beszerzésre ajánlom. 

Budapest, 1905. évi október hó 10-én. 
A miniszter meghagyásából-' 

Szász 
osztálytanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Bauer József 

városlödi róm. kath. plébánosnak, aki a város-
lödi óvoda telkének és épületének megvételére, 
valamint az óvoda fölszerelésére 3680 K-t 
adományozott. 

Jelen minőségében áthelyezte : Gaál János 
dobsina-gölniczvölgyi áll. el. isk. tanítót a hasznos-
alsóhutai áll. el. isk.-hoz; Bedő Dénes naszódi 
áll. el. isk. tanítót a nagyenyedi áll. el. isk.-
hoz ; Kenessey Irén perecsenyi áll. el. isk. 
tanítónőt a seprősi áll. el. isk.-hoz; Mikula 
János hasznos-alsóhutai áll. el. isk. tanítót a 
dobsina-gölniczvölgyi áll. el. isk.-hoz; Stumpf 
Mária erzsébetfalvi áll. el. isk.-hoz szolgálat-
tételre rendelt áll. el. isk. tanítónőt ugyanezen 
áll. el. isk.-hoz ; Schwarz János nagyteremiai 
és Obrincsák Kárloy alsó-felsősutóczi áll. el. isk. 
tanítókat az isaszegi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Szabó Salamon 
folti munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
360 K-t ; Adamovics György krnsiezai közs. 
munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 420 K- t ; 
Hauptman Imre komáromi munkaképtelen közs. 
tanítónak évi 840 K-t ; Rátz János lászói 
munkaképtelen tanítónak évi 620 K-t ; Bulcz 
Friderika brassói munkaképtelen tanítónőnek 
évi 1060 K-t ; Jonásk János pokolvalcseli munka-
képtelen közs. tanítónak évi 460 K-t ; Pakurár 
Miklós nuksorai munkaképtelen g. kel. tanítónak 
évi 440 K t ; Abrahámyné Kovácsy Mária kis-
várdai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 1480 K-t; Mácsi Miklós zimbrói munka-
képtelen gör. kel. tanítónak évi 480 K- t ; 
Lupesku János alsószentmihályfalvi gör. kel. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 700 K- t ; 
Wäger Péter nagymányoki róm.'kath. tanító-
nak évi 1660 K-t ; Német János iloncza-novo-
szeliczai munkaképtelen gör. kath. tanítónak 
évi 480 K-t; Országh Mihály tajnasári munka-
képtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 420 
K-t ; Drevenné Vlasibs Mária szigetvári áll. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 560 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néh. Kopóts Károly nyugalmazott róm. kath. 
tanító özv., szül. Hollner Alojziának évi 401 K 
50 f - t ; néh. Zdacsek Imre volt felsőmihály-
falvai róm. kath. el. isk. tanító özv.. szül. 
Feriin Máriának évi 500 K-t; néh. Fekete 
Benedek hosszúfalusi áll. polg. isk. tanító özv., 
szül. Bieger Leontinnak évi 868 K-t, továbbá 
Erzsébet és Aladár nevű kiskorú árváinak 
egyenként 144 K 66 f-t, együtt 289 K 32 f-t, 
mindössze 1157 K 32 f - t ; néh. Demeter 
István tapolyherrnányi ág. hitv. ev. el. iskolai 
tanító özv., szül. Balezer Ludmillának évi 502 
K 50 f-t, Sándor nevű kiskorú árvájának 
pedig 83 K 75 f-t, mindössze 586 K 25 f - t ; 
néh. Králik Henrik nyug. bellusi róm. kath. 
tanító Gyula nevű kiskorú árvájának évi 203 K 
33 f - t ; néh. Szőcs János nyug. marosorbói 
tanító özv., szül. Voda Anikónak évi 300 K- t ; 
néh. Halász Benjámin nyug. szentjánosi tanító 
özv., szül. Bátori Teréziának évi 467 K- t ; 
néh. Hill Gyula karulypusztai uradalmi tanító 
özv., szül. Szláby Juliannának és kiskorú árvái-
nak évi 1238 K-t ; néh. Moldován János mező-
madarasi volt g. kath. tanító özv., szül. Lázár 
Annának évi 300 K-t és Valéria nevű kiskorú 
árvájának évi 50 K-t, mindössze 350 K- t ; 
néh. Vágó Károly alpári róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Nell Karolinának évi 400 
K-t, Károly és Sándor nevű kiskorú árváinak 
egyenként 66 K 66 f-t, együtt 133 K 32 f-t, 
mindössze 533 K 32 f - t ; néh. Stéger Géza 
peczeszőllősi róm. kath. tanító özv., szül. Schock 
Adelhaida és 4 kkorú árvájának 877 K 50 f-t ; 
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néh. Iliescu János feketehalmi gör. kei. el. isk. 
tanító özv., szül. Vulcanean Máriának évi 
300 K-t; néh. Friedmann Mózes Adolf, volt 
ungvári magánisk.-tulajdonos tanító özv, szül. 
Hochman Katalinnak évi 600 K- t ; néh. Hogy ai 
Ernő besenyői közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Benlíö Teréziának évi 400 K-t, Antal nevű 
kkorú árvájának 66 K 66 f-t, mindössze 466 
K 66 f-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
F. I. Hosszúaszó. 1. Az állami tanítói válto-

zások (kinevezések) ügyeiben csak akkor ad-
hatunk fölvilágosítást, amidőn azokról a lapok 
útján ön is tudomást szerezhet. 2. Pályázat 
útján a tanfelügyelőségekhez beadott kérvények 
mind fölterjesztetnek a minisztériumhoz. 3. Az 
állami tanítói kinevezések lapunkban kivétel 
nélkül közzététetnek. 4. Korpótléka szolgálati 
idejétől számítandó öt év múlva esedékes. — 
K. L. Dr. Ivánkaföld. A fölmerült vitás kér-
désben az érdekelt kántortanítónak a közig. biz. 
döntését kell kikérnie. Ha ennek határozatát 
magára nézve sérelmesnek találná, úgy feleb-
bezze azt meg a vall.- és közokt. minhoz. — 
L. S. Bodófalva. Ha az állami iskolai épüle-
tek nagyszünidei kitisztogatását a szervezés 
alkalmával létrejött megállapodások szerint a 
község magára vállalta, úgy ez évenként egy-
szer köteles lakását is kimeszeltetni, mert az 
iskolai épület fogalmától a tanítói lakás el nem 
választható. Az ezenfölül szükséges meszelteté-
sek költségei a lakást élvező terhére esnek. 
Nem volt helyes eljárás, hogy lakásának tisz-
tántartási költségeit eddig az iskolai pénztárból 
fedezték. Az ekként kiadott összegeket az 
állam esetleg vissza is követeli. Egyébiránt, ha 
ugyanis a község kötelezettségének teljesíté-
sétől vonakodik, kérjenek a királyi tanfel-
ügyelőség útján döntést a minisztériumtól. — 
M. V. Besztereze. Több ízben közöltük már, 
hogy tanítói oklevéllel csakis tanítói pályára 
lehet lépni. — Cz. S. F. Kameneez. Ha sem 
a pályázati hirdetményben, sem pedig a meg-
választása alkalmával fölvett jegyzőkönyvben 
az egy évi próbaidő kikötve nincs, állásá-
ban végleg megerősítettnek tekintendő és esak 
fegyelmi úton mozdítható el. Ha ebből kifolyó-
lag bármily sérelmet szenved, annak követ-
kezményeit az iskolafönntartó viselni fogja. El-
bocsátás esetén forduljon a közig, biz.-hoz. — 
Zs. Ö. Nagy-Baczon. Kérdésével forduljon 
Torda-Aranyos vármegye királyi tanfelügye-
lőjéhez^ mivel az iratokat oda küldötték. — 
H. I. Öreglak. Ha a szülő tanköteles gyermekét 
magánúton ok ta t ta t ja s vele az osztály vizsgá-
latokat letéteti, az ily tanuló nem köteles a min-

dennapi nyilvános iskolai tanításon jelen lenni. — 
Ii. A. Sz. Hermány. Erre nézve sem tör-
vény, sem szabályrendelet nem intézkedik. — 
Bácska. A tanítói fizetés le nem szállítható. 
A tényállást megismertetve, forduljon a kir. 
tanfelügyelőséghez. — P. Gy. Bökény. A kér-
dezett intézetet nem ismerjük. — B. R. H. 
Az iskolaszéki elnök eljárása jogos. Állami 
tanítók fizetését is, ha állásukat a hó 1-ét 
követő napok valamelyikén foglalják el, 
15-től, ha pedig 15 ike után foglalják el, 
a következő hó 1-től utalványozzák. — 
Ödön. Ha az iskolafönntartó az iskolai épület-
hez tartozó mellékhelyiségeknél mutatkozó 
hiányokon nem akar segíteni, forduljon e tárgy-
ban a tanfelügyelő úrhoz, vagy pedig iskola-
látogatása alkalmával hívja föl figyelmét a 
rendezetlen állapotokra. — K. T. Zsolna. 
Soraiból kivehetőleg szolgálatában megszakítás 
nincs ; és miután ideiglenes működése alatt 
rendes tanítói állomást töltött be, amelyre utóbb 
megválasztották, évötödös korpótlékra való igé-
nye öt évi szolgálatát követő hó 1-től jogos. — 
Vidéki. 1. Az egyházm. szabályrendelet önre, 
mint felek, tanítóra, kötelező. 2.Forduljon a közig, 
bizottsághoz; mi azt innét nem tudhatjuk. —-
I. F. Konora. 77.518. sz. a. számvevőségi tár-
gyaláson van. — L. I . Rétfalu. Előjegyzésben 
van ugyan, de egyhamar nem kerül rá sor. — 
Szakértő. Izr. vallású állami tanító az ú. n. 
hosszúnapon nézetünk szerint nem köteles 
tanítani. Osztályának azért szünetelnie nem 
kell, mert — hacsak a gond. Utasítás 38. § ában 
említett eset fönn nem forog — a tantestület 
valamelyik tagja e napon helyettesítheti az 
izr. tanítót. Nem kell az efféle dolgokból komoly 
kérdést csinálni; tessék az ily ügyeket a mél-
tányosság elvei szerint elbírálni, mert a tan-
testület más vallású tagjai is rászorulhatnak 
arra, hogy izr. kollégájuk helyettesítse őket. — 
Sz. I. Dánospuszta. A gyógypedagógiai tanítók 
kezdőfizetése azonos az állami elemi iskolai 
tanítók kezdőfizetésével. A gazdasági szak-
tanítók 1200 korona fizetéssel s a szabály-
szerű lakpénzzel, vagy természetbeni lakás élve-
zetével neveztetnek ki. Megilleti őket ezenfölül 
a gyakorlati terület jövedelmének 20Vo-a. — 
K. L. Pernyés. Sajnálatosnak tartjuk, hogy 
a magániskola fönntartója az ön gazdasági 
tevékenységét oly irányban veszi igénybe, mely 
a tanítói állással egyáltalában nem fér össze. 
Minthogy azonban a pályázati hirdetésben gaz-
dasági kisegítés is kiköttetett, mást nem ajánl-
hatunk, minthogy igyekezzék másutt alkal-
maztatást keresni. A statisztikai összeírásnál 
tapasztalt visszaélést jelentse be a tanfelügyelő-
ségnek. Figyelmeztetjük azonban arra, hogy 
följelentésében csakis a tényállásnak megfelelő 
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és be is bizonyítható adatokat soroljon föl. — 
S. M. Homonim. Az áll. polg. iskolai tanítók 
korpótlékának megállapításánál az 1904. évi 
I. t.-c. alapján kiutalt sz. p. nem vétetik figye-
lembe. 1800 korona törzsfizetése után esze-
rint 180 korona korpótlékot fog kapni. — 
Sz. S. Ha nincs a díjlevélben, szorosan véve 
nem köteles, de igyekezzék barátságosan el-
intézni a dolgot. ;— I). A. Yeczel. Azt mi 
már régebben (és több ízben !) megüzentük a 
lapban, hogy a nvugdíjkönyveeskének 7. lapján 
b) alatt sajtóhibából áll az, hogy 10 évi szolgálat 
után a tanítói nyugdíj „ 5 0 % m e r t az volta-
képen „40"/o". — Pankotai róni. kath. tan-
testület. Nagy sajnálatunkra, a vita befejezése 
után érkezett s így nem közölhettük. — 
E. I. Borostyánkő. Az említett vármegyék 
tanítóinak névsorát talán (?) az illető ált. 
tanítóegyesületek révén szerezheti meg. — 
M. I. Borcsa. A nazarénus vallást követő 
tanulók hitoktatásánál az 1868: 53. és az 
1894 : 32. t.-c. rendelkezései irányadók, föl-
téve, hogy a gyermek 1895 okt. 1-je után 
született ; az utóbbi törvény rendelkezései sze-
rint a gyermekek azon vallásban nevelendők, 
aminő vallást követtek a szülők házasságuk 
kötésénél, föltéve természetesen, hogy a szüle-
tendő gyermekek vallására nézve közjegyzői 
okiratban meg nem állapodtak. Minthogy pedig 
a nazarénus vallás törvényesen nincs elismerve, 
a nazarénus szülők tanköteles gyermekei azon 
vallásban oktatandók, amely törvényesen elis-
mert valláshoz tartoztak a szülők házasságköté-
sükkor. Mivel ön föl nem említette azt, hogy a 
szülők gyermekeik születésekor kiléptek-e vala-
mely bevett vallás kötelékéből, vagy hogy a gyer-
mekek vallására nézve nem történt- e a házasság-
kötés alkalmával megegyezés, általánosságban 
föltett kérdésére csupán ennyit válaszolhatunk.— 
L. S. Jászhuhíny. Úgy értesültünk, hogy a 
jövő tanév elejével nyittatik 2 éves gazdasági 
tanfolyam. A fölveendő tanítók száma: 12. 
Pályázó van elég. — K. F. Rkeve. 1. Meg-
nevezheti a község nevét is, de ajánlatosabb a 
vármegyét megjelölni, amelyben alkalmaztatást 
óhajtana nyerni. 2. A pályázók sokasága miatt 
az üres állásokat nem igen hirdetik. 3. A nyug-
díjintézetbe a tanf.- ség útján önnek kell folya-
modnia. A két évet a 29.750/93. sz. körrende-
letben foglaltakhoz képest elveszítette. Miért 
nem folyamodott alkalmaztatása után azonnal, 
ba megvolt a fölvételhez megkívántató kora ? — 
B. I. Nagylábod. Tessék azon intézet igazg.-
hoz fordulni, ahol vizsgát tenni szándékozik. — 
St. I. G. Korpótlékának nyugdíjigényébe való 
beszámítása céljából, annak igazolása mellett, 
hogy korpótlékát kitől és mely időponttól kapja, 
1 koronás bélyeggel ellátott, a min.-hoz inté-

zendő és a tanf.-ség útján beküldendő kérvénnyel 
folyamodjék. Az okmányok bélyegkötelesek. — 
Gy. Ö. Szentendre. Eddig 48 külön szak-
tanítós gazd. ismétlő-iskola szerveztetett. Ezek 
közül 4—5 kertészeti irányú, 4 —10 hold gya-
korlóterülettel; a többi mezőgazdasági, gyakor-
lati területük 20 — 50 hold között váltakozik. — 
K. F.-né, L. Németfalu. Járandóságainak 
megosztása ügyében forduljon a ker. espereshez, 
aki bizonnyal igazságosan fog rendelkezni. Ok-
mányok nélkül nem bírálhatjuk el azt, mi 
illeti meg önt és másodsorban férje utódját. — 
B. M. 1. Az oklevéllel bíró tanítókat, mint 
azt már számtalanszor közöltük, a 21-ik év 
betöltése után veszik föl az orsz. tanítói nyug-
díjintézet kötelékébe. 2. Az engedélyezett állam-
segély újból való folyósítása iránt, mint egyéb-
iránt már ezt is számtalanszor megüzentük, 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz 
intézett és a közigazgatási bizottság útján föl-
terjesztendő kérvényhez csatolandók: a válasz-
tásról fölvett jegyzőkönyv, a születési bizo-
nyítvány (keresztlevél), oklevél, díjlevél és 
az esetleges szolgálati bizonyítványok. — 
L. 1. Rndóbáiiya. Kilenc évi tanítói szolgálat 
után az özvegy sem végkielégítésben, sem 
özvegyi segélyben nem részesülhet. Az elhalt 
tanító árvái azonban kaphatnak gyámpénzt. A 
tanfelügyelőség útján a minisztériumhoz e 
tárgyban intézendő folyamodvány melléklett-i : az 
elhalt férj, illetve atya halotti anyakönyvi kivo-
nata, a házassági anyakönyvi kivonat, az együtt-
élésről szóló hatósági bizonyítvány, a kiskorú 
(16 éven aluli) gyermekek keresztelőlevelei, v 
néhai tanító díjlevele és nyugdíjkönyvecskéje. — 
U. G. Győr. Nyugdíjügyben a kérvény és 
minden melléklet bélyeggel látandó el. Ha 
azonban pl. nyugdíjemelés iránt nem a tanító 
folyamodik, hanem a tanfelügyelőség tesz 
hivatalos jelentést, a kérvény mellőzhető. — 
M. K. Az Eötvös-alap temetkezési osztályába ta-
nárok is beléphetnek. — P . R. N.-Sonikút. For-
duljon kérdésével lev.-lapon magához a szerzőhöz: 
Gramma D. kir. s.-tan!'.-höz, Kaposvárra. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Az Eötvös-alap új ösztöndíjai. A 

Magyar Tanítók Naptára tudvalevőleg kelet-, 
kezésétől fogva tanítóknak vidéki középisko-
lákban tanuló fiai ösztöndíj-alapjára jövedel-
mezett. Mivel ez az alap már meghaladja az 
1000 K-t, az Eötvös-alap február 2.-i köz-
gyűlése pályázatot fog hirdetni a „naptár-
ösztöndíj" 50 K kamatjára. Ha t. kartársaink a 
Magyar Tanítók Naptárát, mely már megjelent 
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s az Athencteumnál 80 fillérért (ami bélyegek-
ben is beküldhető) rendelhető meg, tömegesen 
fölkarolják, ez az ösztöndíj még emelhető is 
lesz. Az Eötvös-alap elnöksége ismételten kéri 
a t. kartársakat a Magyar Tanítók Naptárá-
nak tömeges megrendelésére, mert amint lát-
hatják, ezzel is fogy a tanítócsaládok gondja. — 
A Szathmáry György-alap is annyira megnöve-
kedett már, hogy a február 2-i közgyűlésen 
annak az alapnak a 200 K kamatjára is pá-
lyázat lesz hirdethető. Eötvös-alapunk, mint 
ezekből is látható, csendben, de folyton gyara-
podik. Hátha még legalább minden második 
kartársunk belépne évi 3 K fizetésével az alap 
kötelékébe ! 

— A baptista felekezet elismerése. Dr. 
Lukács György vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter körrendeletben értesítette a törvény-
hatóságokat arról, hogy a baptista felekezetet 
a törvényesen elismert vallásfelekezetek közé 
iktatta. 

— A Tanítók Tanácsadójának IY. (válto-
zatlan) kiadása már elhagyta a sajtót s leg-
közelebb szét is fog küldetni a megrendelők-
nek, akiket a kiadók ez úton is néhány napi 
türelemre kérnek. A Tanítók Tanácsadójának 
új kiadása lapunk szerkesztőségében rendel-
hető meg. 

— Gyűlések. A hajdúmegyei tanítók Göncz y-
egyesületének debreczeni járásköre október hó 
28-án Debreczenben gyűlést tartott dr. Barcsa 
János tanár elnöklete alatt. Varicsa György 
ipariskolai rajztanár a kézimunkára-nevelés és 
a modern rajztanításról tar tot t fölolvasást s 
ezzel kapcsolatban bemutatta az elemi iskolai 
kézimunkára való tanítás anyagára vonatkozó 
borsó-, agyag- és papírmunkákat. A gyűlés 
nagy érdeklődéssel hallgatta az aktuális kér-
déssel foglalkozó fölolvasást s örömmel vette 
tudomásul fölolvasó azon ígéretét, hogy a leg-
közelebbi gyűlésen a kézimunka és rajz tanítá-
sát az iskolában fogja bemutatni. Dr. Barcsa 
János tanár a gyermektanulmányozásról olva-
sott föl, ismertetvén a kérdés fejlődését s a 
vita mai stádiumát, s kiemelvén, hogy a gyer-
mektanulmányozás kérdését különösen az iskolák 
túlzsúfoltsága teszi fontossá. Nem tar t ja azon-
ban helyesnek, hogy a kör e kérdéssel szemben 
elhamarkodott módon állást foglaljon, hanem 
indítványozza, hogy az egyesület erre vállalkozó 
tagjai segítségével egy bizottság által kidol-
gozott terv szerint kísérletet tegyen és csak a 
gyakorlati kipróbálás alapján mondjon véle-
ményt. A gyűlés ilyen értelemben határozott. — 

A zemplénvármegyei tanítóegyesület felső köre 
évi közgyűlését Nagymihályban tartotta meg. 
László E. Flóris áll. tanító az „alkoholizmus"-
ról olvasott föl, részletesen fölsorolván azon 
eszközöket, melyek segélyével a tanító közre-
működhetik a nemzetet hovatovább a tönk 
szélére vivő vész elhárításában. Ezután Kneisz 
Emil áll. tanító az igen csekély haszonnal járó 
gramatizálást kárhoztatta. 

— Rövid hírek. Egy tanító emlékezete. 
Megható példáját adta a tótkeresztúri ág. h. 
ev. egyház annak, hogyan kell az igazi nép-
tanító emlékét megbecsülni, midőn ezelőtt 17 
évvel elhalt néptanítójának, Czirák Józsefnek 
sírjára egy szép kőemléket állíttatott. Az em-
lékbeszédet egykori tanítványa : ifj. Szántó 
Ferenc, tótkeresztúri lakos mondotta. A sír-
követ Kiss Lajos ev. tanító leplezte le, szép 
beszéd kíséretéhen. A tótkeresztúri ev. hívek 
önmagukat tisztelték meg, mikor a 44 évig ná-
luk működött tanítójuknak emléket állítottak. — 
A Kolozsmegyei Tanítóegyesület f. hó 18-án 
Ko'lozsvártt tar tandó közgyűlésével kapcsolato-
san leplezi le a Tanítók Hunyadi-Házában az 
Eötvös-alap egyik legnagyobb alapítójának, 
néhai Paál Ferenc áll. tanítóképző-intézeti 
igazgatónak arcképét, mely ünnepségre a néhai-
nak volt tanítványait, tisztelőit, egykori ismerő-
seit tisztelettel meghívja az elnökség. — Új 
iskola cím alatt a sopronmegyei ált. tanító-
egyesület havi folyóiratot indított meg, mely-
nek első száma Bíró Samu szerkesztésében f. 
hó 1-én jelent meg változatos tartalommal. — 
Gyűlések. A „Kolozsmegyei tank. tanítótestület" 
folyó évi közgyűlését november 18-án tart ja 
meg. Az „ Udvarhely vármegyei tanítóegye-
sület homoródvidéki járásköre" november hó 
23-án d. e. 9 órakor Homoródalmáson, az 
állami iskola helyiségében gyűlést tar t a szé-
kelyudvarhelyi hírlapokban közreadott tárgy-
sorozattal. 

— Halá lozás . Veszely Aladár áll. tanító 
október 29-én, életének 29-ik és tanítói műkö-
dése 8-ik évében, rövid szenvedés után meg-
szűnt élni. — Lapunk mai számában közlünk a 
korán elhunyt derék kartárstól egy talpraesett 
cikket. Áldás emlékére! 
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M e g j e l e n i k e l ap m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

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

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n 
d e n egyes s z ó é r t , m i n d e n köz lé s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 
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Kéziratokat nem adnnk vissza. 

I)r. Lukács György miniszter a 
népoktatásról. 

Dr. Lukács György vallás- és közok-
tatásügyi minisztert Budapest főváros 
II. kerülete képviselőjelöltnek léptetvén 
föl, a miniszter f. hó 12-én program-
beszédet mondott, melynek a népokta-
tásra vonatkozó részét az alábbiakban 
egész terjedelmében közöljük. A minisz-
ter, beszéde politikai részében, megem-
lékezvén ismeretes magyaírnyéki rende-
leteiről, így szólt: 

„Sajnálatos, hogy nemzetiségi részről 
panaszok, kifogások hangzottak föl azok 
ellen. Olvassa el bárki ezeket a rende-
leteket, vannak-e bennük csak ujjal is 
érintve az anyanyelvnek törvényeink 
által mindenkor elismert jogai, szabad 
használata és művelése? Van-e rende-
leteimben a nemzetiségek ellen való 
rosszindulatnak csak a nyoma is? Nem 
a testvéri szeretet hangján szólok-e 
más ajkú honfitársainkhoz ? S akadhat-e 
jogász, tudós vagy állambölcs, akadhat-e 
egyszerű polgár, aki kétségbe merné 
vonni annak jogosultságát, hogy a nemzet, 
az állam nyelvét minden bonpolgárnak 
ismernie kell, hogy a haza nem magyar 
ajkú polgárainak saját legközvetlenebb 
érdeke, boldogulásuknak lényeges föl-
tétele az, hogy beszéljenek az államnak, 
a közös érintkezésnek nyelvén? 

A haza nem magyar ajkú polgárait 

anyanyelvük korlátlan használatában és 
művelésében akadályozni nem szabad, 
de viszont a haza minden polgárának 
kötelessége is, meg érdeke is, hogy 
részesévé legyen az egységes magyar 
nemzeti kultúrának." 

A népoktatás ügyéről a miniszter így 
nyilatkozott : 

„A népoktatási törvény életbelépte 
óta közel négy évtized mult el. Ezen 
idő a la t t népnevelésünk tagadhatatlanul 
nagy arányokban fejlődött, de ezen 
fejlődés inkább a népoktatás külső vi-
szonyaiban mutatkozik, mert amidőn a 
hat éven felül való népességnek még 
mindig 38 '6%-a nem tud írni-olvasni, 
midőn a magyar anyaország népessé-
gének 40°/o-a nem beszéli az állam 
nyelvét, mindez azt mutatja, hogy nép-
oktatásunk intenzív fejlesztése tekinte-
tében még sok a tennivalónk. 

Közéletünk átalakulása még inkább 
fokozza a népoktatás jelentőségét. Minél 
szélesebb rétegét a nemzetnek ruházzuk 
fel az alkotmányos jogok gyakorlásával, 
annál fokozatosabb mérvben kötelessége 
az államnak módot nyújtani arra, hogy 
a politikai jogok gyakorlásával az arra 
jogosítottak helyesen élni is tudjanak. 
A modern állam szükséglete, másfelől 
a gazdasági átalakulás és nehéz meg-
élhetési viszonyok pedig azt parancsol-
ják, hogy népoktatásunk a gyakorlati élei 
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kívánalmait tartsa szem előtt s képessé 
tegye a népet a nehéz életviszonyokkal 
való küzdelemre. Amit végül legelőbb 
kellett volna hangsúlyoznom, nemzeti 
megszilárdulásunk csak úgy biztosítható, 
ha egész népoktatásunk a nemzet') érdekelfc 
szolgálatában áll, s anélkül, hogy a nem-
zetiségek anyanyelvét és művelődését 
akadályozná, minden népiskola terjesz-
tője a hazafias érzületnek és az állam 
nyelvének. 

A törvényhozás és kormányzat leg-
fontosabb teendői közé kell t ehá t soroz-
nunk a népoktatásnak nemzeti irányú 
és a szociális érdekekkel összhangban 
álló rendezését. Evégből teljes kész-
séggel magamévá teszem hivatali elő-
dömnek a népoktatási törvények reví-
ziójáról a képviselőház elé terjesztett , 
de utóbb visszavont törvényjavaslatát, 
azonban a következő lényeges változ-
tatásokkal. 

Érintetlenül hagyva a községeknek 
és hitfelekezeteknek iskolaállítási jogát, 
kimondandónak tartom a teljesen ingye-
nes népoktatást, mert a tankötelezettség-
gel a tandíjfizetés kötelezettsége össze 
nem egyeztethető és mert az a három 
millió korona, amelyet az iskolafenn-
tar tók tandíj címen beszednek, épen a 
legszegényebb néposztályt akadályozza 
gyermekeinek iskoláztatásában. Termé-
szetesen, az amúgy is túl terhelt köz-
ségi ós felekezeti iskolafenntartókat az 
ingyenes oktatás kötelező behozatala 
esetén az államnak kártalanítania kell, 
de ezen kártalanításnak az állami érde-
kek teljes megóvásával kell történnie. 

Az állami iskolák túlnyomó nagy 
részében már most is tényleg ingyen-
oktatás van és az ötezer tanosztály-
lyal bíró állami iskolákban mindössze 
199.106 koronára rúg a tandíjbevétel. 
A községi iskoláknál kitűnő példával 
jár elő Budapest székesfőváros, ahol a 
növendékeknek közel 80"/o-a nem fizet 
tandíjat a községi elemi iskolákban. 
A községi iskolák összes tandíjjövedelme 

az egész országban 330.457 korona. 
A felekezeti iskolák összes tandíj-
bevétele 2,180.436 korona. Az ingye-
nes, vagy jobban mondva a tandíjmen-
tes népoktatás kimondásával összesen 
2,710.999 koronával kellene kárpótolni 
az egyes iskolafenntartókat. 

Az ingyenes oktatás kimondásával 
bizton remélhetjük, hogy a most még 
teljesen iskolázás nélkül levő harmad-
félszázezer tanköteles nagy része jelent-
kezni fog törvényes oktatásra. Minthogy 
pedig az iskolafenntartók a mostani 
iskolai keretek fenntartásával máris túl 
vannak terhelve, a hiányzó iskolák fel-
állítása felöl az államnak kell gondoskodnia. 

Evégből a közel jövőben fokozatosan 
kerek háromezer tanítói állással kell 
új állami népiskolákat felállítanunk, s 
ilyen módon mintegy 200.000 tanköte-
les törvényszerű oktatására nyujthatunk 
módot. Az új állami iskolák összes 
költségeit 4,500.000 koronával számí-
tom. A szervezéseket 10 évre tervezve, 
az ebből eredő költség nem haladja túl 
azt az összeget, amennyit most éven-
ként ú j állami iskolák állítására for-
dítunk. 

A népoktatás felsőbb tagozatát, az 
ú. n. ismétlő-iskolát teljesen a gyakorlati 
élet érdekeire való tekintet te l kell szer-
veznünk, még pedig olyképen. hogy 
ezen gyakorlati irányú iskola mindenütt 
a nép megélhetési viszonyaihoz alkal-
mazkodjék. Minthogy az ismétlő-iskolá-
nak ilyen irányú ellátása a néptanítók-
tól fokozatosabb munkásságot és több 
képességet igényel, méltók arra, hogy 
ezért a munkáért külön díjazásban 
részesüljenek. 

Az ismétlő-oktatásra kiváló gondot 
kell fordítanunk, nemcsak azért, mert 
i t t az elemi népiskola mindennapi tan-
folyamában tanultakat , különösen a 
nemzetiségi vidékeken, a magyarnyelvi 
ismereteket megerősíthetjük, hanem gon-
doznunk kell a 13 —15 éves ifjúság 

I nevelését még azért is, hogy nekik 



4-3. SZÁM. NÉPTANÍTÓK L A P J A . 3 

olyan ismereteket nyujtsunk, amelyek-
nek a gyakorlati életben hasznát veszik. 
Szóval, az ismétlő-oktatásban kell meg-
oldanunk a népoktatás általános műve-
lődési, nemzeti ós szociális föladatát. 
Evégből különös gondot kell fordíta-
nunk arra, hogy tanítóink az ilyen 
irán}Tú népnevelőLföladatra képesek le-
gyenek. Az ismétlő-tanfolyamot kivétel 
nélkül magyar tannyelvűvé kell ten-
nünk és úgy szerveznünk, hogy amint 
valamely vidék éghajlati és talajviszo-
nyai szerint a mezőgazdaság, az állat-
tenyésztés, gyümölcstermelés, szőlőmí-
velós, konyhakertószet, vagy az erdő-
gazdaság van általánosan elterjedve, a 
gazdasági ismétlő-iskola ezen gazdasági 
ágakhoz úgy szervezetére, valamint taní-
tási anyagára és gyakorlati oktatására 
nézve alkalmazkodjék. Viszont a túl-
nyomóan iparral és kereskedéssel foglal-
kozó községekben az ismétlő-tanfolyam 
főleg az ipar, illetőleg a kereskedelem 
érdekeire legyen tekintettel. A gazda-
sági, illetőleg ipari tárgyak tanítói ré-
szére ezért bizonyos tiszteletdíjat kell 
adnunk. amely a 14.000 ismétlő-tan-
folyamban mintegy 1,400.000 koronát 
igényelne. 

Az állam nyelvének a nem m a g y a r t an -
nyelvű népiskolákban teljes sikerű okta-
tására kiváló gondot kell fordítanunk. 
Megköveteli ezt nemcsak az államnak, 
hanem hazánk nem magyar ajkú lakos-
ságának jól fölfogott érdeke. Evégből 
mindenütt, ahol az iskolák túlnépessége, 
vagy más ok miat t az iskolafenntartók 
nem képesek ezen követelményeknek 
megfelelni, állami tanítók kirendelése 
által lehet és kell a bajon segíteni. 

Az állam nyelvének az egész nem-
zetre kiható terjesztése tekintetében 
még nagyon sok a tennivaló, mer t 3343 
kizárólag nemzetiségi tannyelvű népisko-
lánk van és ezek közül 1340-ben egy-
általán nem taní t ta t ik a magyar nyelv; 
van ezeken kívül még 3274 olyan nép-
iskolánk. amelyekben a nemzetiségi tan-

nyelv mellett még a magyar is tannyelv-
ként szerepel, de ha arra gondolunk, 
hogy az 1900. évi népszámlálás adatai 
szerint hazánk nem magyar ajkú lakos-
ságának 83'2°/o-a nem ért, nem beszél 
magyarul, be kell látnunk, hogy i t t a leg-
főbb ideje népiskolai magyar nydvtanüásmk-
nák erélyes és eredményes rendezésére. 
Evégből a tanítóképzésnél teljes bizto-
sítékot kell szereznünk a tekintetben, 
hogy a tanítók necsak beszélni, de jól 
tanítani is tudjanak magyarul. A nem 
magyar tannyelvű népiskolákban a ma-
gyar nyelv, mint kötelezett tantárgy 
mellett még arra is kell törekednünk, 
hogy Magyarország földrajza, történelme 
és alkotmánya magyar tannyelven ta-
níttassék minden népiskolában. Ehhez jön 
majd a magyar tannyelvű ismétlő isko-
lázás, s ilyen módon bizton remélhetjük, 
hogy az állam nyelve az anyanyelv 
minden sérelme nélkül az egész hazában 
érvényre fog emelkedni. 

A népoktatáshoz az eddiginél foko-
zottabb mérvben fűzött állami és társa-
dalmi követelmények a tanítók javadalma-
zásának és a tanítóképzés színvonalának emelését 
szükségessé és halaszthatatlanná teszik. 

Az állam már most az állami, községi 
és felekezeti tanítók javadalmazására 
11 és fél millió koronát fordít, amely 
összegből 4,360.000 korona a községi 
és felekezeti taní tók javára esik. Mind-
azonáltal tagadhatatlan, hogy a tanítók 
túlnyomó nagy részének javadalmazása 
nem kielégítő és sem ezen hivatással 
szemben támasztot t igényekkel, sem a 
megélhetési viszonyokkal arányban nem 
áll. Az államnak tehát további áldoza-
toka t kell hoznia, mert a többi iskola-
fenntartók jó része erre képtelen. Ezért 
a kormány elsőrendű teendői közé 
sorozza, hogy az állami tanítók és 
kisdedóvónők javadalmazását az állami 
tisztviselőkével szerves kapcsolatban, 
a községi és hitfelekezeti tanítókét 
pedig a népoktatási törvény revíziójával 
viszonyainknak megfelelően rendezze. 

4í* 
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A tanítói fizetések rendezésénél szem 
előtt kell tar tanunk először is azt, hogy 
a községi és hitfelekezeti iskolafenn-
tar tók túlnyomó nagy része annyira 
túl van már most terhelve egyházi és 
iskolai intézményeinek fenntartásával, 
hogy a tanítói fizetések emeléséből 
eredő több-költséget nem volna képes 
elviselni. A legtöbb községi ós feleke-
zeti taní tónak fizetése csak úgy emel-
hető, ha ezen több-költséget az állam 
viseli. Viszont az állam teherviselő-ké-
pessége annyira igénybe van véve szám-
talan oldalról, hogy kulturális célokra 
sem nyú j tha t annyit, mint amennyit 
ezen fontos államérdek igényelne. Szem 
előtt kell továbbá tar tanunk azt, hogy 
ma még a tanítói képesítés és ebből 
folyólag a népiskola értéke is nagyon 
különböző és hogy ezen körülmény 
nagyon megnehezíti a tanítói fizetésnek 
teljesen kielégítő, egységes szabályozását. 
Ez a nehézség természetesen jó részben 
meg fog szűnni, mihelyt az általános 
állami tanítóképesítés a népoktatás szín-
vonalát is emelni és lehetőleg egysé-
gessé fogja tenni. 

Hangsúlyoznom kell különösen, hogy 
a tanítói fizetések rendezésére fordított 
állami támogatással szemben, minden 
jellegű népiskolában teljes biztosítással 
kell ellátnunk úgy az állami, mint a 
nemzeti ós nópművelődési érdekeket. 

Főtörekvésem arra irányul, hogy mű-
velt, hivatását betöltő, lelkes tanítói 
ka i t neveljünk, mert ebben rejlik egész 
népoktatási politikánk helyes megoldá-
sának ti tka. Ezért, érintetlenül hagyva a 
képzőintézetek fenntartói jogviszonyát, a kép-
zés színvonalát teljes biztosítékokkal az 
összes képzőintózetekben olyan fokra 
kívánom emelni, hogy az ehhez kap-
csolódó kizárólagos állami tanítóképesítés biz-
tosítsa a népoktatáshoz fűződő fontos 
állami és társadalmi érdekeket. 

A tanítóképzés és képesítés rende-
zését nemcsak a tanítói szakműveltség 
általános emelése, hanem még azon tár -

sadalmi baj enyhítése ós lehető meg-
szüntetése teszi szükségessé, amely a 
tcmítónéri és óvónői túlprodiikcióból ered. 

Tanítóképzésünk ma túlnyomó rész-
ben a hitfelekezetek kezében van. Ugyanis 
48 tanítóképző közül 30, továbbá a 
27 tanítónőképző közül 20 felekezeti jel-
legű, közülök 9 nem magyar tannyelvű. 
A felekezetek már csak a kellő anyagi 
erő hiányában sem képesek minden 
képzőintézetüket az államiakóval egyenlő 
színvonalra emelni. 

1903. évben összesen 2418 egyén 
nyert tanítói, illetőleg tanítónői okleve-
let, ezek közül állami képesítést 827, 
felekezetit 1581. Ezen utóbbiak közül 
a r. kath. tanítóképzők 1903. évben 
egymaguk 784 tanítónői oklevelet adtak 
ki. Ezzel szemben ugyanazon évben az 
orsz. tanítói nyugdíjintézet tagjai sorá-
ban csupán 177 r. kath. tanítónő véte-
t e t t fel, t ehá t legalább 600 tanítónő, 
aki a felekezeti képzőkben nyert képe-
sítést, az államhoz fordult alkalmazásért. 
De az állam, mert azon évben maga is 
357 tanítónői oklevelet adot t ki, arány-
lag kevés számban alkalmazhatta az 
állást keresőket. 

Ez a jelenség és arány évről évre 
ismétlődik úgy, hogy ma már legalább 
kétezerre tehető az egész országban a 
képesített, állás nélkül való tanítónők 
száma. 

A középoktatásról szóló 1883 : XXX. 
t.-c.-nek egyik legbecsesebb eredménye, 
hogy a felekezeti középiskolák nagy-
arányú fejlődést értek el és úgy külső 
elrendezésük, mint a tanítás eredménye 
tekintetében az állami középiskolákkal 
egyenlő színvonalon állanak. A közép-
iskolai törvényben lefektetet t elvek alkal-
mazásával vélem a felekezeti tanító- és 
tanítónőkópzők kül- és beléletét az álla-
miakéval egyenlő színvonalra emelni ; 
t ehá t a felekezeti tanítóképzők jelle-
gének megváltoztatása nélkül törekszem 
azokban a tanítóképzést rendezni. A 
tanítókópesítést azonban kizárólag az 
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állam jogának tekintem, mert csak 
ebben találok kellő biztosítékot arra 
nézve, hogy a jövő tanítónemzedék a 
népnevelés nemzeti és szociális föladatait 
egységes szellemben ós teljes megbíz-
hatósággal fogja megoldani. De külön-
ben ezen törekvés nemcsak szükséges, 
hanem egyszersmind az államnak két-
ségtelen joga, mert hiszen nincs a köz-
szolgálatnak egyet len más ága, amelyhez 
az alkalmazás jogosultságát nem az állam 
adná. A tanítói hivatal szintén közszol-
gálati jelleggel bír, ezen hivatalra is az 
államnak kell megadnia az alkalmazási 
jogosultságot. Európa többi kultúrálla-
mában. Belgium kivételével, csak állami 
képesítést ismernek minden fokozatú 
tanítóra nézve. 

A népoktatásnak i lyetén reformja az 
állami felügyeld je lentőségét je lentékenyen 
fokozni fogja. Művelt, szakképzett, hiva-
tásáért lelkesedni tudó és teljesen meg-
bízható tanfelügyelői karra van szüksé-
günk, mert ez egyik biztosítéka a népok-
tatáshoz fűződő nagy nemzeti, kultúrális 
és társadalmi feladatok megoldásának. 

Evégből szükséges, hogy a tanfel-
ügyelői állás keresett , és az arra lépő 
tisztviselői kar a fentebb vázolt fel-
adatokra rátermett legyen. 

A képviselőház pénzügyi bizottsága 
a Széli-féle t isztviselői törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmával határozatilag ki-
mondta, hogy a tanfelügyelők mostani 
fizetési osztályaikban arányosan osztan-
dók be. A szakkörök helyeslik és szük-
ségesnek tartják a tanfelügyelői szak-
vizsgálat köte lezővé té te lé t és az állami 
fe lügyelet teljes érvényesí tése erdekében 
ÍI kir. tanfelügyelők mellé megfelelő 
számban iskolafelügyelők alkalmazását. 

A népoktatási törvény revíziója alkal-
mával az állami tanfelügyeletnek i lyen 
irányú rendezésére fogok törekedni. 

Végül megemlí tet lenül nem hagy-
hatom azt sem, hogy szükségesnek 
tar tom egy szerves egészet képező új 
tanítói nyugdíjtörvény megalkotását, mely 

az elavult, nem szabatos és az újabb 
fejlődéssel összhangzásban nem álló 
1875 . évi törvény he lyébe lépjen. 
A vonatkozó törvényjavaslatok előkészí-
tésével szorgosan foglalkozom. 

A polgári iskolák köztudomás szerint 
jelenleg n e m töltik be rendeltetésüket , 
aminek külső je le az is, hogy az V. és 
VI. osztályok elnéptelenedvén, voltakép 
megszűntek s így az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 68. §-a által rendelt hat évfo lyamot 
fenntartani nem lehet. 

Reformtervezetem szerint a polgári 
iskola jövőre két önálló tagozatból ál-
lana és ped ig : a négyosztályú polgári 
iskolábólmely mint középfokú intézet, 
az elemi iskola 4. osztálya fölé sora-
koznék, továbbá a három évfolyamú felső 
polgári iskolából, mely mint önálló intézet , 
ahol szükséges, a négyosztályú polgári 
iskola fölé állíttatnék. 

A polgári iskola a je lenlegi polgári 
iskola négy osztályának megfelelő fel-
adattal és jogosítványokkal bírna. Tan-
terve, céljához mérten, te l jesen modern 
alapon állapíttatnék meg. 

A három évfolyamú fe lső polgári is-
kola feladata lenne, hogy mindazok, akik 
valamely szigorúan szakirányú, vagy tu-
dományos pályára nem lépnek és a fő-
iskolai tanulmányokra nem készülnek, 
a felső polgári iskolában szerezhessék 
meg a közélet i tevékenységhez és köz-
gazdasági célokat szolgáló foglalkozá-
sokhoz szükséges műveltséget . Azonkívül 
a felső polgári iskola lehető leg mind-
azon közszolgálati állásokra képesítene, 
melyekre jelenleg megfe le lő más iskola 
hiányában a középiskolák és felső keres-
kedelmi iskolák sikeres elvégzése adja 
meg a minősítést. 

A tervbe vet t reform a társadalom 
nagy rétegeinek módot nyújt majd arra, 
hogy az említett iskolákban hazafias és 
oly gyakorlati irányú oktatásban része-
süljenek, amely a közgazdasági téren 
produktív munkásságra minden tekintet -
ben alkalmas polgárságot fog nevelni. 
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Amint a felső polgári iskolákat végző 
tanulók részére az egyéves önkéntes-
ségi kedvezvény biztosí tva lesz, aminek 
elérésén jelenleg fáradozom, nem fogok 
késni a törvényjavaslat tervezetét nyil-
vánosságra hozni. 

Addig is, míg a polgári iskolai reform 
törvény út ján megoldást nyerhet, az 
iskolák belső fejlődésének előmozdítása 
mellett, azok gyakorlati célokra törekvő 
munkásságának fokozása iránt kell intéz-
kedni. A munka megkedveltetésére evég-
ből kitűnő eszköznek s kiváló nevelési 
tényezőknek bizonyultak a polgári fiú-
iskolák mel le t t szervezett kézimunka-
(slöjd) és gazdasági tanfolyamok. A nők 
keresetképességének emelésére pedig 
kiválóan alkalmasak a polgári leányisko-
lákkal kapcsolatos női kézimunka-, ház-
tartási, műipari tanfolyamok. Mindezekre 
jövőre nagyobb súlyt kívánok helyezni 
s ez úton fokozni óhaj tom a polgári 
iskolák életképességét. 

Mihelyt az állam pénzügyei némileg 
javulnak, föltétlenül szükséges lesz az 
állami polgári iskolák nagyobbarányú 
szervezése é s tervszerű fölállítása. Igen 
nagy kihatása lenne a jövőre nézve, 
ha nemzetiségi vidékek alkalmas köz-
pontjain idejekorán t ér t foglalhatnánk 
a gyakorlati célokat szolgáló s kiválóan 
magyar nemzet i irányú állami polgári 
iskolák fölállításával. Az államra ebből 
háramló terhet je lentékenyen fogja 
mérsékelni a községek ós városok áldo-
zatkészsége, azok az értékes ajánlatok, 
amely ajánlatok igénybe vétele mel le t t 
számos állami polgári iskola fölállítása 
túlságos áldozat nélkül lenne lehetséges. 

Kívánatos lesz az is, hogy ily állami 
polgári iskolák mellett internátus állít-
tassák, hogy így necsak az illető köz-
ség, de annak egész környéke igénybe 
vehesse az iskolát s így annak hatása 
szélesebb körre kiterjedjen. 

Az állam feladatának ki kell terjedni 
a követelményeknek megfelelő s a 
nemzeti művelődés terjesztésében részt 

vevő községi és felekezeti polgári 
iskolák segélyezésére és a tanerők 
fizetésének kiegészítésére is olv esetek-
ben, midőn az iskolafenntartók saját 
jövedelmi forrásai erre nem elegendők. 

Gyakorlati életpályákra kell terelnünk 
a nálunk eddig túlságosan hivatali 
alkalmazásra törekvő ifjúságot. Önálló 
kereskedelmi, ipari és közgazdasági 
munkásságra kell a magyar ifjakat 
nevelni, de ehhez a társadalom gondol-
kozásmódjának megváltozása szükséges. 
Bele kel l tehát vinni a társadalomba 
a közgazdasági és he lyes szociális szelle-
met. Ily feladatokat szolgálni hivatvák 
a felső kereskedelmi iskolák. 

Az iparoktatási intézetek közül az 
iparos- és kereskedő-tanondskoMk tartoznak 
tárcám hatáskörébe. 

Az 1884. évi XVII. t.-c. 80. §-a 
megállapítja ugyan, hogy amely köz-
ségben a tanoncok száma az 5 0 - e t 
eléri, az a község tartozik iparos-tanonc-
iskolát felállítani és fenntartani, azonban 
a községek nagy megterheltetésük miat t 
nem bírják ezen iskolák kiadásait saját 
jövedelmi forrásaikból fedezni s a leg-
több he lyen a törvény által e célra 
rendelt 2 % - o s pótadó sem vehető 
igénybe. Nehezít i a helyzetet , hogy a 
vármegyékben befolyt ipardíjakból alko-
to t t országos tanonciskolái alap is ki 
van mer í tve az iparos-tanonciskolák 
részére eddig adott segélyek által. 

Mindezek folytán, mihelyt a jíénz-
ügyek megengedik, az ál lamsegélyek 
nagyobbmérvű fölemelésére lesz szük-
ség ahhoz, hogy oly iskolákat, melyek túl-
tömöttek , nincsenek elegendő tanerővel, 
taneszközzel és céljuknak megfelelően 
berendezett rajztermekkel ellátva, bár 
csak fokozatosan is, kifejleszteni és fel-
szerelni lehessen. A fejlesztésnek a 
szakirányú tanítás berendezésével kell 
történnie, oly módon, hogy a tanulók, 
akik m o s t tekintet nélkül az egyes 
iparágak sajátlagos szükségleteire, együt-
tesen taníttatnak, jövőre a rokon ipar-
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ágak szerint csoportosíttassanak ós 
tanításukban az il lető ipari foglalkozá-
soknál megkívánt ismeretekhez mért 
szakszerűség érvényesüljön úgy a rajz-
oktatásnál, mint egyéb tantárgyakban. 

Minthogy pedig a tanonciskolákat rend-
szerint, igen szegény tanoncok látogat-
ják, a tandíjat mielőbb meg kell szün-
tetni s a tanoncoktatást ingyenessé kell 
tenni. 

Az iparos-tanonciskoláknak fokozot-
tabb állami támogatása fe lette szüksé-
ges, mert minden eszközt sürgősen föl 
kell használni arra, hogy a mai nehéz 
időben hanyatlásnak indult kisiparnak 
intelligens munkaerőket biztosítsunk s 
ezzel versenyképessé tegyük. A tanonc-
oktatás javításának országos érdekű 
közgazdasági fontosságát eléggé jelzi 
azon adat, hogy 75 ,000-e t meghaladó 
számú tanonc értelmi színvonalának, 
szakképzettségének emeléséről kell gon-
doskodni az iskolákban. Ezek a legpro-
duktívabb, gyakorlati irányú iskolák 
a legszorosabb összefüggésben vannak 
az ipari élettel. A műhelyekben foglal-
kozó ifjak intelligenciájának fokozása, fel-
fogásának, ízlésének nemesítése hatalmas 
tőkegyűjtést je lent közgazdaságunkra 
nézve, amely az iskolából kikerült értel-
mes iparosok munkájában sokszorosan 
kamatoz a nemzet javára. 

Felsőbb leányiskoláink feladata, hogy a 
művelt osztály leánygyermekeinek be-
fejezett, alapos, nemzet i irányú művelt-
séget adjon. 

A felsőbb leányiskolák száma nálunk 
még csekély s emellett földrajzi el-
helyezésük is sok tekintetben kifogá-
solható. Mihelyt az állam financiái meg-
engedik, szükséges lesz gondoskodnunk 
újabb állami felsőbb leányiskolák terv-
szerű felállításáról, nehogy az állam a 
közoktatás ezen ágában kivívott vezér-
szerepet elveszítse s a nemzetiségek i t t 
teret hódítsanak. 

Müveit anyák nélkül a magyar kul-
túra fejlesztése veszélyeztetve volna, s 

ezért kell minden erőnkből igyekezni, 
hogy leányainknak nemzeti irányban 
való nevelése és oktatása céljaira ele-
gendő számú, hazafias szellemű állami 
intézet álljon rendelkezésére. 

A felsőbb leányiskolái tanítás intenzív 
fej lesztése érdekében szükséges, h o g y a 
tantervhez alkalmas utasítások adassa-
nak ki, amelyek különösen a nemzeti 
vonatkozású tárgyaknak ( irodalomtörténet, 
nemzet i történet, földrajz, női kézi-
munka, magyar dal) behatóbb és sike-
res tanítására s egyszersmind a műrészéti 
tárgyaknál s a testi nevelésnél követendő 
eljárásra kellő útbaigazítást adjanak. 

Fontos társadalmi érdekek követe l ik 
meg, hogy a felsőbb leányiskolák ne-
csak művelt, ele a háztartás vezetésé -
ben is ügyes nőket neveljenek. Ezért 
törekedni fogok arra, hogy a felsőbb 
leányiskolák fokozatosan el láthatók le-
gyenek a gyakorlati háztartási oktatás cél-
jaira szükséges berendezéssel. 

Egyébként a jövő feladatai közé 
tartozik, hogy a felsőbb leányiskolák 
egységes szervezetének és a k i tűzött 
tancél elérésének, valamint a nemzet i 
irányú tanításnak a n e m állami felsőbb 
leányiskolákban is biztosítása v é g e t t a 
felsőbb leányiskolákról rendelkező külön tör-
vény alkottassék." 

Evolúció. 
Mióta Kant kimondotta, hogy a nevelés-

tudomány mindenekelőtt gyakorlati, experimen-
tális tudomány, azóta különösen nagy fejlő-
désnek indul a nevelés és tanítás művészetének 
kialakulása. 

Nálunk sincsen különben. Napról napra forr, 
alakul iskolaügyünk. Elméleti és gyakorlati 
pedagógusok komoly munkát végeznek, hogy 
a legszebb tudományok egyikét: a pedagógiát 
szinte megállás nélkül fejlesszék. 

Mutatja az elmúlt tíz esztendő története, 
mely idő alatt a pedagógiai kérdések keretébe 
tartozó gyűlések, kongresszusok, szakmunkák, 
újságok és tanítástervek nálunk eddig isme-
retlen munkásságnak eredményei. 

Az idei esztendő nevezetes forduló a magyar 
tanításügy életében. 

A népiskolai nevelő-oktatás fejlesztése cél-
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jából három tanításterv is készült : az államé, 
a katholikusoké és a fővárosé. 

Mind a három annyi anyagot dob ki a 
nevelők és tanítók munkájának irányítására, 
hogy teljes földolgozására egy-két esztendő 
sem elégséges. 

Újnak látszik minden soruk. Szokatlanul 
hatnak a módszer finomságával, világosságával, 
a cél szilárdságával, a részletek gondos kidol-
gozásával úgy, hogy müvészkezekben ott csil-
lámlik a sorok között maga a siker. 

A vén pedagógus lelkében örül a kialakulás 
munkájának s látja, hogy az ősök szelleme 
mint kandikál elő végre nálunk is a tapo-
gatódzások bizonytalan homályosságából. Mert 
a pedagógia klasszikusainak szelleme azt a 
kötelességet rója az utókorra, hogy szerencsés 
körülmények között valósítsa meg azokat az 
eszméket, melyeket bizonyos kor viszontagsága, 
a nemzeti élet körülményei eddig akadályoztak. 

Új tanításterveink az ének, rajz és kézügyes-
ségek tanítását kiemelték abból a mostoha-
ságból, melyre nálunk a viszonyok folytán 
kárhoztatva voltak. 

Ezen tárgyaknak nevelő hatásáról nem 
vitatkozik ma már senki sem. Annál nagyobb 
a forrongás a kivitel részleteinek kialakulása 
körül. Igazi pedagógiai művészkedésre törek-
szenek az erőtől duzzadó munkások. 

Ugy hatnak ezek a tanítástervek általános 
irányukkal, mint az üdítő ital vagy friss levegő. 

De nem csupán az ének, rajz és kézügyes-
ségek előtérbe való toppanása változtatja át 
az iskola nevelő munkáját. A tanítástervek 
kiüldözik az iskolából a mesteremberszerűséget. 
A tervek és utasítások szelleme nem tűr 
káplárkodást a nevelő-tanítás terén. 

Mintha csak a Port Royal férfiai léptek 
volna iskoláinkba s folytatták volna ott, ahol 
elhagyták . . . A tanításnál nem szabad 
kelletlen szigorral a tanulók terhére lenni ; 
segítsük a tanulót ; a tanulást a játéknál és 
mulatságnál is kellemesebbé kell tenni. 

Ezért dobták el a terjedelmes grammatikát 
s ezért adták leckéjüket folyam partján, fák 
árnyékában. 

Mintha köpönyeges Ratichius érkezett volna 
meg a 17. századból s ránk dördült volna, 
mondván: „Pedagógusok! Mindent kényszer 
nélkül ! Kényszer gyűlöletessé teszi a tanítást. 
Regulák matéria nélkül megzavarják az elmét !" 

Mintha Comenius nyitott volna be Sáros-
patakra s rászólt volna a regulakészítőkre : 
„ Csak szigor nélkül ! Haladjon a tanuló úgy, 
ahogy természete ösztönzi, mert csak így dol-
gozik örömmel! Különben kínlódik, ha vissza-
tartják ! Hárítsátok el az akadályokat ! Csak azt 
tanítsátok, aminek a tanuló igaz hasznát veheti !" 

Mintha látnám a csipkekézelős előkelő 
Montaignet, amint finom mosolyával mondja : 
„Sçavoir par coeur n'est pas sçavoir". (A 
kívülről tudás — értsd : magolás — nem tudás.) 
És folytatja : „A sok tanulás elöli a lelket, 
épúgy, mint a növényeket a túlságos ned-
vesség, a lámpást a túlságos olaj. Ne légy 
mogorva ! Ne törd, zúzd a gyermek lelkét, oda-
kötve a jászolhoz, s hogy gyötörve teherhordó 
állatot csinálj belőle ! A tanítás beszélgetés, 
olvasgatás legyen!" 

Montaigne tanítója Buchanan György har-
madfélszáz év óta hirdeti müveiben : „ Félre az 
erőszakkal, kényszerítéssel, ez rontja meg ere-
detében a jó természetet!" 

Loche klasszikus műveltsége is megszólal s 
azt mondja: „A tanulást meg kell könnyíteni ! 
S mintha csak sokallaná még mindig azt, ami 
fölösleges, így kiált föl : „Főként arra kell 
tekinteni, ami a tanulónak legnagyobb és leg-
gyakoribb hasznára válhatik a világban. A jó 
kedv előbbre való a kínnál." 

Paphoz illendő szerénységgel szól közbe 
Salzmann is, mondván: „Azt jegyezték föl 
iskolámról, hogy a tanulás kínlódás helyett 
örömmé változott benne." 

A tanítástervek és utasítások szelleméből 
így kandikál ki a nagy pedagógusok bölcse-
sége általánosságokban. 

Az ének, kézügyességek, rajz, játék, egészség-
ápolás tanítására helyezett szokatlan súly 
szinte forradalmat csinál a „régi gárdában". 
Mint új terhekről, fölösleges intézményekről 
szól a vélemény. A lelkes ifjak fölgyűrt ka-
rokkal állanak, hogy minden fáradalmakon ke-
resztül csinálják az új tanítástervek új rendel-
kezéseit. 

Vannak, akik csupán a tanítóra háramló 
munkatöbblet szempontjából ítélik meg az 
újdonságokat. Pedig de régi dolgokról szól a 
történet, amikor elmondja, hogy egykor a ne-
velés főtárgya az ének (muzsika), gimnasztika 
volt. (A görögöknél Nagy Sándorig.) Az volt 
a céljuk, hogy az ének a lelki erőket szabá-
lyozza, rendezze. A muzsika maga volt a mű-
veltség, mely finomította és nemesítette az 
elmét és a jellemet. A görög embernek tiszta 
érzéke volt a hangskála fölosztásáról. Az oly 
görögöt, aki a fél és negyed hang között nem 
tudott különbséget tenni, tudatlannak tartották. 
A zene nem csupán a fül és a hang gimnasz-
tikája volt, hanem a szellemé is és minden 
nemesebb életrend alapja. 

A rómaiaknál Quintilian szükségesnek tar-
totta a zenét. 

Sokkal közelebbálló példa Comenius, aki 
szintén szükségesnek tartja, hogy a tanulók 
közönségesebb dalokat énekeljenek, a képe-
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sebbek pedig figurális muzsikát is tanuljanak. 
A délutánokat a hang gyakorlására szánja. 

A játék, kézügyesítő foglalkozások, egészség 
ápolása mind olyan nevelőeszközök, melyeket 
nem ma találtak ki. Kallias görög író ABC-
tragédiát írt, mely kísérlet volt a játszva való 
oktatásra. A rómaiaknál Quintilian játék-
betűket használ. A középkorban Erasmus 
játékos olvasást kíván. A jezsuiták sok időt 
töltenek a játékos viaskodásokkal. Montaigne 
a játék szükséges voltát hangoztatja. Basedov 
süteménybetűi, Loclce betűlabdái, meséi, a játé-
kos tanulás alapvetői. Wolke hangutánzásai, 
játékai a dessaui Philantropiumban, szintén a 
játék nevelő hatásának jogosultságát bizonyítják. 

A rajzról azt mondja 0. Browning, hogy a 
kezdő tanítás koronája. Pestalozziról tudjuk, 
hogy rajzolás nélkül nem tanított. Kant is 
szükségesnek látja a rajzot s külön a térkép-
rajzot. 

A kézügyességek tanítását lelkes pedagógu-
saink évtizedek óta sürgetik. Nálunk is többen 
apostolkodtak, járták az utat, melyet a 17. 
század nagy emberei törtek. 

Comenius határozottan ki merte mondani, 
hogy az iskola tanítson mesterségekre. Már az 
anyaiskolában szoktatja a gyermeket, hogy 
keze ügyesedjék. így szól: „Vitetünk tárgyakat 
egyik helyről a másikra, rendezgettetünk vele 
némelyeket, megtanítjuk, hogyan építsen, szedjen 
szét, kössön össze, oldjon föl." Máshol ismét így 
folytatja: „ . . . (tanítjuk) végre a főmesterségeket, 
kézimunkát, hogy a gyermek jobban értse a 
közélet ügyeit és alkalmat nyerjen a maga 
sajátos ügyességének fölismerésére. A nemzeti 
iskola nevelje a kezet." A délutánokat a kéz 
és hang gyakorlására szánja. 

Rousseau azt mondja, hogy Emil tanuljon 
mesterségeket, iparosügyességeket, kézimunkát. 
Robinsont is azért adja Emilje kezébe, hogy a 
foglalkozások iránt figyelmet keltsen vele; a 
mesterségek tanulására kedvet szerezzen. „A 
munka szent kötelesség — mondja — a társa-
dalomban élő emberre nézve." 

Jól ismerjük a neuhofi mezei munkák, télen 
a fonás és egyéb kézimunkák tervezgetéseit. 
„Mikép tanítja Gertrud gyermekeit", eélja sem 
más, minthogy útbaigazítást adjon a nagy 
mester : minő ismeretek és gyakorlati ügyes-
ségek szükségesek a gyermek számára s miként 
szerezhetők meg. 

Es így írhatnék tovább az egészség ápolá-
sáról, melyet már Comenius sürgetett s Locke 
értekezésének 30 első fejezetében tárgyalt ; ahol 
az alkohol ellen is megindította a hadjáratot. 

Szólhatnék a kirándulások hasznosságáról, 
hogy „a gyerek maga tapasztalásából tanuljon 
az égről, a földön, a tölgyeken, bükkökön; 

maga lásson mindent, ne tekintélynek higyjen, 
hanem a szemléleti vagy észszerű bizonyítás-
nak." (Com.) Ezt a célt is szolgálták a cikk 
elején említett leckék a folyam partján és a 
fák árnyékában. 

„Ami szép, tanulságos, érdekes : járjon utána 
a tanuló és nézze meg", említi Montaigne. 

íme, itt vannak azok az újdonságok, me-
lyekről azt tapasztaljuk, hogy körülbelül három-
száz esztendő óta s régebben feküsznek hala-
dásunk országútján, anélkül, hogy érettük 
lehajoltunk és fölvettük volna . . . 

(Győr.) Újlaki Géza. 

Legrégibb ifjúsági egyesületünk. 
A gyöngyösi ifjúsági egyesület, mely kelet-

kezésére nézve a legrégibb, vezetésére nézve 
pedig a legpéldásabb itjúsági egyesület, most 
adta ki az 1905/6. tanév részletes programját 
s bocsátotta közre a mult évről szóló jelentését. 
Mindkettő fényes bizonyítéka annak, hogy az 
állami tanítóság, támogatva az értelmiség jó-
indulatával és közreműködésével, olyan alko-
tásokra képes, melyek, dacára szűkös eszközeik-
nek, a társadalom számottevő tényezői sorába 
emelkedhetnek. 

íme, a számba nem vett fiatalság egyesülete 
azonkívül, hogy módot ad tagjainak magasabb 
kiképeztetésre, ünnepélyeivel, színielőadásaival, 
nemesen szórakoztató mulatságaival a társada-
lom központjában áll s a hazafias tűz élesztésén, 
a jó erkölcs terjesztésén kívül segít a nyomorba 
esetteken, áldoz a jótékonyság oltárán s jelen-
tékeny mértékben hozzájárul filléreivel Kossuth 
Lajos szobrának költségeihez. 

Olyan eredmény ez, mely föltétlen tiszteletet 
parancsol úgy a vezetők, mint az egyesület 
tagjait tevő magyar földmíves-ifjúság részére. 

Az egyesület eszközei ezen eredmény kivívá-
sában az akadályokat nem ismerő erős akarat 
és szorgalom voltak úgy a tagok, mint a veze-
tők részéről. Tartottak műkedvelői színielő-
adásokat, szavalóestélyeket, szüreti mulatságot, 
sőt Párvy püspök fogadására ősi szokás szerint 
lóra ültek s bandériummal fogadták az egyház-
fejedelmet. 

Mindezeknél a város közönsége részt véve, 
hozzásegítette az egyesületet azon anyagi erő-
höz, melyből föntérintett célokra is áldozhatott 
s ezenkívül vagyonát 3000 koronát meghaladó 
értékre emelhette. 

Nem kicsinyelhető eredménye az egyesület-
nek azon tény sem, hogy végképen eloszlatta 
azt a ferde nézetet, mintha volna oly hivatás 
vagy foglalkozás, melyre a magyar ifjú alkal-
matlannak bizonyulna. Gyöngyösön ugyanis az 
a fölfogás uralkodott, hogy a földmíves-ifjú 
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fegyelmezetlensége miatt az önkéntes tűzoltók 
sorában nem tudná szerepét betölteni. A lefolyt 
év folyamán 28 ifjú lépett be a tűzoltók közé 
s becsülettel megállja helyét; s megállja min-
denütt, csak ahhoz való nevelésben részesüljön ! 

A jövő évi foglalkozás tervezete is olyan, 
mely az egyesület sikereit s kartársaink érde-
meit csak növelheti. Szívből gratulálunk s 
óhajtjuk a példa követését. 

(Budapest.) Tomcsányi János. 

Községi és egyéb helynevek. 
Sáros váriuegye. 

I. Alsótarczai járás. Berettő = Sárosberettő. — 
Bogdány = Sárosbogdány. — Gulyvész = Sós-
gyülvész. — Hu vész = Hü vész. — .Jánocska = 
Jánoska. — Kakasfalu = Delnekakasfalva. — 
Kavecsán = Kavocsán. — Keczer-Kosztolán = 
Keczerkosztolány. — Kisfalu = Sároskisfalu. — 
Kőszeg = Sároskőszeg. — Licsért = Licsérd. — 
Mudrócz = Modrafalva. — Ofalu = Sárosófalu. — 
Szent-István = Hernádszentistván. — Szent-
Péter = Tarczaszentpéter. — Szokoly = Hernád-
szokoly. — Tuhrina = Turina községhez tartozó 
Keczertanya (eddig Dubnyák néven is). — 
Várgony = Vargony. — Vörösvágás községhez 
tartozó Opálbánya (eddig Dubnik néven). 

II. Felsótarczai járás. Balázsvágás községhez 
tartozó Balázsvölgye (eddig Dolina néven). — 
Csircs = Cséres. — Dobó = Tarczadobó. — Gro-
mos = Kormos községhez tartozó Kormospuszta 
(eddig Kozselecz néven). — Hajtuvka = Haj-
tóka. — Hamborg ~ Hámbor. — Harcsár-
Lucska = Fazekasrét. — Hönig = Hőnig. — 
Jakab-Volya = Jakabfölde. — Jakoris = Jákó-
része. — Jesztreb = Felsőkánya községhez tartozó 
Pusztamező (eddig Pusztapolyka néven is).— Kis-
Lipnik = Kishárs. — Lagnó =Hosszúvágás. — Lu-
botin=Lubotény. — Magyar-Jakabfalu =Magyar-
jakabfalva. — Matiszova = Máté. — Obrucsnó = 
Abroncsos. — Olejnok = Olajpatak. — Orló 
községhez tartozó Endreóka (eddig Andrejuvka 
néven). — Orosz-Volya = Poprádökrös. — Pa-
locsa községhez tartozó Györkvágása (eddig 
Gyurkó néven). — Plavnicza = Paloncza. — 
Polom = Polony. — Rencsissó = Szinyefő. — 
Schönviz = Széprét. — Som = Felsősom. — 
Stelbach = Csendespatak. — Sztarina = Poprád-
ófalu. — Tárcza = Tarcza. — Tolcsemes-Csipkés-
Tótselymes. — Uják = Sárosújlak. — Usz-
Peklén = Úszpeklény. — Usz-Salgó = Puszta-
salgó. — Uszfalu =Uszfalva. — Viszoka = 
Magas. 

III. Makoviczai járás. Alsó- Jedlova = Alsó-
fenyves. — Alsó-Komarnik = Alsókomárnok. —-
Alsó-Mirossó = Alsómer se. — Alsó-Orlich^ 
Alsóodor. — Alsó - Piszana = Alsóhímes. — 

Alsó • Polyánka = Alsópagony. — Alsó-Szvidnik= 
Alsóvízköz. — Beheró = Biharó. — Belejócz = 
Belejőcz. — Bodruzsal = Rózsadomb. — Czer-
nina=Felsőcsernye. — Dobroszlava=Dobroszló.— 
Dolhonya = Doígonya. — Dubova = Cseres. — 
Felső-Jedlova = Felsőfenyves. — Felső-Komar-
nik = Felsőkomárnok. — Felső-Mirossó = Felső-
merse. — Felső-Orlich = Felsőodor. — Felső-
Piszana = Felső hímes. — Felső - Polyánka = 
Felsőpagony. — Felső-Szvidnik = Felső vízköz. — 
Gavranyecz =Kishollód. — Gribó=Kisgombás. — 
Hrabovcsik = Gyertyánpatak. — Hunkócz = 
Felsőhunkócz. — Hutka = Hutás. — Jedlinka = 
Borókás. — Jurko-Volya = Györgyfölde. — 
Kapissó = Kapisó. — Kecskócz = Kecskőcz. — 
Komlósa=Komlóspatak. — Korejócz = Korócz. — 
Kozsuhócz = Körmös. — Krajnó-Bisztra = Bá-
torhegy. — Krajnó-Csarnó = Végcsarnó. — 
Krajtió-Polyana = Ladomérmező. —- Krajnó-
Porubka = Végottovány. — Krusinyecz = Körö-
sény. — Kruzslyova = Ruzsolv. — Kurimka-
Kiskurima. — Ladomér = Ladomérvágása. — 
Medvedze = Kismedvés. — Mergeska = Mérges-
vágása. — Mesztiszkó = Kishely. — Mirolya = 
Mérfalva. — Mlinarócz = Molnárvágása. — Ni-
klova = Miklósvölgye. —- Olysavka = Kisolysó.— 
Ondavka = Ondavafő. — Potoka = Pataki. — 
Prikra = Meredély. — Psztrina = Peszternye; — 
Rákócz = Felsőrákócz. — Rosztoka = Végrosz-
toka. — Rovnó=Róna. — Semetkócz=Szemes. — 
Smilnó=Szemelnye. — Szorocsin=Szorocsány. — 
Sztebnik = Esztebnek. — Sztebnik-Hutta = Esz-
tebnekhuta. — Szuha = Szárazhegy. — Szvid-
nicska = Kisfagyalos. — Tisinyecz = Tizsény. — 
Vagrinecz = Felsővargony. — Vapenik = Mész-
égető. — Viskócz = Viskó. — Viszlava = Kis-
vajszló. 

IV. Sirokai járás. Buják = Sárosbuják. — 
Enyiczke = Eperjesenyiczke. — Felsősebes köz-
séghez tartozó Szénégető (eddig Szengetof néven 
is). — Hrabkó = Harapkó. — Izsép = Sáros-
izsép. — Kajata = Kajáta községhez tartozó 
Lengyelpuszta (eddig Dolina néven). — Kis-
vitéz községhez tartozó Sziklapuszta (eddig 
Dolyina néven). — Klembérk = Kelembér köz-
séghez tartozó Imrepuszta (eddig Bisztra né-
ven). — Kvacsán = Kacsány. — Luzsánka = 
Luzsány. — Miklósvágás = Miklósvágása köz-
séghez tartozó Zsófipuszta (eddig Pocskaj né-
ven). — Mochnya - Monyhád. — Mocsolya = 
Erdőmoesolya. — Nagy vitéz községhez tartozó 
Feketemalom (eddig Csarne néven), Hegyimajor 
(eddig Zahuru néven), Kővölgy (eddig Dolyina 
néven). — Német-Jak ab vágás = Jakabvágása. — 
Osztrópataka = Osztópatak. — Phönixhutta = 
Főnikszhuta. — Pillerpeklén községhez tartozó 
Farkasvölgyi halastó (eddig Velcs néven). — 
Salgó = Sehessalgó. — Sebes-Kellemesi-Rétek = 
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Sebeskellemes. — Szent-Mihály = Szentmihály-
falva. — Szinyelipócz községhez tartozó Szal-
vátorforrás (eddig Czifrovana néven is). — 
Szinyeújfalu községhez tartozó Fenyvesháza 
(eddig Bunde néven is). — Terjékfalu = Terjék-
falva. — Zsebfalu = Zsebefalva. 

V. Szekesői járás. Abrahámfalu = Abrahám-
falva. — Alsó-Tvaroszcz = Alsótaróez. — Alsó-
Volya = Alsószabados. — Andrejova = Endre-
vágása.— Bartosfalu=Bartosfalva.— Belovezsa= 
Bélavézse. — Boglyárka = Boglárka. — Felső-
Tvaroszcz=Felsőtarócz. — Felső-Volya=Felsősza-
bados. — Fricska=Felsőfricske. — Fricske=Alsó-
frieske.— Gáboltó=Galbatő. — Gerált=Gellért.— 
Gerlachó = Gerla. — Hrabszke = Geréb. — Hra-
diszkó = Radoskő községhez tartozó Radoskő-
alja (eddig Pod-Hradiszko néven). — Klyussó = 
Kolossó. — Komarócz = Felsőkomarócz. — 
Krive = Sárosgörbény. — Krizse = Kiskereszt. — 
Kruzslyó = Kötelep községhez tartozó Sáros-
máriavölgy (eddig Máriavölgy néven). — Livó = 
Kavicsos. — Livóhutta = Livóhuta. — Luka-
vicza = Kislankás. — Ossikó = Oszikó. — Pi-
trova =yégpetri. — Ressó = Réső. — Richvald = 
Erdővágás községhez tartozó Albóez (eddig Pod 
Albovecz néven), Rónavölgy (eddig Pod Kopa-
nyeez néven). — Sárpatak = Tapolysárpatak. — 
Siba = Szekcsőalja. — Sverzsó =: Ferzsó. — 
Sznakó = Szánkó. — Tarnó = Tapolytarnó. — 
Trocsán = Troesány. — Vanyiskócz = I ványos. — 
Veneczia=Venécze. — Zavadka=Csergőzávod.— 
Zsettek = Zsetek. 

VI. Tapólyi járás. Alsó-Asgút és Felső-Asgút = 
Asgút. — Bábafalu = Bábafalva. — Benedikóez = 
Benedekvágása. — Brezufka = Berezóka. — 
Cselfalu = Cselfalva. — Dubine = Tölgyed. — 
Dukafalu = Dukafalva. — Girált községhez tar-
tozó Furcsapuszta (eddig Furcsanka néven is). — 
Hankócz = Hankvágása. — Hanusfalu = Tapoly-
hanusfalva. — Herhej = Herhely. — Hrabócz = 
Rabócz. — Kapi- Pálvágás = Kapipálvágása. — 
Kapi-Vágás = Kapivágása. — Kaproncza = 
Magyarkaproncza. — Keczer-Pálvágás = Keczer-
pálvágása községhez tartozó Hársalja (eddig 
Trans-Lipnik néven). — Kobulnicza =Kabalás. — 
Kohány = Kiskohány. — Komlós = Tapolykom-
lós. — Komlóskeresztes községhez tartozó Be-
tekints (eddig Mirolya néven), Gyertyánalja 
(eddig Pod-Hrabina néven). — Kozsán = Ko-
zsány. — Kökény = Kiskökény. — Kőrösfő = 
Kiskőrösfő. — Kucsin=Felsőköcsény. — Lászezó= 
Lászó. — Lipova = Tapolylippó. — Mátévágás = 
Mátévágása. —• Megyes = Tapolymeggyes. — 
Micsák = Mikevágása. — Nyirjes = Nyírjes köz-
séghez tartozó Rónapuszta (eddigPetrusnéven).— 
Orosz-Volya=Kisszabados. — Orsócz=Orsós.— 
Pétervágás-Péter vágása. — Pólya kócz=Tapoly-
lengyel. — Porubka = Tapolyortovány. — Pós-

falu = Pósfalva. — Prócs = Porócs. — Pro»/,ács = 
Porszács. — Radoma községhez tartozó Hra-
diszkó (eddig Hradziszko néven). — Radvány = 
Tapolyradvány. — Sapinyecz = Sápony. — 
Sassova = Sasó. — Scsavnyik = Sósfüred. — 
Stefuró = Istvánd. — Tapli-Lucska = Tapoly-
lucska. — Tapli-Németfalu=Tapolynémetfalu.— 
Tapoly-Bisztra =Tapolybesztercze községhez tar-
tozó Szeghyháza (eddig Amerika néven). — 
Tapolyhermányhoz tartozó Vilmostanya (eddig 
Bruszna néven). — Valykócz = Vajkvágása. — 
Varjufalu = Varjufalva. — Vavrincz = Lőrincz-
vágása. — Vlacsa = Balázsi. 

= A Magyar Pestalozzi-Társaság köz-
gyűlésén dr. Havas Gyula elnöki megnyitójá-
ban örömmel üdvözölte az új népiskolai 
Tantervet, mely sok tekintetben gondosan 
számol a magyar nemzeti jellemfejlesztő nevelés 
követelményeivel. Midőn a tanítónak példa 
gyanánt szolgáló hatását, mélyre az új Tanterv 
nyomatékosan utal, fontos tényezőnek elismeri, 
ama nézetének ad kifejezést, hogy az okszerű 
nevelés csak akkor lesz képes elérni valódi 
eélját, amikor nem a tanítót, hanem a tanít-
ványt teszik a nevelés középpontjává, vagyis a 
a tömegnevelés helyett az egyéni nevelést 
tűzik ki az iskola föladatául. Palásthy Kálmán 
székfoglalójában a becsiiletérzés neveléséről 
értekezett. Szerinte a jobbak megbecsülésére 
való nevelésnek első eszköze : józan, erkölcsös, 
példás élet a tanító részéről. Második eszköz: 
a tanító anyagi gondoktól ment, hivatásának 
szentelt élete. Harmadik : nagyjaink magasztos 
jellemvonásainak fölhasználása a nevelésnél. 
Alkalmas e'lßt- és jellemrajzok. Negyedik : a 
közvetlen környezet kimagasló egyéniségeinek 
a gyermeki fogékony lelket megkapó s erkölcsi 
jellemre való cselekedetei. Ötödik : a hírlap-
irodalom megnyerése az erkölcsi szép propa-
gálására, az erkölcstelenség kikerülésére. Hato-
dik : az olvasókönyvek reformja, az okszerű 
jellemfejlesztés szempontjából. Molnár József 
segédtanfelügyelő a népiskolai jellemfejlesztés 
nagy kérdését tárgyalta székfoglalójában. Mind 
a két előadást zajos tetszéssel fogadták és ér-
dekes és tanulságos vitával kísérték. Fölszólalt 
dr. Zsengeri Samu, Földes Károly, Boray 
József, Medgyesi János, Tomcsányi János, 
Bartha Pál és Péterffi József. Napirend előtt 
megindult hangon parentálta el az elnök a 
magyar tanítók elhunyt érdemes vezérét: 
Somlyay Józsefet; a társaság két tagját pedig 
Seossa Dezsőt és Szentgyörgyi Lajost kir. ki-
tüntetésük alkalmából melegen üdvözölte. 
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Erzsébet napján. 
Ködhomályos őszi napon 
Hullanak a falevelek... 
Mintha mind csak azt susogná: 
Te szép élet, Isten veled! 

A szellő is szomorúan 
Szállong tova a levéllel, 
Olykor mintha zokogna is 
Enyészetes, zordon éjjel. 

Szent Erzsébet éjszakáján 
Legjobban sír, zokog a szél, 
Benne minden magyar lélek 
Sóhajtása nagy útra kél. 

Ködön, felhőn, sötétségen 
Áthatolva száll a mennybe, 
Hol az Isten trónja körül 
Az angyalok égi serge. 

Varázslatos, tiszta fényben 
A középen egy nagyasszony, 
Angyal-lélke hogy felettünk, 
Magyarok felett virrasszon. 

Ránéz az Úr... S jobb kezével 
Áldást hint a magyar népre. 
... Most Erzsébet megdicsőült 
Lelke mosolyg örömébe. 

S itt e földön, e szép hazán, 
Kunyhókban és palotákban, 
Gyönyöröktől repes a szív, 
Áradozik boldogságban. 

Nagyasszonyunk, angyal-lélked 
ó, e földön mennyit szenvedi, 
Míg a sorsod szörnyű vége 
Orgyiloktól be nem télett. 

Légy patronánk ott a mennyben, 
Szenvedésed, holtad ára: 
Boldogságként szálljon rá e 
Sújtott népre, e hazára. 

Minké Béla. 

Az Isten. 
Ha elhagy minden e világon: 
Ideköt mégis valami — 
Bár minden ember rútul megcsalt: 
Marad még mindig Valaki! 

Valaki, aki reád gondol 
És gyógyítja a sebeket; 
Valaki, kit akkor lelünk föl, 
Mikor már minden elveszett. 

Valaki, kire jó órákban 
Nem is gondolunk sohasem, 
Valaki, ki öröktől élve, 
Ott uralkodik odafenn! 

Valaki, ki tekintetével 
Világokat temethet el, 
S ki bánatodban eljön hozzád 
S szelíden, lágyan feleméi. 

Ki elfelejti minden bűnöd, 
Még azt is, hogy nem ismeréd! 
S hogy talpra állj, hogy újra élhess 
Támaszul nyújtja a kezét. 

S te újra élsz, ember vagy újra 
És szidod újra Istened — 
IIa jóra fordul sorsod, újra 
Marod a jóságos kezet .. . 

Vértessy Gyula. 

IRODALOM. 
A Magyar Könyvtár legújabb füzetei ismét 

érdekes tartalommal jelentek meg. A 433. 
füzet Molnár Ferenc Gyerekek című ügyes 
rajzait tartalmazza. A 434 — 435. kettős szám 
Sardou, világhírű francia drámaíró egyik leg-
sikerültebb vígjátékát : Andreát közli ügyes 
fordításban. A 436. füzetben a Barlám és 
Jozafát legendáját és a Bodkódex egy példáját 
adja ki, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva, 
dr. Katona Lajos. A Magyar Könyvtár egy-
egy füzetének ára 30 fillér. (Lampel R. kiadása : 
VI., Andrássy-út 21. sz.) 

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

Köszönetét nyilvánította : Samassa József 
dr. egri érseknek, aki a magyi róm. kath. 
iskola fölépítési költségeire 1000 koronát és 
Kende Sándor magyi földbirtokosnak, aki 
ugyanezen célra 1500 koronát adományozott; 
a Beszterczenaszódvármegyei faipar-részvény-
társaság igazgatóságának 350 korona költ-
séggel a dombháti áll. elemi iskolánál emelt 
melléképüleleteért. 

Kinevezte: Hrdina Béla pilai állandó h. 
tanítót ugyanezen áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; 
Bydeskuthy Mária eddigi állandó h. oki. tanító-
nőt a kispesti áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé: 
Jaksich Berta oki. tanítónőt a glogoni áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Gábor Béla mezőszakáli 
állandó h. tanítót ugyanezen áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Schwarczer Anna esztelneki állandó 
h. tanítónőt ugyanezen áll. el. isk.-hoz rendes 
tanítónővé; Zaffián Tamás tárczaszentpéteri 
róm. kath. isk. tanítót a radácsi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Jankulov Emma oki. tanítónőt 
a temesszigeti közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Mákay Ida igazfalvi állandó h. tanítónőt 
ugyanezen áll. el. iskolához r. tanítónővé ; 
Halmos János polg. és el. isk. oki. tanítót a 
garamberzenczei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Ambrus Mózes és Goldschmidt Lujza oki. 
tanítót, ill. tanítónőt a kővárhosszúfalusi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Csankó 
Vilmos oki. tanítót a zalacskai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Bideskuthy Ilona eddigi állandó h. 
oki. tanítónőt a gidófalvai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Olteán László oki. tanítót a divicsi 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kiszély Lajos 
oki. tanítót az antalfalvi közs. isk.-hoz rendes 
tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte : Buti Vince 
felsőstubnyai áll. el. isk. tanítót az apai áll. 
el. isk.-hoz; Kéméndiné Kutrovich Ella krom-
paehi áll. el. isk. tanítónőt az erzsébetfalvi áll. 
el. isk.-hoz; Bapos Pál antalfalvi közs. isk. I. 
oszt. tanítót ugyanezen iskolánál a II. osz-
tályú tanítói állásra; Molnár János verbócz-
vápeniki áll. el. isk. tanítót a verbóczbelterületi 
áll. el. isk.-hoz. Jánossy Pál kolozsalaguti áll. 
el. isk. tanítót a köbölkúti áll. el. isk.-hoz; 
Skultéty László isaszegi áll. el. isk. tanítót a 
nagyteremiai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Petkovics Katalin 
pancsovai g. kel. szerb felső leányisk. munka-
képtelen tanítónőnek évi 1960 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. A. Ügyének kedvező elintézése a hitközség 

jóakaratától függ. Tessék azzal megállapodásra 
jutni. — Sz. I. Szenta. Azt a gyermeket, aki 
a tanév megnyílta előtt a 6. évet még be nem 
töltötte, csak azon esetben lehet az elemi isk. 
első osztályába fölvenni, ha a 6. év betöltésé-
hez legföljebb három hónapja hiányzik és ha 
az iskolában elégséges hely áll rendelke-
zésre, illetve, ha a hat évet teljesen betöl-
tött tankötelesek már mind fölvétettek. — 
U. tJy. Borbolya. A fönti üzenet önnek is szól. — 
Rkath. iskolaszék, Bobda. A rkath. hitfelek, 
iskolaadót más községben lakó, de helyben bir-
tokos rkath. hívek is tartoznak fizetni helyben 
levő birtokaik után és pedig oly arányban, mint 
aminő arányban fizetnek a helyben lakók. — 
I. D. T. A kivételes nősülési engedély ügyében 
forduljon a főszolgabírósághoz útbaigazításért.— 
N. I. Facskó. A rkath. iskola fönntartási költ-
ségeinek viseléséhez más vallású birtokosok 
csak akkor kötelezhetők, ha az iskola eddig 
is tisztán községi költségen, vagyis vallásra való 
tekintet nélkül kivetett adóból tartatott fönn. — 
H. F. Budapest. „Népnevelő" szerkesztősége és 
kiadóhivatala : VIII., Szentkirályi-u. 28/b. sz. — 
B. M. A tanítók hivatalaik után járó jöve-
delmeikre nézve a községi adótól mente-
sek. Nem lehet községi adót kiróni a tanítói 
fizetéssel egységesen megállapított kántori 
illetményekre sem. Az ártéri adót, hacsak ezt 
a telekkönyvi tulajdonossal szemben el nem 
vállalta, a tulajdonos tartozik fizetni. — 
Sz. A. Bakamező. Korpótlékát födözet híján 
most nem utalványozhatják ki, de a jövő 
évben újra tárgyalás alá veszik. (Ilyen magán-
ügyben mindig címzett lev.-lapot kell mellé-
kelni !) — W. E. Beregbárdos. 57.074. sz. a. 
van, de egyelőre nem intézkednek benne. 
K. T. Kolozsvár. Kerestettük, de a min.-ban 
nem fordid élő. (Az ilyen magánügyekben min-
dig címzett levelezőlapot kell mellékelni.) — 
B. I. Sóskút. Az iskolaszolgát az iskolaíonn-
tartó fogadja föl. — B. Fölterjesztheti, de 
csak 21 éves korának betöltésétől számítva 
veszik föl. — L. L. Uzapanyit. A fővárosi 
tanítói állásokra a p. hirdetés a Budapesti 
Közlönyben és a Fővárosi Közlönyben szokott 
május havában megjelenni. A jövő évben 
kizárólag megbízottakat választanak meg. — 
T. J. K. L. 1. Az oly nép okt. tanintézetek 
növendékeitől, melyeknek tanítói nem tartoz-
nak az orsz. tanítói nyugdíjalap kötelékébe, 
a 30 f-es járulékot szintén be lehet szedni, 
de a begyült pénzt az iskolafönntartó saját 
iskolája céljaira fordíthatja. 2. Kivételes nősü-
lési ügyben forduljon a jár. szolgabírósághoz. 
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3. Ha az iskola államsegélyes, a más val-
láshoz tartozó gyermekek után nem lehet 
magasabb tandíjat szedni. 4. Megsürgettük. — 
Antal. Hihetetlen, ön nem tudná azt, hogy az 
áll. tanítók I. évötödös korpótléka 100 és nem 
200 K P De ha már nem biztos benne, miért 
nem kérdezi ezt meg ottani kartársától ? J— 
R. Gy. Kf. Ha valamely állami tanító oly 
állásra helyeztetik át, ahol a gazd. ismétlő-
iskolai tiszteletdíjat más élvezi, előbbi alkal-
maztatásában nyert és nyugdíjába beszá-
mított díjnak arányában nyugdíjigénye leszál-
líttatik. A befizetett járulékokat azonban a 
következő fizetésemelésnél beszámítják. — 
F. J. Lorántháza. Jelenlegi havi nyugdíj-
igénye után, azon esetre, ha tényleges szolgá-
latát működési bizonyítvánnyal 1870 1/1-től 
igazolni tudja, 35 évi szolgálata után nyugdíj-
igényének 90%-át fogja kapni, vagyis kikere-
kített 780 K-t. Ha nyugdíjba szándékozik 
menni és 64 éven alul van, kérje meg a kir. 
tanfelügyelőt, hogy a vmegyei vegyes nyugdíj-
bizottság által vizsgáltassa meg és ha munka-
képtelensége megállapíttatik, akkor 1 koronás 
bélyeggel ellátott s a vallás- és közokt. min.-
hoz intézendő folyamodványához csatolja a 
következő, szintén bélyeges okmányokat: 1. a 
születési bizonyítványt (keresztelő levelet), 2. 
ha nős, házassági levelét, 3. a 16 éven aluli 
kiskorú gyermekeinek keresztelő leveleit vagy 
a családi értesítőt, 4. nejének keresztelő leve-
lét, 5. összes szolgálati bizonyítványait, 6. okle-
velét, 7. nyugdíjkönyvecskéjét, 8. jelenlegi 
díjlevelét. (Ezt már gyakran megírtuk!) 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Berzeviczy Albert kegyelete. Berzeviczy 

Albert dr., Magyarország volt közoktatásügyi 
minisztere, a Lakits-emlék fölavatása alkalmá-
ból Nagy Lászlóhoz, a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának helyettes elnökéhez a 
következő levelet intézte: „Tisztelt Elnök Úr! 
A Lakits Vendel síremlékének fölavató-ünne-
pélyén megjelenni akadályozva lévén, tisztelet-
tel kérem Elnök urat, szíveskedjék elfogadni 
legmelegebb rokonérzelmeim kifejezését, amely-
lyel a magyar tanítóságnak az igazi érdem 
emléke iránti kegyeletében osztozom. Őszinte 
nagyrabecsüléssel : Berzeviczy Albert." 

— Somlyay József emlékének a Nemzeti 
Iskola című tanügyi lap részéről történt meg-
sértése ellen lapunk egyik előző számában a rác-
almási áll. tanítótestület tudvalevőleg tiltakozott 
és védelemre szólította föl a tanítótestületeket. 
Ennek a fölhívásnak megvan az eredménye, 

amennyiben a budapesti VI. ker. szívutcai 
iskola tanítótestülete, valamint a VI. ker. tanítói 
kör választmánya is tiltakozott az említett lap 
kegyeletlensége ellen s úgy halljuk, hogy a 
többi fővárosi iskolák testületei is csatlakozni 
fognak a tiltakozáshoz. 

— Nyolcvanadik évfordulón. A mára-
marosszigeti Asztalos Sándor utcai áll. el. isk. 
tanítótestülete mindenik hónap első péntek 
délutánján 5 órakor szokta gyűléseit tartani. 
A különös véletlen úgy hozta magával, hogy 
nemzeti életünk egyik korszakos jelentőségű 
alkalma összeesett a novemberi gyűléssel. 
Bökényi Dániel igazgató, élve a kínálkozó alka-
lommal, megemlékezett a 80 ik évfordulón arról 
a korszakos jelentőségű napról (1825 nov. 3), 
amelyen Pozsonyban a nemzeti nyelv védel-
mére gróf Széchényi István fejedelmi alapít-
ványt tett és a magyar nyelv, a magyar szel-
lem őréül megalapították a Magyar Tudományos 
Akadémiát. Parlamenti vita ennél szebb ered-
ményt nem ért el. Mint nemzetiségi vidékre 
állított magyar tannyelvű iskola tanítótestülete, 
örömmel és hódoló kegyelettel emlékezett a 
nagy reformátorra, kinek látnoki szemei mélyen 
beláttak a haza, a nemzet társadalmába és aki 
hirdette a népnek a legtökéletesebbet. Művelt-
ség, nemzeti egység nyelvben, szellemben, érze-
lemben, vagyonosodás kell a népnek, ha boldog 
hazát kívánunk megépíteni részére. 

— A Magyar Taní tók Naptára, melynek 
jövedelméből az Eötvös-alap februári közgyű-
lésén hirdeti ki az első ösztöndíjat, már meg-
jelent. Legbecsesebb közleménye kétségkívül 
Péterfy Sándor nagyérdekű és tanulságos kor-
történelmi tanulmánya, Schedius Lajosról. Móra 
István „Vasúton" c. alatt rajzot, Vecsei 
József és Kozma Sándor pompás kis történe-
teket, Minké Béla, Fülöp Gyula, Tuba Károly 
és Tóth István sikerült verseket írtak a nap-
tárba, melynek tartalmából kiemeljük még dr. 
Tóth Rezsőnek „Kis gyermekek kritikája" 
című magvas cikkét. Ügyes közlemények még : 
„Beszélgetés egy arcképpel" Gyenesi Gyulá-
tól, „A diákéletből" Buzsinszky Lászlótól, 
„ Az oskolamester " Eberhardt Jánostól. A nap-
tárt 16 illusztráció díszíti, köztük Lukács 
miniszter, Molnár Viktor államtitkár, Somlyay 
József arcképe és a trencsénmegyei tanító-
egyesület internátusának képe. Az Eötvös-alap 
elnöksége ismételten kéri a t. kartársakat, 
hogy a Magyar Tanítók Naptárát tömegesen 
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rendeljék meg az Athenaeumnál (VII., Kere-
pesi-út 54. sz.), ahonnét 80 fillérért bérmentve 
küldik meg. 

— Gyermektanulmányi értekezlet. A 
Gyermektanulmányi Bizottság, amely a főváros-
ban az elmúlt években, a téli hónapokban 
nyilvános értekezleteket tartott tanítók, tanárok, 
orvosok, szülők számára, ez évben is megkez-
dette a több előadásból álló ciklus tartását. 
Az első nyilvános értekezletet Teleki Sándor 
gróf, a bizottság elnöke vezette. Jelen voltak 
a fővárosi közoktatási ügyosztály részéről Bárczy 
István dr. tanácsos, a kultuszminisztérium ré-
széről Náray Szabó Sándor, miniszteri osztály-
tanácsos, a bizottság társelnökei. Az értekezlet 
tárgya Sarbó Artúr dr. egyetemi magántanár 
előadása volt : A gyermekek beszédhibáinak 
okairól. A kétszázötven főből álló hallgatóság 
mindvégig nagy figyelemmel hallgatta az elő-
adó érdekes és tanulságos fejtegetését. Előadása 
után a hallgatóság köréből fölmerült kérdé-
sekre szívesen adta meg fölvilágosító magyará-
zatát. A külföld egyes államaiban már régeb-
ben szokásban van az ilyen értekezlet, amelyen 
a hallgatóság igen sok fontos dolgot ismer 
meg a családi élet és a házinevelés köréből. 

— Gyermekek baleset ellen való bizto-
sítása. Folyó évi október 5-én megjelent szá-
munkban az Eötvös-alap két új alkotásáról 
számoltunk be, nevezetesen a tanítok szana-
tóriumáról és a temetkezési biztosítási osztály 
megvalósításáról. A cikkben rámutattunk, hogy 
a temetkezési segélybiztosítás bevezetése a hazai 
tanítói karnak régen táplált óhaja volt, mely-
nek azonban leküzdhetetlen akadályok miatt 
mindezideig nem volt módunkban eleget tenni. 
Ehelyen is ki kell emelnünk, hogy csak a 
„Nemzeti" balesetbiztosító-részvénytársaságnak 
hozzájárulásával foghattunk, a t. kartárs urak 
anyagi érdekeit előmozdítandó, munkához. Az 
Eötvös-alap a „Nemzeti" balesetbiztosító-rész-
vénytársaság iránti kötelességét véli leróni, 
midőn a t. kartárs uraknak figyelmét ezen 
kiváló biztosító-intézetre fordítja, főképen pedig 
a „Nemzeti"-nek azon ágazatára, mely oly 
közel érinti a tanítói kart, mely oly szorosan 
összefügg a népneveléssel, a gyermekek baleset 
elleni biztosítására. Ismeretes dolog, hogy a 
gyermekek számos veszélynek vannak kitéve. 
A gyermek nem tud még eszével úgy dolgozni, 
mint egy felnőtt ember ; nem eléggé előrelátó, 
hogy minden cselekedeténél tudatában volna 
annak, mi lesz a vége annak, amibe belefogott. 
Pedig már a felnőtt ember is hányszor ki van 
szolgáltatva életében a véletlennek, melynek 
egészségére, testi épségére nézve a legsúlyosabb 
következményei lehetnek. És mennyivel súlyo-

sabbak lehetnek a következmények a kisgyer-
meknél! Nemcsak, hogy a gyermek van egész 
életére megfosztva talán a testi épségtől, sőt 
meglehet, amennyiben ebből kifolyólag hanyat-
lik vagy teljesen is elvész majdani kereset-
képessége, a társadalom terhére válik, de meg 
van fosztva a szülő is reményétől, jövendő 
támaszától ! Ezen veszélyeket, melyeknek a 
gyermek kisdedkor ától fogva ki van téve, el-
hárítani nemcsak a szülőnek, de a tanítónak 
is főfeladata, kötelessége. Miként lehet elhárítani 
azonban ezen veszélyeket, mikor ismeretlenek 
előttünk s véletlenül jelentkeznek, akkor, mikor 
legkevésbé vártuk volna? Az ember kétségbe 
eshetnék tehetetlensége fölött, ha nem nyújtana 
ebben az irányban is a biztosítás eszméje ha-
talmas eszközt kezünkbe. A „Nemzeti" baleset-
biztosító-részvénytársaság, a külföldet követve, 
a gyermekeknek díjvisszatérítéssel egybekötött 
balesetbiztosítását Magyarországban is bevezette 
és minden szülőnek lehetővé teszi, hogy gyer-
mekéről gondoskodhassék, anélkül, hogy számba-
vehető pénzáldozatot legyen kénytelen hozni. 
A szülő csupán takarékosságot gyakorol, amidőn 
ezen biztosításért járó minimális díjat befizeti, 
mert a díjak, melyek a gyermek 18 éves 
koráig fizetendők, visszatéríttetnek azon idő-
pontban, amelyben a biztosított gyermek 24-ik 
életévét betöltötte. De ami a fő, ha a gyer-
meket 18 éves koráig valamely baleset érné, 
melynek következménye maradandó rokkantság 
volna, úgy a társaság kötelezi magát a gyer-
mek 24-ik évének betöltésénél a biztosított 
összeget megfizetni, addig is azonban, a baleset 
napjától számítva, ezen összegnek 5%-át éven-
ként, mint évi járulékot, megtéríteni. A díjak 
ezen táblácskából láthatók : 

A gyermek 
kora a biz-
tosítás kez-

detén 

Évi díj min-
den 1000 K 
bizt. összeg 

után 

A gyermek 
kora a biz-
tosítás kez-

detén 

Évi díj min-
den 1000 K 
bizt. összeg 

után 

0 3-48 8 5-81 
1 3-71 9 6-30 
2 3-92 10 6-92 
3 4-14 11 7-69 
4 4-38 12 8-61 
5 4-06 13 9-78 
6 4-98 14 11-15 
7 5-35 15 12-68 

A biztosítás lényegét legjobban fogja a 
következő példa megvilágítani : ha valamely 
gyermek egyéves korában 10.000 koronára 
biztosíttatik, akkor az évenként fizetendő díj 
10-szer 3-71 = 3 7 K 10 f : tehát a biztosítás 
lefolyásáig, vagyis a biztosított gyermek 19-ik 
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életévéig 17-szer 37'10 = 630 K 70 f fizet-
tetik díjakban. Ez az összeg a biztosított sze-
mély elhalálozása esetén azonnal, különben 
pedig akkor téríttetik vissza, amidőn a bizto-
sított 24 éves korát elérte. Ha a gyermek a 
biztosítás lejárta előtt, pl. 15 éves korában 
halna el, akkor az eddig befizetett díjak, a 
jelen esetben 14-szer 37*10 = 519 K 40 f 
azonnal visszatéríttetnek. Ha a biztosított gyer-
mek valamely balesetért kártérítést, pl. teljes 
munkaképtelenségért 10.000 K-t vagy kisebb 
mérvű munkaképtelenségért 4000 vagy 5000 
K-nyi kártérítést kapott, ezáltal a díjvissza-
térítéshez való igénye nem érintetik. A díj-
visszatérítés tehát teljesen függetlenül eszkö-
zöltetik attól, hogy a biztosított baleseti 
kártérítésben részesült-e, vagy nem. Nem kétel-
kedünk, hogy hazai tanítói karunk, mely mindig 
föladatának színvonalán állott, a legnagyobb 
odaadással fölkarolja a szép eszmét és apos-
tolává lesz a serdülő fiatalság jövendő jólétének 
megalapításánál kiegészítő rész gyanánt szol-
gáló gyermek-balesetbiztosításnak, újólag bizo-
nyítékot nyújtandó arra nézve, miszerint a 
művelt világ mozgató eszméit föl tudja fogni 
s azoknak hazánkban való meghonosításánál 
maga számára is kiveszi az őt megillető részt. 
A „Nemzeti" balesetbiztosító-részvénytársaság 
(VII., Erzsébet-körút 13.) szívesen nyújt föl-
világosítást e tárgyban és azon t. kartárs urak, 
kik hajlandók volnának a gyermek-balesetbizto-
sítást tanítványaik körében terjeszteni, fordul-
janak bizalommal ezen intézethez, mely pros-
pektusokkal, ajánlati lapokkal szívesen szolgál 
és a kifejtett munkáért bizonyos anyagi java-
dalmazásban, némi jutalékban is részesíteni 
fogja a tanító urakat. 

— Ifjúsági egyesület Bártfán. Sáros megye 
északi részében, a magyarság ezen határszéli 
végvárán, ifjúsági leányegyesület alakult Törölt 
Lajos áll. isk. igazgató s a tantestület buzgal-
mából. Ifjúsági fiúegyesület is alakulóban van. 
A szervezés munkáját nehéz körülmények gá-
tolták, ámde erős akarattal mindent el lehet 
érni. Az ifjúsági egyesület nemcsak az eléje 
kitűzött célok megvalósítása miatt fontos, ha-
nem főleg Bártfán azért is, hogy a tót anya-
nyelvű s az idegenből odaszakadt izraelita 
vallású, minden újítástól tartózkodó fiatalságot 
megmagyarosítsa. Az ifjúsági leányegyesületnek 
82 tagja van. 

-— Hövid hírek. Lakits Vendel domborművű 
arcképe, mely a magyar tanítóság megboldogult 
vezérének a kerepesiúti temetőben fölállított 
síremlékén levő ércdombormű gipszmásolata, 
6 korona előleges beküldése mellett 3-féle szín-
ben (elefántcsont, terracotta vagy bronz) a 
síremlék készítőjénél: Lantay Lajos szobrász-

tanárnál, Budapest, II. ker., áll. főreáliskola, 
megrendelhető. Minden megrendelt példány 
árából a síremlék készítője egy koronát juttat 
az Eötvös-alapnak. A legmelegebben ajánljuk 
a hazai tanítóság szíves figyelmébe. — Az 
Amatőr címen a magyar amatőrök nagyon 
szép folyóiratot adnak ki, melynek már több 
számát láttuk s azoknak, akik az amatőr-fény-
képészettel foglalkoznak, ajánlhatjuk. A leg-
újabb számot a távfényképezésről, Daguerre és 
Niepce viszonyáról írt cikkek, a lap érdekesen 
tanulságos bő rovatai, a legjobb hazai és kül-
földi művész amatőrök képeinek gyönyörű 
reprodukciói minden amatőr-fényképezőnek, de 
a műértő nagyközönségnek is legnagyobb 
érdeklődésére méltóvá teszik. Mutatványszámot 
ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal, ha 
ez iránt Budapest, VII., Király-utca 89. szám 
alá fordulnak az érdeklődők. — Jubileum. A 
Hunyadmegyei Alt. Tanítóegyesület sztrigy-
völgyi köre Szakács Jusztin baczalári tanítót, 
akinek a községi képviselőtestület is megszavazott 
100 K jutalmat, 25 éves működése alkalmából 
ünneplésben részesítette. — Fölhívás. Deáky 
Gyula, tolnanémedii volt ev. ref. elemi iskolai 
tanító, nyugdíjaztatott. Minthogy a nyugdíjazá-
sáról szóló miniszteri leiratot és okmányait 
neki kézbesíteni nem tudom, mert Tolna-
némediből időközben ismeretlen helyre távozott 
és hollétéről tudomást nem sikerült szereznem, 
ez úton hívom föl őt, hogy tartózkodási helyét 
hivatalommal azonnal tudassa. Szekszárd, 1905 
XI/4-én. Tihanyi Domokos, kir. tanfelügyelő. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Léderer Ábrahám (Budapest) 20 K; 
Kovács Ferenc (Gyöngyös) 4 K; Tóth József 
(Garamvezekény) 3 K. — 2. A M. O. Tanítók 
Árvaházára : Tóth József (Vezekény) 3 K. 
Átutaltuk az alap pénztárába. 

— Halálozások. Bíró Lajos komáromi 
nyug. tanító és városi árvaházi gondnok nov. 
hó 5-én, életének 63-ik évében, elhunyt. — 
Id. Pazuchánics János, nyug. g. k. k.-tanító, 
48-as honvéd, ki a tanítói pályán 54 évig 
működött Cserlenő községben, 73 éves korá-
ban meghalt. — Dézsi László kolozsvári 
nyug. ev. ref. tanító életének 61-ik évében 
meghalt. Áldás emlékükre! 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népok ta t á s i 
n tézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és po lgár i 

•«kólák és t an í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
4 lap megkü ldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
gazoló és az i l le tékes kir . tanfe lügyelő által l á t t amozo t t 

Községi elől járósági b izonyí tvánnya l » együ t t , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesz tőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó pos ta világosan k i í r andó . 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a 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 szóér t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l t a l k i számí tha tó h i rde tés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pet i t n y o m á s ú és egyhasábú so ra 1 korona. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

A tanítók nyugdíjintézete, mint 
szociális tényező. 

A m a g y a r á l lamnak egy ik k é t s é g t e -
lenül l egszebb a lkotása a t a n í t ó k orszá-
gos nyugdí j intézete , m e l y az á l lam 
hozzájárulásával a t a n í t ó k és i skola-
f ö n n t a r t ó k filléreiből óriási tőkét , v a g y 
harminc mill ió koronát g y ű j t ö t t össze 
é s a m e l y ál lami v e z e t é s a l a t t rende l t e -
t é s é n e k a legszebben t u d megfe le ln i . 
Aki e z e n n y u g d í j i n t é z m é n y l é t e s í t é s é h e z 
é s fönntar tásához hozzájárult és járul, 
m é l t ó büszkeségge l t e k i n t h e t erre az 
óriási vagyonra , a m e l y n e k j ö v e d e l m e 
sok-sok m u n k á b a n kidőlt t a n í t ó é l e t -
a lkonyát , v a g y t a n í t ó ö z v e g y é s g y e r m e k 
j ö v ő j é t ha n e m is f ényesen , de m é g i s 
biztos í t ja . Ezt a n a g y e r e d m é n y t csakis 
a legszigorúbb körül tek intésse l , a m e g -
fe le lő t ö r v é n y rende lkezése inek p o n t o s 
be tar tásáva l l e h e t e t t elérni. 

A v a g y o n azonban k ö t e l e z is, a m i 
e g y é b k é n t a régi francia m o n d á s n a k : 
„noblesse oblige" m o d e r n kifejezése . 
Mindegyikünk a l e g n a g y o b b t i s z t e l e t t e l 
v i se l te t ik a szigorú t a k a r é k o s s á g iránt, 
a m í g arra szükség forog fönn, de mind-
e g y i k ü n k be lse jében fö lhangzik a szózat , 
h o g y a fillérek gyűj tésének , a v a g y o n 
összekuporgatásának m e g v a n a határa, 
a m e l y e n túl már többé n e m he lyese l -
jük. Ú g y s z ó l v á n elvárjuk, h o g y az, 
aki v a g y o n t gyűjtöt t , iparkodjék e g y -

ú t ta l a n n a k j ö v e d e l m é t embertársa i 
é rdekében fölhasználni , hadd h o z z o n 
áldást m e n t ő l szé lesebb körökre. E z z e l 
egyezik a mai nemzetgazdaság i fö l fogás , 
ame ly — bizonyos határ ig — t ö b b r e 
becsüli a p é n z é t forga lomba h o z ó t é -
kozlót, m i n t a f ö s v é n y t , aki a z t a 
vi lágtól e l re j t i ; e lőbbi soknak ad a lkal -
m a t k e r e s m é n y r e , m í g az utóbbi zárt 
ajtók m ö g ö t t c sak ö n m a g a g y ö n y ö r -
ködhet ik f é l t e t t k incsében , aminek s e n k i 
sem vesz i hasznát . 

Ezen e s z m e m e n e t á l ta l vezére l t e tve , 
az Eötvös-alap e l n ö k é v e l kuta tás tár-
gyává t e t t ü k : váj jon azt a sok jót , 
amit a nyugdí ja lap a t ö r v é n y b e t ű j é n e k 
szigorú b e t a r t á s á v a l eddigelé szé tárasz -
to t t , n e m l e h e t n e - e m é g te tézn i azzal , 
hogy a nyugdí ja lap n a g y v a g y o n á n a k , 
i l le tő leg j ö v e d e l m é n e k egy ré sze ne 
csupán a k k o r ál ljon a tan í tóság szo lgá-
latában, amikor az egyesek m u n k a -
k é p e s s é g e már v é g k é p megszűnt , h a n e m 
m é g e lőbb, mikor m é g arra ny í l ik ki-
látás, h o g y a m u n k a k é p e s s é g e t v i ssza-
szerezni lehet . K u t a t á s tárgyává t e t t ü k , 
vájjon n e m l e h e t n e - e szívet adni e zen 
óriási i n t é z m é n y n e k , a m e l y n e m halad 
el könyör te l enü l — m o s t a t ö r v é n y 
úgy írja e lő — az egyesek m u n k a k é p -
t e l e n s é g e v a g y é le t fonaluknak e l m e t s z é s e 
mel le t t . 

Köz i smer t t é n y , h o g y nem e g y f é l e 
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betegség kényszerí t i a t a n í t ó t időelőtt i 
visszavonulásra, holott m é g dolgozni 
szeretne. A maga erejéből e baj e l len 
küzdeni n e m képes, hiszen anyagi jöve -
delme a l eg több esetben legföljebb az 
egyszerű megé lhe tés t tesz i csak lehe-
tővé, m e l y minden köl t ségesebb g y ó g y -
kezelést m á r eleve kizár. A garatgége-
hurut, mint speciális foglalkozási beteg-
ség jő i t t elsősorban tek inte tbe , azután 
az idegbetegségek egész lajstroma, me lyek 
a fo lytonos l é tér t való küzdelemnek és 
a foglalkozással járó szel lemi megeről-
te tésnek folyományai. Mindezeknél leg-
borzasztóbb a tüdőrész, m e l y időe lőt t 
vet véget számos é letnek, özvegyet , 
árvákat h a g y v a hátra és k i téve a k é t e s 
jövőnek. A legszomorúbb azoknak a 
sorsa, akik m é g nem v o l t a k elég időn 
keresztül a nyugdí j intézmény tagjai, akik 
tehát fizették az előírt járulékokat é s 
nem l e h e t n e k részesei a törvény ál tal 
biztosított jogoknak. H o z z á még az a 
leverő tudat , hogy a t u d o m á n y fegy-
vereivel a bajoktól megmenekülhetnének , 
de k é n y t e l e n e k erről az anyagi erő 
hiánya m i a t t lemondani. Művelt, föl-
világosult e g y é n r e ez a tudat fö lö t te 
keserűen hat . 

Kutatásaink, e lmélkedéseink alapján 
arra a meggyőződésre jutot tunk, h o g y 
ilyenkor a nyugdí j intézménynek ke l lene 
segítőleg, támogató lag közbelépnie. N a g y 
dolog volna-e , ha tőkéjéből 1 — 2 száz-
ezer, ta lán legföljebb e g y n e g y e d millió 
koronát ideadna, mely öszegből o lyan 
in téze teket l ehetne l é tes í ten i - e g y é b 
tényezők fölhasználásával — miknek 
célja a t a n í t ó k elvesztett egészségének 
visszaszerzése ? Elsősorban tüdőbeteg-
szanatóriumot kellene föláll ítani, amiről 
e lapok egyik mult (42.) számában ér-
tekeztem. Minthogy a t ő k e megmarad, 
bár csak névlegesen, a nyugdíj intéz-
ményre az egész v e s z t e s é g csak a 
kamat elmaradásából állana, ami V* 
millió korona után legföljebb évi 1 0 . 0 0 0 
korona. De ez az á ldozat még n e m 

volna elég, hanem m é g az ápolási köl t -
ségek e g y jó részét is el kellene vál-
lalnia, ami szintén n e m volna oly n a g y 
dolog, m é g ha é v e n t e 50 , sőt 1 0 0 ezer 
koronát is k i tenne; már pedig i lyen 
összeggel igen sokat lehetne elérni. 
Mindez je len leg n e m lehetséges , m e r t 
a törvény rideg pontozata i ellene szó-
lanak. N e m ébred föl önkénytelenül 
mindenkiben a gondolat , hogy hát e 
törvény o lyanfé le módos í tása kívánatos , 
melyek ezen célok e lérését l ehe tővé 
teszik ? 

E g y é b k é n t ne gondoljuk, hogy i lyen-
féle t ö r v é n y e s intézkedésekkel mi vol-
nánk az elsők. Elsők volnánk a tan í tó -
ság érdekében hozot t e n e m ű intézkedé-
sekkel, de egyébként követői a z o n 
iránynak, a m e l y e t a nagy német n e m z e t 
mutatot t az egész vi lág összes népeinek. 
Bismarck törvénye i alapján Németország-
ban biztosítják a munkásokat aggkor 
és munkaképte lenség esetére. Ezen 
intézetek óriási t őké t gyűjtöttek, m e l y -
nek nagysága t ízszeresen fölülmúlja a 
mi tanítóink nyugdíjalapját; persze a 
résztvevők száma s í g y a köte lezet t -
ségek nagysága is tekinté lyesebb, amel -
let t a k a m a t j ö v e d e l e m kisebb, legföljebb 
3 % . Szórványos kísérletekből m e g g y ő -
ződtek arról, hogy mi ly kimondhatat la-
nul sok j ó t képesek a megbetegedet t 
és munkaképte len munkások egészségé-
nek helyreál l í tására tenni , és a t ö r v é n y 
módosításával l ehe tővé t e t t ék a küzde-
lem fö lvé te l é t a puszt í tó betegségekkel 
szemben. Mindenki e lámul a sok szana-
tóriumon, amike t Németország tüdő-
betegek számára l é t e s í t e t t és ame lyekben 
a legszebb, l eg fényesebb eredményeket 
képesek fölmutatni . Ezek l é t e s í t é se 
lehetet len l e t t volna, ha az e m l í t e t t 
állami b iz tos í tó- intézetek a pénzt épí-
tésükre igen olcsó, legföljebb 2° /° -os 
kölcsönre n e m adták volna, fönntartásuk 
pedig l e h e t e t l e n lenne, h a tagjaik be teg -
ápolási díjait részben v a g y egészben el 
nem vállalták volna. D e nemcsak tüdő-
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betegek számára l é t e s í t e t t ek intézmé-
nyeket . h a n e m egyéb megbe tegedésekre 
is. Sőt mindaddig, míg a törvény módo-
s í tása meg n e m t ö r t é n h e t e t t — ami 
o t t is hosszadalmas eljárás — az addig 
érvényben l évő törvény rendelkezései-
nek erőszakos magyarázatával t e t t é k 
lehetővé egyes in tézmények létre-
hozatalát . Az egész ál lam ismerte az 
e lköve te t t törvényte lensége t , de senki 
sem akadt, aki rossz n é v e n v e t t e volna, 
aki a t ö f v é n y e s eszközök fölhasználá-
sával a törvénysér tés ellen t i l takozot t 
volna. 

Fö lö t te jogosul tnak kell t ehát tarta-
nunk, ha a b e í e g tan í tó ság érdekében 
hasonló törvényes intézkedések tör tén-
nének : a nyugdíjalap törvénye amúgy 
is módos í tás alá kerül, mi sem könnyebb, 
mint néhány megfe le lő rendelkezés föl-
vétele . 

Két igen k o m o l y el lenvetés, m e l y a 
tanítói nyugdí j in tézmény hivatásának 
ki tágí tása el len joggal fölhozható, köze-
lebbi megtek in té s me l l e t t elveszti súlyát. 
Az egyik szerint nem szabad a számí-
tások szerint amúgy is passzíve dolgozó 
nyugdíjalapot újabb megterhelésnek alá-
vetni, miáltal hiánya csak fokozódnék, 
sőt az egyensúly veszedelmesen is meg-
bil lenhetne. Ez el len fölhozható min-
denekelőtt , hogy a fönt megjelölt célok 
érdekében sohasem szabad oly mér ték-
ben igénybe venni a nyugdíjalapot, ami 
ál tal annak jövője csak némileg koc-
káztatnék. Ele inte épenséggel csak igen 
szerény összegek fölhasználásáról l ehe tne 
szó, jó e leve fö lál l í tott és alaposan 
megfonto l t t ervezet alapján. Ami a fönt i 
összegeket illeti, amelyek csak hozzá-
vető legesek lehetnek, azok n é z e t e m 
szerint körülbelül a m a x i m u m o t képez-
hetnék, ha a számítások megengedik. 
Továbbá a taní tók egészségének vissza-
szerzésére ford í to t t kiadások nem mond-
hatók egyszerűen veszteségeknek, ame-
lyek hiányát t e h á t pótolni kell. Ha nem 
is esik latba ott, hol pénzkezelésről v a n 

szó, az a sok könn}', amit fölszárítani 
sikerült, az az e m e l k e d e t t tudat az egész 
tan í tó ság lelkületében, hogy ha b e t e g s é g 
éri, van m ö g ö t t e e g y hata lmas támasz, 
amely n e m eogedi, h o g y az egészségéért 
f o l y t a t o t t küzdelemben e g y k ö n n y e n ki-
merüljön, ha e nyugdí j intézmény i lyetén 
k é t s é g t e l e n nevelő hatása nem számít, 
mert mindezeket számokba foglalni n e m 
lehet, ké tségte len pénzbel i haszna azért a 
nyugdíjalapnak is van, egyrészt a munka-
képességé t visszaszerzett t an í tó még 
több é v e n át képes tagdíjait befizetni, 
másrészt elesik a munkaképte l en taní tó -
nak e z e n évekre f i z e t e t t nyugdíja vagy 
az e lhalt tan í tó özvegyének adot t özvegyi 
segély díj, gyermekeinek adott nevelés i 
pótlék, ami tőkés í tve igen szép összeg-
nek felel meg. Egyál ta lában n e m mond-
ható lehetet lennek, h o g y az ekkép t e t t 
kiadások javarészben, sőt egészen is 
megtérülnek. A n é m e t szociálisták egy 
ideig azon váddal i l lették biztosítási 
intézete ik vezetőségét , hogy csak azért 
köl tenek a munkások egészsége érde-
kében, mert az — jövede lmező befek-
tetés . H a ezen állításuk a mi ese tünkben 
beválna, akkor annak a l egnagyobb 
mértékben örülnénk. 

A másik komoly e l lenvetés szerint a 
nyugdíjalap maga n e m foglalkozhatnék 
i lyen irányban, mint azt je leztük volt. 
Jól tudjuk, hogy s z e r v e z e t e erre a célra 
alkalmatlan. De ki mondja, hogy maga 
az alap vezetősége l é tes í t se a k ívánatos 
in tézményeket? Ezek lé tes í tésére és 
fönntartására t ek inté lyes összeggel hozzá-
járulván, mindig módjában áll befolyá-
sának érvényesí tése . Erre a célra alkal-
mas az Eötvös-alap, a m e l y szervezetével 
átkarolja az egész országot és maga 
köré gyűj tö t t e az egész taní tóságot . 
Akár m a g a az alap, akár annak kebe-
lében e célra alakult külön osz tá ly na-
gyon jó l e lvál lalhatná a teendőket . 
Részemről a külön osz tá ly me l l e t t vol-
nék, egyrészt m e r t n e m remélhető , 
hogy az e célra szükséges tagdíjakat az 

47* 
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egész tan í tó i kar elvál lalná, m é g ha 
csak 1 - 2 k o r o n á t t e n n e is az ki é v e n -
k é n t ; másrész t m e r t be l e szó lás az ü g y e k 
veze té sébe c sak annak a d a t t a t n é k , aki 
m a g a is hozzájárul. E z e n utóbbi e s e t b e n 
körülbelül 5 korona évi járu lékra vo lna 
szükség, a m i azonban rész le tkérdés . 
H o g y a tan í tóság , m e l y az Eötvös-alapot 
l é tre tudta hozni és virágzásra vinni, 
a be teg kartársak é r d e k é b e n is ke l lő 
munkásságot fog kifejteni tudni , az k é t -
s é g e t s em szenved . 

Fődolog e lérni azt, h o g y a t a n í t ó k 
nyugdíjalapjáról szóló t ö r v é n y megfe le lő 
szakaszai ke l lő m ó d o s í t á s o k n a k v e t t e s -
senek alá. A k ö z o k t a t á s ü g y je len leg i 
vezetőjében, dr. Lukács G y ö r g y miniszter 
úrban fö l té t l enül m e g v a n a hajlan-
dóság erre és m e n t ő l t ö b b he lyrő l 
hangoztat ják az érdeke l tek a fönt je l -
ze t t re formokat , annál k ö n n y e b b lesz 
az ő á l láspont ja az a z o k a t e l lenzők 
táborával szemben. 

S ha ta lán a mos toha pol i t ikai v i szo-
nyok n e m fogják is megengedni , h o g y 
ezek a re formok e g y h a m a r megva lósu l -
janak, m i h e l y t az egész t a n í t ó s á g me l -
le t tük nyi latkozik , utódja is b izonyára 
követni fogja a je lenlegi min isz ter t a 
m e g k e z d e t t ú ton . 

(Budapest.) Juba Adolf dr. 

A testi nevelés az új Tantervben. 
A régi tanítási tervezet két esztendő híján 

három évtizedig szolgált az iskolai nevelés 
alapjául. Ezen hosszú idő alatt nagyot haladt 
a kultúra, nagy lépést tett a tudomány, bővül-
tek a tárgykörök, változtak a társadalmi néze-
tek s más és ú j áramlatok kerültek fölszínre. 
A korral lépést kell tartania a neveléstudo-
mánynak is s kaput tárn a a kor- és okszerű 
fölfogásoknak. Lássuk tehát, hogy mily irány-
ban s mily mértékben nyernek ezek érvénye-
sülést a tervezetben megrajzolt ideális népiskola 
képén, a nevelésnek az értelminél nem kisebb 
fontosságú ágazata: a testi nevelés terén. 

A modern társadalom az iskola nevelő mun-
kájának talán egyik irányában sem állít föl 
önkénytelenül, ösztönszerűleg oly útmutatókat 
s érlelt meg a korral haladó oly határozott 
kívánságokat, mint épen a testi nevelés terén. 

Csak egy példát említek: 1868-ban, midőn a 
népiskolai törvényt alkották, hazánkban egyet-
len tornaegyesület, a „Nemzeti" szolgálta a 
felnőttek testnevelési ügyét. Ma már majd 
minden nagyobb városban van tornaegyesüle-
tünk. Ez a körülmény pedig amellett bizonyít, 
hogy a testi nevelés eszméje mind szélesebb 
rétegekben indítja belátásra az embereket s 
hódító útján kivívja magának azt a helyet, 
amely az egyén életében természetszerűleg 
megilleti. 

* 

Mindenekelőtt párhuzamot vonok a régi és 
az új tervezet között, mert így nagyjában meg-
ismerjük az ú ja t s melléállítva a régit, vilá-
gosabban állapíthatjuk meg az eltéréseket. 

Már első tekintetre, mindjárt terjedelem 
dolgában nagy a különbség, mert míg a régi 
32 sorban foglalkozik a testgyakorlással, anél-
kül, hogy a célt kitűzné, addig az ú j hét 
oldalon. A régi tervezet a testgyakorlás anya-
gát fölosztja: a) a rendgyakorlatokra, ^ s z a b a d -
gyakorlatokra és e) ugrásra. Tehát az ugrásban 
kimerítette az egész, e fokon alkalmazható 
szertornázást. A játéknak, e kiváló fontosságú 
nevelési eszköznek helyét a következőleg bizto-
sította : „ Ahol a körülmények engedik, toldható 
még ezekhez — t. i. a rend-, szabad- és ugrási 
gyakorlatokhoz — néhány játék, p. o. a kurta 
és hosszú kötélen való hintázási gyakorlatok." 
Már magában véve ez a fölfogás is igazolja 
a mű avultságát, mert ugyan hol nem engedik 
meg a körülmények és ugyan szabad-e oly 
esetnek előfordulnia, hogy játékra sor ne kerül-
jön? A leánytornázásról szó sem lévén benne, 
természetes, hogy a leányok, eléggé mos-
tohán, ki voltak zárva a testgyakorlás áldásos 
hatásaiból. Sarkalatos hibája a régi tervezetnek, 
hogy a tanulókat a tornázás céljára csupán 
két cs&portra osztotta s m^g külön kiemelte, 
hogy „még a több tanítóval bíró iskolákban is 
együtt gyakorlandó több osztály, még pedig 
külön csoportban egyesítendők az I., II. és III., 
ismét külön csoportban a IV., V. és VI. osz-
tályok." Ezáltal a tornaóra intenzív kihasz-
nálásának emelt gátat, mert bizony a test-
gyakorlással is csak úgy áll a dolog, mint 
minden más tárggyal, hogy t. i. kevesebb tanuló-
val eredményesebben lehet foglalkozni. 

A főhiba azonban ;t csoportosításban volt, 
mert különböző korosztályok kerültek össze, 
melyeknek fizikumában kor szerint lényeges 
különbségek vannak, melyek hátráltatólag ha-
tottak a haladásra, így pl. az I. és III., s a 
IV. és VI. osztályú tanulók közt, de kiváltképen 
az I. csoportban testalkat, erő ós ügyesség 
tekintetében nagy eltérések mutatkoznak.' Egy 
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korosztályba tartoznak és együtt csoportosít-
hatók az I. és TI. osztály, melyek az első kor-
osztályt képezik, a III. és IV. a második, s az 
V. és VI. a harmadik korosztályba. 

Az új tervezet nagyrészt számol ezen fogya-
tékosságokkal. Nemcsak maga a tervezet, hanem 
a hozzácsatolt Utasítás is módszeres alkotásnak 
mondható. A testgyakorlást a) mozgásos játé-
kokban, b) rend-, c) szabad- és d) szergyakor-
latokban eszközölteti. A tervezetben röviden 
kitűzi a célt s többnyire osztályonként, tehát 
nemcsak két csoport szerint, mint a régi ter-
vezet, írja elő a testgyakorlati anyag terjedelmét ; 
az Utasításban elmélkedést folytat az iskola 
nevelési föladatáról, részletezi a testgyakorlás 
célját s anyagát és útmutatást nyújt kivitel 
dolgában. Elismerést érdemel azon gondos-
kodása, hogy felöleli a leánytornázást, még 
pedig arról külön tervezetet s utasítást is közöl. 
A hatosztályú, hat tanítóval bíró iskolában a 
testgyakorlati óraszámok 7-tel emelkedtek, a 
régiben ugyanis összevonva csak 3 órája volt 
a hat osztálynak. Ezáltal az osztályok ugyan-
csak a szokásos heti 2 tornaórát nyerték el, 
mindazonáltal mint fontos újítás kiemelendő, 
mert a testgyakorlat jelentőségének belátá-
sára vall. 

Ezek a Tervezetnek és Utasításnak válto-
zásai és jó tulajdonságai a régivel szemben. 
Miután így összehasonlítottuk a kettőt, tekint-
sünk most az új Tervezet szellemébe, kutassuk, 
hogy mily tért hódít s érdeméhez képest nyer-e 
benne jelentőséget a testi nevelés eszméje; 
vizsgáljuk, hogy minő fölfogás tükröződik ki 
belőle, hogy párhuzamosan halad-e az értelmi 
neveléssel s létesít-e kellő kapcsolatot, össz-
hangot az univerzális nevelésben ? 

* 

Jóllehet szorosan a Tervezethez óhajtok szó-
lani s annak ismertetése és a tanulságok le-
vonása teszik föladatomat, mégsem zárkózhatom 
el néhány oly eszme fölszínrevetése elől, melyek 
dolgozatom folyamán fölmerültek, a kérdéssel 
összefüggnek s hozzájárulván a tárgy teljes 
megvilágításához, érvet képeznek azon küzde-
lemre, melyet a testi nevelést természetszerűleg 
megillető hely kivívásáért folytatunk. 

A tervezetet megelőző bevezetésben részle-
tezve találjuk a népiskola célját, ugyancsak itt 
megrajzolja a magyar népiskola ideális képét, 
míg az Utasítás általános részében fejtegeti az 
iskolai nevelés föladatának fő szempontjait. 
Ilyen szempontok gyanánt említi: a) az er-
kölcsi, b) az értelmi, c) az esztétikai és d) a 
gyakorlati nevelést. Mindezek közt az erkölcsi 
alapot állítja előtérbe, mert ha erkölcsi neve-
lést nem tudunk adni növendékeinknek, mindent 

veszélyeztetünk, az ért dem nevelését is. Önkény-
telenül elcsodálkozva vetjük itt föl azon kérdést, 
hogy lehet az, hogy a testet, mint minden 
fizikai és szellemi tehetség és megnyilvánulás 
bázisát nem vesszük észre s nem méltatjuk arra, 
hogy nevelésével külön fejezetben rendszer-
szerűleg foglalkozzunk, épűgy, mint pl. az 
erkölcsi vagy esztétikai neveléssel ? ! Miután 
azon várakozásban is csalódtam, hogy talán a 
„Nevelés gyakorlati jellege" fejezete a 'at t föl-
találom azt, amit keresek, azon véleményt táp-
lálom, hogy a tervezet nem fedezett föl űrt, 
amidőn a testi nevelés kérdése abban nyert 
megoldást, hogy a tornázás tantárgy szerű keze-
lésben fölvétetett. A beszéd- és értelemgyakor-
latok s az olvasmányok révén a tanulók nagy-
részt birtokába jutnak azon ismereteknek, 
amelyek a test ápolására, egészségük fönntar-
tására és óvására s a káros behatások távol-
tartására vonatkoznak s ezek iránt alkalom-
szerűleg intésekben is részesülnek. A játékról 
találunk a tervezetben egy kis hasznos psziho-
lógiai fejtegetést s az Utasítás különös részé-
ben, a „Cél" fejezetében megemlíti a test-
gyakorlásról, hogy „fejleszti az akaratot s ápolja 
a közösség érzelmét". A testgyakorlást főleg 
a játékokban kívánja nevelő hatásúvá tenni, 
pedig mily megbecsülhetetlen hasznot nyújtanak 
nevelési szempontból a szabad- és szergyakor-
latok is! Miértis egyik sem kicsinyelhető a 
másik javára, sőt figyelemmel kísérve a gyer-
mekeknek a tornázás iránt nyilvánuló kedvét, 
láthatjuk, mint ujjongnak ö ömükben. ha szer-
tornára kerül a sor, kivált mikor egy-egy 
kedvenc szerüket vétetjük elő. Ennek figye-
lembevételével nem osztozom a tervezet azon 
kitételében, mely azt mondja, hogy „sok helyütt 
a szükséges szerek nem állanak rendelkezésre 
s emiatt a tanító kénytelen a szergyakorlatokat 
szűkebb térre szorítani". A szerek épp olyan 
taneszközök, mint pl. a földrajztanításnál a 
térkép s nem mondhatjuk, hogy amely iskolá-
nak ninesenek térképei, ott ne tanítsák a föld-
rajzot. Ez a kitétel tehát nem foglalhat helyet 
egy kultúrállam modern tervezetében, annál 
inkább nem, mert ez az iskolafönntartóknak 
kibúvót nyújt a szerek beszerzése elől. 

Tehát a tervezet nem födözi föl a testi 
nevelés többoldalú képzőhatását. Erre vall az 
is, hogy sem az erkölcsi oktatás, sem az eszté-
tikai nevelés alkalmai közt a testgyakorlás nem 
fordul elő, semmi vonatkozást sem találunk rá, 
pedig helyesen intézve azt, ezen célok szolgá-
latában nagyon biztos és hálás eszköznek bizo-
nyul. A ritmikus mozgások, a dal kíséretében 
végzett szimetrikus gyakorlatok gyönyörűséggel 
s élvezettel töltik el a tanuló lelkét, az ügyes-
séget, simaságot kívánó mozdulatok pedig fej-
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lesztőleg hatnak ízlésére. A tornázás közben 
fölmerülő nehézségek, melyekkel megküzdenie 
s az akadályok, melyeket legyőznie kell, kap-
csolatot képeznek a mindennapi élettel, arra 
edzik lelkét, önbizalommal töltik el és önálló-
ságra szoktatják. Hányszor van alkalmunk 
tapasztalni, hogy gyenge, félénk fiúkat a tor-
názás egészen átalakított! Azonkívül, hogy a 
fokozatos haladás fejleszti a bátorságot, a gya-
korlatok határozott kivitele a jellemnek szilárd-
ságot kölcsÖLÖz. A szabadgyakorlatok pedig, 
minthogy az akarat föltétlen alárendelését 
kívánják, s a játék szabályai, megkötik a lélek 
féktelen indulatait s béklyókba szorítják szer-
telen vágyait. A baráti és bajtársi viszony 
érzéseit is a legegészségesebben neveli a torna. 

Az iskola gyakorlati céljának eszközei közé 
sem vonta be a tervezet kellő intenzívitással 
a testgyakorlást. Szerény véleményem szerint 
ezen a téren folytathatjuk a legerélyesebb és 
legtöbb reménnyel kecsegtető küzdelmet az 
alkoholizmus ellen, mert a testi nevelés folytán 
gyakorlatilag s alkalomszerűleg győzhetjük meg 
a tanulókat a test értéke, az egészség becse 
felől, a káros behatásokról s mindezek iránt 
belátásra s ítéletre ösztönözzük és mérsékletre, 
önmegtagadásra szoktathatjuk. Hogy azonban 
az elvetett mag meddő ne maradjon, szükséges, 
hogy azt gondozzuk, a csemetét nyesegessük, 
míg termésthozó terebélyes fává nem növe-
kedik. Epígy az iskola munkája kárba vész, 
ha tovább nem folytatjuk. Az eredmény bizto-
sításához megkívántatik, hogy a testi nevelés 
eszméje általános irányt nyerjen és a népszerű-
sítés felé haladjon. Ennek egyik módja volna, 
hogy a testgyakorlás az ismétlő-iskolákban is 
otthonra találjon. Másik módja, iparos-torna-
egyesületek szervezése, melyeknek keretében 
kellene érvényesíteni az alkoholizmus elleni 
küzdelmet. Ilyen egyesületek a földmívelő-nép 
közt is létesíthetők volnának. 

Az eddig elmondottak figyelembevételével 
kedvezőbb helyet kellene a testgyakorlásnak 
az iskolai tárgyak sorrendjében kijelölni, mert 
az utolsó hely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
a társadalom az iskolai nevelésben jelentéktelen-
nek tartsa. Természetszerű sorrendben elsőnek 
kellene lennie, mert hiszen a test élteti a 
szellemet. 

Még egy dolgot itt, az általános résznél. Azt 
kívánja a tervezet, hogy amennyire e fokon 
lehetséges, használjuk föl a testgyakorlást a 
katonai kiképzés előkészítésére. Ebben fölös-
leges célkeresést látok. Szakítsunk már ezen 
fölfogással, mert a testi nevelésnek általánosabb 
céljai vannak. Ez a föladat nem lebeghet sze-
münk előtt, mert oly messze esik az iskolából 
kilépő gyermek korától, hogy mire katonasorba 

jut, jórészt azt is elfelejtette, hogy isko'ab.i 
járt, nemhogy hasznát tudná venni annak, amit 
a testgyakorlásból tanult. Ugyan melyik legény 
tud magától alapállásba állani, vagy melyik 
emlékszik a kettős rendekbe fejlődésre? Elég, 
még sok ideje is van a katonaságnak arra, 
hogy embereit kiképezze. 

* 

Ezekután terjesszük ki figyelmünket a ter-
vezetben részletezett anyagra s az Utasításnak 
a XII. fejezetben „Testgyakorlás" cím alatt 
ide vonatkozó részére. Az Utasítás a Tantervet 
kibővíti, kiegészíti, miért is a kettőt kölcsönös 
vonatkozásban fogom tárgyalni. 

Az I—II. osztály anyagát a tervezet a 
következőképen jelöli meg: „Testmozgással 
egybekötött játékok és az óraközökben a tan-
teremben végezhető testgyakorlatok. Hetenként 
1 — 1 óra." Az Utasítás aztán részletezi ezen 
anyagot, amennyiben fölsorol néhány rend- és 
szabadgyakorlatot, amelyek átmenetet képez-
zenek az óvoda és az iskola között. Kívánatos 
volna, hogy ezen osztályok anyaga épúgy, 
mint a többié, a Tantervben is körülménye-
sebben lenne meghatározva, mert az óvoda 
munkájára bátran és sokat alapíthat az iskola. 
Ott játékkal kapcsolatban nagyon szép ered-
ménnyel végeznek már elemi, rend- és szabad-
gyakorlatokat ; már ütem szerint járnak a gyer-
mekek, az ellenvonulást is tudják, törzshajlítást 
végeznek, sőt sok helyütt a johb- és balkezüket 
és lábukat is ismerik. Az óvoda a testi ügyes-
ség fejlesztése érdekében nagyon hasznos mű-
ködést fejt ki és e tekintetben sokkal előbbre 
is van, mint az iskola. S miért ne lehetne már 
e fokon is megfelelő szergyakorlatokat venni ? 
Nézzük csak meg, mint mászik fára az 5 — 6 
éves gyermek ; ugrik, hintázik s boldog, ha 
ezt teheti. E fokon alkalmazható szerek volná-
nak : az ugrózsámolyok, a létra, — pl. a víz-
szintes létrán függőállások, függések, azokban 
lábemelések stb. — azonkívül a mászópózna, 
melyen végezhetők a mászás előgyakorlatai, sőt 
bizonyos magasságig mászhatnának is. 

Ezen korosztály számára határozottan keves-
lem a heti 1 órát. A gyermek egyenesen a 
játékszobából jön az iskolába, most van a 
játékkorban, az az ő életeleme, mellyel a leg-
jobban kedvel tethetjük meg az iskolát. A játék-
ban nyilvánulnak érzelmei, jutnak kifejezésre 
hajlamai, nyilatkozik értelmisége, akaratereje, 
szóval egész egyénisége. Most van azon korban, 
midőn a legjobban irányítható, s erre a legtöbb 
alkalom kínálkozik a játék alatt. A tervezet 
mégis csak egy órát fordít ezen a fokon a 
testgyakorlásra, míg a felsőbb osztályokban, 
hol nem oly közvetlen az átmenet a család és 



46. SZÁM. N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 

az iskola közt, 2 órát szán rá. A többi osz-
tályra nézve haladjunk rend-, szabad-, szer-
gyakorlatok és játékok szerint, mert így köny-
nyebb áttekinthetőséget nyerünk. 

a) Rendgyakorlatok. Ezekből a III. fiúosztály 
részére a tantervben előírtakhoz egészen bátran 
tol lehetett volna venni még a távolságvételt 
is, mely a III. leányosztály számára föl van 
sorolva; továbbá az arcpárokba fejlődést s az 
alapjárást is mindkét nembeli osztályba s a 
fiúosztályba a leányoknál előírt „sorbontást 
3 sorba" úgy arc-, mint oldalsorból. Mindezek 
bármely iskolában könnyen keresztülvihetők. 

Mindkét nembeli IV. osztályban a járás 
lépéstartásíal gvakorlandó. A szakaszalakítást 
s a kettős rendek képzését az V. fiúosztályban 
is meg lehet tanítani, nemcsak a leányoknál, 
sőt a szakaszalakítást már a IV- ikben is, mert 
semmi nehézségbe sem ütközik. Ellenben a 
VI. osztályba fölvesz egy nehéz gyakorlatot, a 
„sorbontást, négy sorba menet alatt". Ez még 
nagyon előhaladt osztályban is nagyon nehezen 
fog sikerülni, mert nagyon sok kiigazításra lesz 
szükség, az pedig nem képezheti a célt, hogy 
bedresszírozzuk a gyakorlatokat. 

b) Szabadgyakorlatok. A III. fiúosztályba 
fölvehető a térdhajlítás is, mint a guggolás 
előgyakorlata. A kéziszerek közül a f'abotot 
előírja ugyan a tervezet már a IV. osztály 
számára, de csak a társas szabadgyakorlatok 
alkalmazásában, ellenben a rendes szabadgya-
korlatok keretében későn, a fiúknál a VI., a 
leányoknál az V. osztályban véteti elő, noha 
minden nehézség nélkül lehetne azt mindkét 
nembeli IV. osztályban használtatni. Ezáltal 
változatosságot idézünk elő s a gyermekek nem 
únják meg a sokszor előforduló tag-szabad-
gyakorlatokat. Általában a szabadgyakorlatokat 
kéziszerrel jobban szeretik végezni, mert az 
nagyobb élénkségre serkenti őket s több figyel-
met is fordítanak az ilyen mozgásokra. Kár, 
hogy a farudakról nincs említés téve, pedig 
legalább a VI. osztályban be lehetett volna 
vezetni. Hasznuk abban rejlik, hogy a tanulókat 
megszoktatják az együttes, közös munkára. 
Minthogy rendszerint hárman-négyen tornáznak 
eg\szerre 1 vagy 2 rúddal, kénytelenek egy-
máshoz alkalmazkodni. Az ezekkel végezhető 
gyakorlatok szabatosan keresztülvive, kitűnő 
alkalmat nyújtanak a közösség érdekeinek s az 
akarat alárendelésének ápolására. 

c) Szergyakorlatok. I t t megjegyzem, hogy 
néhány szert már korábban lehetne alkalma-
zásba venni s több teret engedni annak keze-
lésében. így a III. osztályban az ugrózsámolyon 
végezhető gyakorlatokat csak föllépésekben s  
föl- és leugrásokban állapítja meg, melyeket 
egész bátran lehet átszaladásokkal variálni, mert 

ezek teljesen ártalmatlanok s legalább több 
élénkséget vezetnek be. Ugyancsak a III. osz-
tályban a fiúknak előírt mászópóznán nagyon 
redukálva vannak a gyakorlatok, annyira, hogy 
a mászás nincs is megengedve, pedig a gyer-
mek nagyon szeret mászni és megúnja a tornát, 
ha nem engedünk meg neki oly gyakorlatokat, 
amelyek temperamentumát kielégítik s amelye-
ket könnyen végez. Miért ne mászhatnának 
legalább a rúd közepéig, vagy aki tovább bír, 
azon is túl. Ebben semmi veszély sem rejlik 
s már a II. osztályban is megengedhető, hogy 
a kellő e'.őgyakorlatok után legalább ember-
magasságig másszanak. Úgyis másznak fára 
sely emher ny ónak eperfalevélér t. 

A rohamdeszkát az egész vonalon mellőzi, 
pedig nagyon ártatlan és szépen variálható, 
sokoldalú ugrási gyakorlatokat lehet rajta vé-
gezni s bátran használatba vehető már a III. 
osztályban fiúknál és leányoknál egyaránt. 

A lengőkötél mindkét nembeli 111—IV. osz-
tályban nem kerül elő s csak az V.-ben jön 
rá a sor. Még egy másik speciális leánytorná-
zási szer, a körhinta is későn, csak az V—VI. 
osztályban lép alkalmazásba, pedig minden kis-
gyermeknek az a boldogsága, ha hintázhat, 
miért is már a IV-ikben vagy a Hl-ikban is elő 
lehetne vétetni; az ú. n. rövid kötelet pedig 
minden 5—6 éves kis leányka átugorja. A 
lengőkötelen pl. már a 111. osztályban lehetne 
átszaladásokat egyenként és párosával s hár-
masával is, sőt átugrásokat is végeztetni. 

A hosszú lovat egyáltalában mellőzi, pedig 
a min. Tanterv és Utasítás a középiskoláknak 
már az I. osztálya számára előírja. Ennek kor-
osztály szerint megfelel az elemi iskola V. 
osztálya. A lovat annál inkább használatba 
kellene venni, mert nemcsak igen kedves s^ere 
a tanulóknak, mivelhogy ambíciójukat táplálja 
s hízeleg virtuskodásuknak, gyermeki vágyaik-
nak, hogy lovon tornáznak s amellett igen 
célszerű gyakorlatok végeztethetők rajta, hanem 
más, érdekes körülményt sem szabad figyel-
men kívül hagyni : a nemzeti motívumot, a faji 
tulajdonságok és hajlamok ápolását. A magyar 
lóra termett, lovas nép volt mindig, a nyereg-
ben nevelődött s bravúrokat végzett a huszár ; 
tehát a nevelésben tért kellene adni a faji 
hajlandóságok és öröklékenységek fejlesztésének. 
A lovon végezhető gyakorlatok lehetnének : 
támaszba ugrás, föltérdelések, fölguggolások, 
fölállások, lovagfelülések és egyszerű leugrások. 
Ahol valami faji motívumot megragadhatunk 
a tornázás tanítása körül, épúgy, mint más 
tárgynál, ragadjuk is meg ! 

d) A játékok úgy a Tantervben, mint az 
Utasításban minden osztály számára föl vannak 
sorolva, kivételt csupán a leányosztályok képez-
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nek, melyeknek játékai azonban csak a Tan-
tervben nincsenek jegyzékbe véve, de az Uta-
sításban igen. E téren a helyi körülmények 
is érvényesülést nyerhetnek, mert a legtöbb 
vidéknek megvannak a maga szokásos játé-
kai, melyeket a gyermekek a legjobban ked-
velnek. 

Ezzel elvégeztem az anyagra vonatkozó 
mondanivalómat is s nem hagyhatom meg-
említés nélkül, hogy az ide tartozó utasítások 
igen becses részét teszik a műnek, mert nem-
csak hogy színvonalon állók, hanem, kivált a 
vezérszavak fölsorolásával, módot nyújtanak az 
egyöntetű eljárásra. 

* 

Köztudomású, hogy a testi nevelés, direkte 
a testgyakorlás, az iskola működésének, még 
pedig felsőbb fokban is, legelhanyagoltabb ága 
volt. Ennek oka abban rejlett, hogy az iskolá-
nak mindig az oktató jellege lépett előtérbe. 
Ezt a tervezet is beismeri előszavában, midőn 
pálcát tör a régi irány fölött s hangsúlyozza, 
hogy az iskola nem száműzheti magától neve-
lési föladatát, sőt azt a jövőben szélesebb alapra 
kell kiterjesztenie. Hogy ezen törekvése meny-
nyiben hódított tért a testi nevelésben, azt 
dolgozatom folyamán kifejtettem s hogy a test-
gyakorlás a szellemi tárgyakkal szemben mily 
helyet foglal, számadatokkal is illusztrálhatom, 
ha megemlítem, hogy az egyiarítós hatosztályú 
népiskolában a testgyakorlásra hetenként az 
alsó két osztályban /•• óra, a többi négy osz-
tályban ÖSÍ zesen szintén egy fél óra jut ; a két-
tanítós iskolában három korosztály szerint össze-
vonva mindenikre 1 — 1 óra ; a háromtanítós 
iskolában az alsó két osztályra összevontan 1, 
az V—Vl-ikra szintén összevontan, de 2, míg 
a III. és IV. osztályra külön-külön 1 — 1 óra 
esik. A négytanítós iskolában is csak az 
V—Vl-ikra jut 2 óra összevontan, míg a többire 
külön-külön 1 — 1 óra; az öttanítós iskolában 
pedig az alsó két osztályra külön-külön 1 — 1 
óra, a I l i - ikra és IV-ikre 2 — 2, az V—Vl-ikra 
is 2, de összevontan. Az általános óraterv 
szerint az alsó 2 osztályra 1 — 1, a többire 
2 — 2 óra van szánva. Tehát a hat tanítóval 
bíró iskolában a legkedvezőbb az állapot, 
azonban még ez is kevés ahhoz, hogy az ér-
telmi és testi nevelés közt meglegyen a kellő 
arány s ez utóbbi jellegzetesen kidomborodjék. 
A középiskola e tekintetben sokkal előbbre 
van, mert ott a 2 tornaórát hetenként még 2 
játékóra is kiegészíti. Szerencsésebb körülmé-
nyek közt mindenesetre hamarabb verne mé-
lyebb gyökereket a testi nevelés eszméje és 
részesítené áldásában fajunkat ; azt az ígéretet 
azonban már előlegezhetjük, hogy a magyar 

tanítóság minden kínálkozó alkalmat megragad 
s lelkesedésén nem fog múlni, hogy ne csak 
lélekben, hanem testben is erős fiakat neveljen 
a hazának. 

(Budapest.) Erödi Ödön. 

A számtan az új Tantervben. 
A számtan a népiskolának egyik legrégibb 

és legértékesebb tárgya. Méltán megérdemli 
hát azt a körültekintő kidolgozást, mely az új 
Tantervben bemutatja. Gyakorlatiasságáért s 
nagy nevelői hatásáért e lap hasábjain ezen 
tárgynak részletéről, didaktikai fontosságáról, 
methodikai fogásairól többször volt szó, az új 
Tanterv megjelenése alkalmából azonban ezek-
ről ismételten szólani újra aktuálissá vált. 

A számtan célja az ú j Tanterv szavaival „a 
tanulók rendszeres gondolkozásra szoktatása, az 
értelem fejlesztése s a mindennapi életben leg-
szükségesebb számítások gyakorlása". 

Ez a definíció amilyen rövid, annyira sokat-
mondó. 

Tiszta gondolkozásra szoktat ugyan többé-
kevésbé a tanítás minden tárgya, de a helyes, 
világos, logikus gondolkodást valóban egyik 
sem szolgálja minden részletében annyira, mint 
a számtan. Ha a tanítás igaz és helyes, a 
számtan tételről tételre meggyőzően bizonyít. 
Minden tétel egy-egy megcáfolhatatlan igazság. 
S ha a szemléltetés megfelelően helyes, a szám-
tan tanítása épen az állandó bizonyításért nem 
is nehéz, csak a kellő módszertani s gyakorlati 
tanítói mesterfogásokat alkalmazzuk tanításunk-
ban. Az értelem fejlesztését nagy mértékben 
elősegíti s amennyiben mindig egyedül a gya-
korlati életből vett adatokkal foglalkozik, 
minthogy mással foglalkoznia nem helyes, az 
életre előkészítő nevelői munkában kiváló része 
van. Természetesen mindez csak a tanítótól, 
helyesebben a tanítástól függ. Ar ra azonban, 
hogy e célt az iskola az eddiginél jobban meg-
közelítse és határozottabban elérje, sokkal 
hozzájárul az új Tanterv. 

A számtan anyaga az új Tantervben a'a-
posan és félreérthetetlen világossággal van 
megadva. Olyan többféleképen magyarázható 
részlet, mint amilyen az 1897-ben kiadott s 
eddig használatban levő országos Tantervnek 
pl. az I. osztály számtani anyaga meghatáro-
zásában volt, ebben nincs. Máskülönben maga 
az anyag csaknem ugyanaz mindenik osztály-
ban. Ami változtatás, esetleg redukálás van, az 
mindenképen előnyös. 

Az I. osztály anyaga az 1 — 20 as kör az 
ebbe a körbe illő pénzek, mértékek ismerteté-
sével és az idő ide vonatkozó fölosztásával. 
Ebben az osztályban római számokat íratni 
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nem kell. Ez a beosztás megszünteti azt, hogy 
a tanítás minimuma és — ka úgy tetszik — 
a maximuma is az 1—10-ig terjedő számkör 
lehessen, amit a régi terv alapján pl. az osz-
tatlan iskolákban helyenként sokan így vettek 
föl évről évre. Másfelől attól is visszatartja a 
legkedvezőbb tanítási körülmények közt levő 
tanítót, hogy a 30-ig haladjon. Azzal pedig 
valóban kevesbedik az „apró emberek" dolga, 
hogy írásbeli számolást nem kíván s hogy a 
római számjegyeket csak a II. osztályban s 
ott is csak az év végén, az utolsó hónapban 
követeli ismertetni. Igaz, hogy az előző Tanterv-
ben sem volt benne a római számjegyek íra-
tása, mégis pl. az osztott iskolákban széltében 
tanították. 

A II. osztály anyaga az a 1 — 100-ig. I l i iké 
az 1 —1000 ig s a IV-iké azon fölül, amint a 
régi Tantervben is volt. Ezen osztályban azonban 
a törtek alapos és rendszeres ismertetése van 
előírva, mint azt az Utasítás különös része 
ekkép fejezi ki: „A fél, a negyedrész fogalmát 
már minden negyedik osztályos gyermek ismeri. 
Itt ezen és más egyszerű törtrészek ismeretét 
tudatossá kell tenni, beható szemléltetéssel. A 
tanulóval megkeresteti az egyenes darab (t. i. 
vonaldarab) vagy egy lappapiros 3/i részét, 
stb. és főként az egésznek törtrészeit számít-
tatja ki." Alább megjegyzi: „De a törtekkel 
való műveletek rendszeres elvégzése nem tar-
tozik a negyedik osztály tananyagába." A 
törtekről szóló részében tehát a IV. osztály 
anyaga kevesebb, mint eddig volt s mégis 
többet ér annál, mert a módszeres útbaiga-
zítás azzá teszi. Ennél a résznél, ha arra gon-
dolunk, hogy a példatárak s vezérkönyvek 
eddig a törtek előkészítő tanításával mennyire 
megszaporították az anyagot, mikor pl. az 
Emericzy- és Kárpáti-féle példatáraknak már 
az I. osztály számára írott részében a 20-ad 
részekig voltak fölsorolva a törtek, megnyug-
vással tölt el az a tudat, hogy az ú j Tanterv 
alapján a tapasztalatlan tanítót efféle dolgo-
zatokkal nem fogják félrevezetni és a túlter-
helés ebben a tekintetben is csökken. Bár mi 
felnőttek annak idején igen sokan a Brassai 
„Számító Szókratész"-éből tanultunk már a 
népiskola II. osztályában, ami pedig 7 — 8 évçs 
gyermeknek nehéz dió és sok anyag, mert 
abban, mint ismeretes, a törtekkel való műve-
letek teszik az anyag lényegét, s a törtek 
olyanszerű előkészítését igen észképző, gondol-
kozást élesítőnek ismerjük, mégis az ilyen 
problématikus dolgokat a népiskola IV—VI. 
osztályába beosztani tartjuk helyesnek, amint 
az új Tanter keretében tehetjük is. E Tan-
tervben a törtek fogalmának előkészítését 
könnyen megoldjuk úgy, ha az I. osztályban 

csak a felet tanítjuk, ahogy az itt ki is van 
emelve, a II-ban a harmad- és a I l l-ban 
a negyedrészekek. 

Az V. osztálynak az anyaga is kevesebb 
lett, mert az előző osztály anyagának beható 
és gyakorlati példákkal több oldalról meg-
világító bővítésén kívül a tizedestörtekkel 
való alapműveletek aztán „a tőke, százalék és 
a kamat értelmezése gyakorlati példákból ki-
indulva, és a kamat kiszámítása egész- és fél-
évre" van föl véve. A VI. osztályba jutott a 
közönséges törtekkel való számítás, ami eddig 
az V-iké volt s itt bővül a százalékszámítás és 
az előző osztályokban tanított anyag. 

Egészben véve az új Tanterv világos s lát-
szik, hogy az eddigi tapasztalat alapján azért 
olyan tisztára körülírott, hogy az elrendezéssel 
a tanulók megterhelése ellen védelmet bizto-
sítson s másfelől biztos logikai fokozatot mu-
tasson a lépésről lépésre való haladásra. És ez 
áll a mértan anyagára is, amelyre csak azt 
jegyezhetem meg, hogy a kerület fölméréséről 
vagyis számításáról magában a Tantervben 
nincsen szó, holott az a gyakorlatban igen 
szükséges pl. kerítés csináltatásánál, a rét szé-
lének a sánczolásánál stb. Azonban az Utasítás 
helyrepótolja ezt az alábbi kitételekkel : „ A 
föladat megbeszélése után megméretjük a négy 
oldalt (t. i. a tanterem alapiajzához). A kör-
nél megismertetjük a kerület arányát az át-
mérőhöz." 

A Tantervhez adott Utasítás, mint más tár-
gyaknál, itt is aprólékosan részletezi az anya-
got s fölötte becses módszertani útbaigazításokat 
sd. Kiemeli a valóságnak megfelelő gyakorlati 
példák szükségességét, melyek sokoldalúak 
legyenek, „lehetőleg minden tantárgynak köré-
ből,,. Hangoztatja hogy a tanulók, lia csak 
lehet, vegyenek részt a tanításban cselekvőleg. 
Kívánja, hogy a számolás minden osztályban 
elébb fejbeli legyen, mert „jó szolgálatot tesz 
részint az egyszerű példák megoldásánál, részint 
az írásbeli számolás ellenőrzésére". 

Helyesnek tartom azt a módszertani irányt, 
amelyet az Utasítás osztályonként fölsorol. 
Eszerint az 1 fogalmával kapcsolatban a sem-
miről nincsen szó s az egyről csakis néhány 
tárgy bemutatásával beszélünk, de semmiféle 
számítást, műveletet nem végzünk. A műve-
letek közül az összeadás és kivonás kezdődik 
a 2-nél s a szorzás, bennfoglalás, osztás csak a 
6-nál. A 2-nél a semmi, több-kevesebb fogal-
mát ismertetjük s itt már az összehasonlítás, 
a sorképzés is kezdetét veszi. Mi gyakorla-
tilag tudjuk, hogy innen kezdve minden szám-
nál jól gyakorolhatjuk s pompásan szemléltet-
hetjük az első, második, először, másodszor 
stb. fogalmát, amivel a számtanításban a sok-

s * 
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oldalúlag megvilágító föladatok közé egész 
csoportot viszünk be. A Tanterv Utasítása 
szerint ismertetjük a 2-nél „a pár és a fél fo-
galmát". Innen lépésről lépésre következnek a 
páros és páratlan számok. A szemléltetés tár-
gyai és különösen a gyakorlati példák az első 
fokon 1-nél az egy ember, 1 fej, 1 nyak, 1 
száj, a targonca 1 kereke stb. ; 2-nél a 2 kéz, 
2 láb, 2 szem, 2 lábú ismertebb állatok, a ma-
darak 2 szárnya, a szekeret húzó 2 ló, a 2 
tehén számára készült járom, a pár csizma és 
cipő; 3-nál a 3 ló egy szekérbe fogva, 3 ágú 
fa vagy vasvilla ; 4-nél a szekér 4 kereke, 
összehasonlítva a talyigával s a targoncával, 
4 lábú állatok, 4-es fogat, a szék és asztal 4 
lába, a szoba 4 szöglete, 4 ágú villa, négy-
kézláb stb. „Az 5-nél ismertetjük a kéznek 5 
ujját." Itt el nem mulasztom megjegyezni, 
hogy magának az 5 ujjnak ismertetése, mint 
az írási előgyakorlatnak része, sokkal korábbi 
időre esik a beszéd- és értelemgyakorlat taní-
tásába. Erre pedig okvetlen szükség van, mert 
a tolltartást, ahol palavesszővel íratnak, a 
palavessző helyes fogását máskép meg nem 
taníthatjuk. A 6-nál tanítjuk a bogarak 6 
lábát, „a 7-nél a hét napjait." 

Az Utasítás nagy figyelemmel van a föl-
bontásra 10-en fölül s általán arra, hogy a 
számkörökben mindenféle müvelet sokféle variá-
cióban legyen gyakorolva a gyakorlati pél-
dákkal. A szorzást az összeadásból vezetjük le 
állandóan. Eszerint a 2 annyi, mint két 1, 
tehát 2 X 1 . Ezen tárgyakon a tanulók cse-
lekvő bevonásával a szemléltetésbe igen jól 
bemutathatok és gyakorolhatók. 

Az első osztályban csak a 3-as vagy 5 ös 
körben kezdjük a számjegyeket íratni s „innen 
kezdve aztán minden számjegyet íratjuk, mi-
helyt a számfogalom teljessé vált." írásbeli 
számolás azonban egyáltalán nincsen s még a 
II. osztályban is csak „a szóbelileg helyesen 
megoldott föladatok eredményeit írja le." 

A II. osztály anyagának tanításánál nagy 
figyelmet kell fordítanunk a fölfelé és lefelé 
haladó számsorok alkottatására s fokról fokra 
építjük föl az egyszeregyet. Módszertanilag 
nagybecsű itt a fejbeli számolásnál az a további 
fokon is alkalmas fokozat, amelyet az össze-
adásnál alkalmazni megjelöl az Utasítás. Ezek 
közt pl. az utolsó fok, ahol tízesekhez és 
egyesekhez tízeseket és egyeseket adunk, a 
hagyományos sablonnal szakít. Ezután tehát 
27- j -18at nem így adaljuk össze: 20~t-10=30, 
7 4" 8 — 15, 30 -j- 15 = 45, hanem ezen rövi-
debb és sokkal helyesebb módon: 27—j—10=37, 
37 -j— 8 = 45. A kivonásnál is igen jó fokoza-
tokat állapít meg s a pótkivonásra a keres-
kedői számítást hozza föl mintául. Mint az I. 

osztálynál említettem, a szorzást s az egyszer-
egyet, ami ebben az osztályban a számtan 
„legfontosabb része", az összeadással sz'emlél-
teti. „Az osztást elébb az egyszeregy körében 
gyakoroltatjuk. Nagyobb számban az osztót 
ngy kerestetjük, hogy az osztandót olyan ré-
szekre bontatjuk föl, melyek közül az egyik az 
osztónak tízszerese vagy húszszorosa, s aztán 
részenként osztjuk." 

Az eddig említett elvek nagyobb határok 
közt érvényesülnek aztán a III. osztály anya-
gában. I t t már „az írásbeli számvetés is kez-
detét veszi. Az alapmüveleteknél használatos" 
elnevezéseket megismertetjük s adott meg-
felelő mintapéldákból levonatjuk a müveletek 
szabályait. A műveleti szabályok rövid és vi-
lágos megadása azonban természetesen a példa-
tárak vagy vezérkönyvek íróinak, azaz a tanítók-
nak a föladata. Engemet a gyakorlat arra 
tanított, hogy az alapmüveleteknél az elnevezé-
seket bevezetni helyes, de a müveletek szabályai 
tanításának, még ha a legjobb módon hámoz-
tatjuk is ki az alkalmas föladatokból, nincsen 
valami praktikus előnye. 

Az írásbeli számolásnál minden műveletnél 
fokozatokat állapítunk meg. Erre nézve a Tan-
tervhez adott Utasítás igazán útbaigazító. A 
fokozatokat mi magunknak eddig is sokféle 
példában megállapítottuk ugyan s a vezér-
könyvek és példatárak is több kevesebb szeren-
csével irányt adtak, azonban ezt itt fölvenni 
mégis igen helyes volt. A kivonásnál az adott 
eTjárás, gondolom, a kölcsönkérő kifejezéseknek a 
hanyatlását segíti elő. Azonban a mutatóul 
fölhozott példában, ami a kivonás tanításának 
eljárását szemlélteti: 476—239-et, ahol a 2-ik 
fokon a kisebbítendő egyes helyén álló szám-
jegyet pótolni kell, nemcsak azt szoktuk mon-
dani, hogy a 6 egyeshez 10 egyest adok, lesz 
16 egyes, hanem azt is jelezzük, honnan kap-
juk a 10 egyest. Tehát így: Elveszek a 7 
tízesből^egyet, átváltoztatom (fölbontom) egye-
sekre. És ezt pénzen szemléltetjük is, amint 
már akkor is szemléltettük, amikor a II. osz-
tályban 76 —39-et vettünk el. Általában, ha 
az eljárásunk okát kell adnunk, pedig kell, 
tesszük azt olyan érzékeltető módon, hogy a 
tanuló előtt semmi homályos ne legyen, ne 
lehessen. Természetesen ez illik pl. a szorzásra 
is, ahol a fejbeli számolás nyomán jól bizo-
nyítható, hogy, ha tízest tízessel szorzok, mi-
lyen értékű lesz a szám. 

A többi osztály anyagának a földolgozá-
sánál is ezen elvek érvényesülnek. Fokozatot 
tartunk. A szemléltetett dolgot annyira gyako-
roljuk, hogy idővel a teljes, világos megértés 
mellett a gyermekekben mechanikai ügyességgé 
váljék s azt megfelelő gyorsasággal végezzék. 
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Ezen az alapon az összeadásnál pl. a IV. osz-
tályban az egyes összeadandók közt már a 
3-ik hónaptól fogva a meg-et; nem is mondjuk, 
hanem mutatjuk a számot s mondjuk az ösz-
szeget. így hát az összeadásnál a beszéd, épen 
mint az ugyanazon számmal való sorképzés, pl. 
8, 16, 24, 32 stb., esak az összeg mondásából 
áll. Ugyanez áll a kivonásra is. Ha pl. 435 — 
219-et veszünk el, így beszél a tanuló: 
9-)- 6 = 15, marad 1 (az annyi mint-et sem 
mondatjuk), 1 + 1 = 2 meg 1 = 3, 2 + 2 = 4. 
A mértékek ismertetését osztályról osztályra 
bővítjük s gyakorlati föladatokban mutatjuk 
be, lehetőleg mennél többféle variációban. Min-
den olyan föladatot, ahol l-nek az árából 
többet vagy fordítva kell taníttatnunk, írassunk 
föl egyszerű hármasszabály alakjában, már a 
III-ik osztályon kezdve. Ennek nagy gyakor-
lati haszna van. A IV. osztályon kezdve föl-
adatokon a „többnevű mennyiségek összevoná-
sára és fölváltására " kiváló gondunk legyen, 
ezt hangoztatja a Tanterv. A törtek ismerteté-
séhez többféle szemléltetőtárgy van megem-
lítve itt, én azonban azt tapasztaltam, hogy 
annyira tiszta fogalmat, mint pl. a kiválasz-
tott egyenlő nagyságú alma, krumpli egyenlő 
részekre való földarabolásával alkotni képesek 
vagyunk, semmiféle más tárggyal nem tudunk. 
Igen célszerű erre a célra a IV., V., VI. 
osztályokban gyakran alkalmazandó szemlélte-
tésre az egyenlő nagyságú, esztergályozott fa-
golyók készítése, melyek közül egyik 2, a 
másik 3, a harmadik 4, a negyedik 5, az 
ötödik 6, a hatodik 7 részre osztandó. Ezekkel 
a szemléltetés pontos, s ezek maradandók s 
állandóan kéznél tarthatók. A kezdet kezdetén, 
ahol a feleket negyedekre stb. vagy megfor-
dítva kell átszámítanunk, semmivel sem szem-
léltethetünk annyira jól, mint ezekkel. 

Nagy gyakorlati haszna van a tizedestörtek 
tanításának, amelyet a Tanterv is kiemel s az 
egyedül helyes módon, pénzeken, mértékeken 
kell gyakoroltatnunk. A fokozatokat úgy mu-
tatja be s az egész számokkal úgy hozza össze-
köttetésbe a Tanterv, hogy úgy ezzel, mint a 
közönséges törtek tanításának itt adott részle-
teivel igen meg van könnyítve a kezdő tanító 
dolga, ha kissé gondolkodni szeret. 

Csak egy megjegyzéssel egészítem ki a mon-
dottakat. Az írásbeli számolás egyik kelléke 
minden osztályban az, hogy a tanulók épen 
mint a fejbeli számolásnál, vagy még annál is 
jobban rá legyenek szorítva arra, hogy egy-
szerre együtt foglalkozzanak. Egy tanuló dol-
gozik a táblánál, a többi ugyanazt írja az 
irkába tollal. Ha így teszünk, akkor a padban 
ülőket s a táblánál számítót, anélkül, hogy a 
táblán számító a föladat bevégzéséig megszakí-

taná a munkát, fölváltva feleltetjük. Ez a 
figyelmet ébrentartja s a tanulók mindenike 
munkában van. 

Még sok mondanivalóm volna. De befejezem 
azzal, hogy az új Tanterv iigy egészében, mint 
jelesül a számtanról szóló részében az eszmék 
tisztulását, a módszer javulását s az iskola 
belső életének emelését eredményező nagy-
értékű alkotás. 

(Nagybánya.) Székely Árpád. 

= Somlyay József emléke. A M.T. Orsz. Bi-
zottságának elhunyt nagyérdemű emlékéről tud-
valevőleg egy fővárosi tanügyi lap kegyeletlen 
módon emlékezett meg. Ez ellen lapunkban a 
rácalmási áll. tanítótestület, a pécsi Néptanodá-
ban meg a Budapesti Tanítótestület elnöke : 
Trájtler Károly tiltakozott. E tiltakozásokhoz 
csatlakozott a Budapesti Tanítótestület VI. 
kerületi köre, mely a többi köröknek a követ-
kező jegyzőkönyvi kivonatot küldötte meg: 
„A Budapesti Tanítótestület VI. kerületi köré-
nek 1905. évi november hó 11-én megtartott 
választmányi ülésén fölvett jegyzőkönyvéből. 
10. Székely Károly fölhívja a választmány 
figyelmét arra a cikkre, mely egy tanügypoli-
tikai lap hasábjain minden magyar tanító 
kegyeletét mélyen sértő módon hurcolja meg 
néhai Somlyay József emlékét, amidőn annak 
az embernek, ki minden tudását, minden erejét, 
egész életét az ország tanítóságának szentelte, 
azt írja szemfödelére, hogy „nagy tévedés volt 
egész élete", ráfogja Somlyayra, hogy „vezér-
pálcával vezéri elvek igazsága nélkül" lépett 
a tanítóság élére; meggyanúsítja, hogy „a 
hivatali hatalom"• mai elcsalatta magát „a ki-
rályi sátorba", hogy azalatt „a tanítóság jöven-
dőjét megszállhassa az ellenség tábora" ; végül 
megvádolja még az őszinteség híjával is, midőn 
így búcsúztatja: „a te elhibázott életed pro-
gramot nyújt a jövendő embereinek: egyenest, 
vezérhez méltót. A te életed, a te utolsó óráid 
nagy tusája aranyszavakkal vési be nekünk 
örökül, hogy a vezér pálcája az: őszinteség". 
Somlyay József emlékének e kegyeletlen ki-
kezdése, mely ellen Trájtler Károly, a Buda-
pesti Tanítótestület elnöke szállott síkra, név-
telenül jelent meg. Trájtler Károly visszauta-
sítása e névtelen cikkírónak szólott, ki felfödve 
magát a tanítói közélet egyik vezéremberével 
egyetemben, fölhasználta ezt az alkalmat és 
oly mérgeshangú, személyes támadást intézett 
a Budapesti Tanítótestület elnöke ellen, hogy 
ezt a főváros tanítósága szó nélkül nem hagy-
hatja. Elvégre Somlyay József' nemcsak az 
ország tanítóságáé volt, hanem a mienk is, és 
mindnyájan, akik tudjuk, hogy a megboldogult 
annak idején mint a fizetésreudező, legutóbb 
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pedig mint a nyugdíjbizottság elnöke, lankadást 
nem ismerő buzgóságával mily megbecsülhetet-
len szolgálatokat tett a főváros tanítóságának, 
háládatlanok nem lehetnénk az ő emléke iránt 
még akkor sem, ha áldásos működése az ország 
tanítóságának történetében kevesebb nyomot 
hagyott volna. Ugyanezért nem szabad cserben-
hagynunk a Budapesti Tanítótestület elnökét 
sem, aki tulajdonképen csak azt cselekedte, 
amit külön-külön is megtenni mindnyájunknak 
szent kötelessége lett volna. Aki ezért támadja 
őt, mindnyájunkat támad s az ilyen támadást 
el kell ítélnünk. Nerq_ szabad azonban meg-
állapodnunk az egyszerű elítélésnél, hanem föl 
kell hívnunk a főváros egész tanítóságát, hogy 
kezet fogva egymással, vessünk gátat annak 
az áldatlan személyeskedésnek s annak a nihi-
lista szellemnek, mely mindent és mindenkit el 
akar pusztítani. Ezek előrebocsájtása után a 
következő indítványt nyújtja be : „A Budapesti 
Tanítótestület YI. kerületi körének választmánya 
megbotránkozását fejezi ki néhai Somlyay József 
emlékének kegyeletlen meghurcolása fölött; a 
Budapesti Tanítótestület elnökének az elhunyt 
vezér híre-neve bátor megvédése körül kifejtett 
ténykedését helyesli és az ez ügyből ellene 
intézett személyes támadást elítéli." E hatá-
rozatát az összes kerületi köröknek azzal a 
kérelemmel küldi meg, hogy hozzájárulván, 
támogassák abban a törekvésében, mely a 
tanítói közélet terén újabban fölburjánzó nihi-
lista szellemnek és személyes torzsalkodásnak 
gátat óhajt vetni. A választmány ezen indít-
ványt megokolásánál fogva egyhangúlag ma-
gáévá teszi és az elnököt annak végrehajtá-
sával megbízza. Kelt Budapesten, 1905 nov. 
11-e'n. Kovács Béla, jegyző." Ehhez a tiltako-
záshoz, mely a szóban forgó lap azon kérdésére 
is ad határozott választ, hogy miben sértette 
meg a kérdéses cikk néhai Somlyay József 
iránt a kegyeletet, a budapesti V. kerületi 
tanítói kör választmánya is csatlakozott, még 
pedig egyhangúlag. 

— A Magyar Pedagógiai Társaság f. hó 
18-án dr. Fináczy Ernő elnöklésével ülést 
tartott, melyen Molnár Viktor államtitkár is 
megjelent. Az ülés egyetlen tárgya Körösi 
Henrik kir. tanf. értekezése volt a német svájci 
osztatlan népiskoláról. Bemutatta a sihlwaldi 
osztatlan népiskolát a tanítás munkája közben 
és ennek keretében ismertette a németsvájci 
osztatlan népiskola szervezetét és az ottaui 
tanügyi körök véleményét az osztatlan nép-
iskola bajairól. A fölolvasás második részében 
a magyar osztatlan iskolát ismertette az új 
Tanterv és Utasítás alapján, hogy így egymás 
mellé állítva a két ország osztatlan iskoláját, 

a tanulságot levonhassa. Részletesen foglalko-
zott az új utasításoknak az osztatlan iskolára 
vonatkozó részével és elismerően szólt az új 
utasításokban lefektetett modern pedagógiai, 
didaktikai és metodikai elvekről. Csakhogy a 
valóságban messze mögötte marad a magyar 
osztatlan iskola ez új Utasítás osztatlan nép-
iskolájának. Svájcnak nincs ily nagyterjedelmű 
Utasítása, csak pár lapra terjedő, mégis inkább 
megközelítik az új Utasítás követelményeit, 
abból az egyszerű okból, mert mintaszerűen 
vannak fölszerelve az iskolák, az oktatás ingye-
nes, a tanítókat jól fizetik, nincs zsúfolt osz-
tályuk. Körösi azt ajánlja, hogy kövessük a 
svájci példát, emeljük tanítóképzőink színvona-
lát, hogy az onnan kikerülő jelöltek az osztat-
lan iskola , nagy föladatával tisztában legyenek 
és az új népiskolai Utasításban lefektetett 
nagy elveket keresztül is vihessék. A fölolva-
sót élénken megéljenezték. 

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

Kinevezte ; Pollák István baranyaegregyi 
róm. kath. isk. oki. tanítót a perlaki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Vajda 
Mihály predeáli áll. el. isk. tanítót a tatrangi 
áll. el. isk.-hoz; Salló Károly puji áll. el. isk. 
igazgató-tanítót a petrozsényi áll. el. isk.-hoz; 
Dimitrievics Milorád csongrádi tanyai áll. el. 
isk. tanítót a polsiczi áll. el. isk.-hoz; Mikes 
Mihály apáczai és Buna Sára tatrangi áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt a pürkereczi áll. el. 
isk.-hoz: Sváb György nagyberezsnyei áll. el. 
isk. tanítót a pilisszentkereszti áll. el. isk.-hoz; 
Bartos Sándor bereczkojtózi áll. el. isk. tanítót 
a csongrádmindszenti tanyai áll. el. isk.-hoz ; 
Hadnagy Károly köbölkúti áll. el. isk. tanítót 
a kolozsalaguti áll. el. iskolához; Lovischek 
Antónia nagybittsei áll. óvónőt az ungdaróczi 
áll. óvóhoz ; Derzsi Kálmán érmihályfalvai és 
Máté Pál csanádpalotai gazd. ism. isk. áll. 
szaktanítókat kölcsönösen ; Poócs Sándor új-
dávidházai áll. el. isk. tanítót a mezőgecsei áll. 
el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Kémíndi Gyula 
krompachi munkaképtelen áll. el. isk. igazgató-
tanítónak évi 1040 K-t; Dop Péter dánosi 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 320 K-t; 
Molnár Pál abonyi elaggott ev. ref. el. iskolai 
tanítónak évi 1180 K-t; Décsi József érsek-
újvári munkaképtelen kongr. izr. el. iskolai 
tanítónak évi 1680 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Drács János hosszúréti nyug. rkath. tanító 
özv., szül. Bercsinszky Máriának évi 300 K-t. 
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Gyermek-lélektan. 
(Nem pedagógia.) 

Volt az eszembe . . . azaz, hogy álljunk meg ; 
beszéljünk székelyül : egyik eszemmel azt akar-
tam, hogy ezt a tárcacikket ajánljam „A gyer-
mekek lelkét figyelő társaság" nagybecsű 
figyelmébe. (Úgy tudom, hogy van ilyen társa-
ság is.) De aztán a másik eszemmel — a fur-
fangossal — meggondoltam jobban és elhagyom. 
Eszembe jutott ugyanis, hogy, ha idébb-hátrább 
nekem valamiért föl kell utaznom Budapestre, 
ugyan nem szívesen teszem, mert rendesen 
kérni megyek és rendesen nem adnak semmit ; 
de mondom, ha valamiért fölmegyek és össze-
találkozom az én lélektanbúvár barátommal, 
hát az akkor úgy megkástigál, hogy az unokám 
is megemlegeti. 

Ezért mindeneket mellőzök és mondok egy 
történetet. 

Az öreg Benkő Ézsaiás bátyám sohasem 
akart belenyugodni abba, hogy ő megvénült 
és hogy mi, ifjú tanítónemzedék, okosabbak 
legyünk. 

Ez a jó öregnek sehogy sem ment a fejébe. 
Mondogatta is gyakran: 

— No, no, gyerekek! Hiszen csak régen is 
tudtak valamit ! 

0 , aki egy évig filozófiát is hallgatott, min-
dig többre becsülte magát ami képezdevégzett-
ségünknél. Ha véletlenül kifogyott az érveiből, 
akkor odalegyintett a kezével, aztán vagy 
Magyarosi, vagy Mihályi professzoraira hivat-
kozott, akik pedig ellenkezőt állítottak. Azok 
pedig elég okos emberek voltak. 

De hiszen nemcsak ezt tette a bácsi, hanem 
igenis, tényleg lépést igyekezett tartani az új 
korral. Ahány módszertan és tanügyi újság 
megjelent, azt mindjárt meghozatta magának; 
átolvasta gondosan, jegyzeteket készített, sőt 
a köri gyűlésekre igen tanulságos ismerteté-
seket készített belőlük. 

Azután úgy tartotta illőnek, ha a szomszéd 
kollégák elmennek egymás vizsgájára. 

Én nem tudom, hogy ezt a mai nemzedék 
miért nem csinálja. 

De ne panaszoljunk. 
Amint a fiatal Bihary Marci melléje került 

kollégának s megtette első látogatását Benkő 
bácsinál, a bácsi mindjárt meghívta : 

— Aztán, kedves öcsém, a vizsgámra szíve-

sen látlak; de el is várlak. Én^ is elmegyek a 
tiedre, akár hívsz, akár nem. Én ezt már így 
szoktam. Mert hát sokat lehet ám tanulni egy 
vizsgán! Azt is, hogy mit hogyan csináljunk, 
azt is, hogy mit hogyan ne csináljunk. 

A kolléga persze készséggel megígérte és 
meg is tartotta. 

— No, kedves öcsém, szólt oda Benkő bácsi 
Bihary hoz, amint folyt a vizsga, szoktál te 
foglalkozni azzal, hogy belepillants a gyermekek 
lelkébe ? Mi ? Úgy- e, nem szoktál ? Nem is 
tanítják azt a mostani képzőkben. Pedig ám 
nevezetes egy tudomány az ! Tudod te, hogy 
minden ember lelkéhéz vezet egy út, csakhogy 
azt meg kell keresni. Fődolog, hogy ismerjük 
növendékeink lelkivilágát, akkor a siker sokkal 
biztosabb. 

A fiatal kolléga kissé szégyenkezve vallotta 
be, hogy ő bizony nem foglalkozott még ezzel. 

— No, úgy-e?! Gondoltam, mindjárt gon-
doltam. így persze azt sem tudod, hogy minő 
csatornákon lehet odanézni ! No látod, arra 
száz és száz út vezet. Itt van pl. a szem, azután 
az orr, a száj ; továbbá mennyire szereti az a 
gyermek a tisztaságot, a rendet, a takarékos-
ságot. Meg lehet figyelni, hogy áll előtted, 
hogy beszél, beszéd közben hová néz ? De hát 
ki is tudná mind előszámlálni! Oh, nekem 
ebben már nagy jártasságom van. Csak ránézek 
egy gyermekre és megmondom, hogy mi lesz 
belőle! S mondhatom, hogy ritkán hibázom. 

— Szép, mondta a fiatat kolléga, nagyon 
szép. Ezt már én is szeretném eltanulni. 

— Igen ? No várj, kapott az ügyön Benkő 
bácsi, mikor lesz a vizsgátok ? 

— Mához egy hétre. 
— Mához egy hétre; akkor átmegyek; úgy 

is átmentem volna. Majd azután szétnézek a 
növendékeid között. Várj csak ! 

A hét eltelt, a bácsi ott volt pontosan. Leült 
a kolléga mellé, figyelt pontosan. 

— Az a két kis lány iker, szólt oda a kollé-
gához. Bihary intett, hogy az a két kis lány, 
itt a második padban, csakugyan iker. 

— No, úgy-e! Már most mit gondolsz te? 
—; Bátyám, én igazán nem gondolok semmit. 
— No, úgy-e! Hát hallgass most jól ide. 

Az, amelyik most jobbról ül, nézd meg az 
élénk két szemét, hogy figyel mindenkire ; a 
fitos orral, meg azt a két kis gödröt a száj 
két végén, abból, ha él, hamis személy lesz. 
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Világi, kinek a szeme hamar meg fog akadni 
a férfinemen. Szeretni fogja a cifraságot, de 
pénze nem lesz soha. Tarts számot hozzá. Míg 
ellenben a balfelőli, azzal a lepalancsintázott 
hajjal, ki olyan szépen kíséri figyelemmel az 
olvasást, látod azt a szelíd nézést, a nagy 
homlokát, abból derék asszony lesz. Tarts 
számot hozzá. En ezt már tudom, nekem nagy 
gyakorlatom van. Hogy is hívják őket? 

— Azt a jobbfelőlit, kiről te bátyám olyan 
rosszat jósoltál, az Klára, a balfelőli Ágnes. 
Mindketten az Osváth kasznár leányai. 

— Ja, ja ! Osváth Miklós, a gróf kasznárja ! 
Ismerem az apjukat jól. 

Tehát bátyám, szólt Bihary a vizsga végén, 
mikor aztán egy szerény tanítói ebéd után 
csendesen kvaterkázgattak, tehát a Klárikának 
nem jósolsz jól, csak Ágnesnek. 

— Igen, kedves öcsém, igen, felelt hatá-
rozottan a bácsi. ' 

Ezzel aztán több szó a dologról nem esett. Ha 
összeakadunk mi kollégák, akkor a pedagógia 
mellett, oh, annyi minden van még, amiről elbe-
szélgessünk. Hanem Bihary kolléga nagyon meg-
jegyezte magának ezt a lélektani megfigyelést. 

A történelem nem jegyezte föl, hogy vájjon 
folytatott-e ő is hasonló megfigyeléseket; így 
ennélfogva persze, hogy én sem jegyezhetem 
föl. De a megfigyelés végét igenis idejegyzem. 

Bihary pajtás, ki azóta maga is sok min-
denen ment keresztül, az őszön egy kocsin 
utazott a bácsival. A nagygyűlésre siettek egy 
olyan faluba, melyen az út Moldovába vezet. 
Jó bent ballagtak a havasban. Az út egyre 
merészebben emelkedett és közeledett a határ-
hoz. A jobbról balra egymásra halmozódott 
hegységek megkapóan szép panorámát nyúj-
tottak. Az idő alig járt még szeptember köze-
pén, de azért itt már készült a természet téli 
álomra. Az égbenyúló hegyek oldalai le nem 
írható színpompát mutattak. A lomblevelüek 
zöld színe észrevétlenül ment át az aranysár-
gába, a halványpirosba, míg az itt-ott elterülő 
darabka fenyvesek olyanok voltak, mintha va-
laki egy-egy-zöld foltot varrott volna a kopott 
kabátjára. Az út minden percben kanyarulatot 
tett és minden percben újabb és újabb lát-
vánnyal gyönyörködtette az utast. 

A szem és szív nem képesek betelni. 
A két kolléga elmerülve a gyönyörbe, szót-

lanul üldögélt egymás mellett. 
Egyszer egy kis simára értek, hol az addig 

meredek út egy egyenes lapályra kanyarodott. 
Itt a kocsis megállott pihentetni. A két kolléga 
is leszállott egy percre. Az út szélén nagy 
kőrakás hevert, melynek egyik végén egy férfi, 
másiknál egy nő ült s kalapáccsal kezükben 
törték a követ. 

Bihary Marci odasandított félszemmel ; akkor 
hirtelen, mintha villámcsapás érte volna, meg-
hökkent. 

— Nini ! — kiált némi iszonnyal. Hanem 
többet nem szól ; odafordul arccal és vizsgálja 
a nőt. 

Egy rongy, egy szemét ! A bagóbűz és 
pálinkaillat már messziről megüti az orrot. 
Testét piszok, ruhafoszlányok fedik, hanem 
azért énekel, meg közbe szemérmetlen szavakat 
hány a férfihoz. A férfi nem szól, csak üti a 
követ. 

Bihary Marci nagyot sóhajt, aztán nógatja 
a kocsist, hogy induljanak. Addig azonban súg 
valamit Benkő bácsinak ; a bácsi szintén meg-
nézi a nőt s nem szól. 

— Nohát bátyám, mondja, mikor ismét a 
kocsiban vannak, azt tudtuk, hogy 16 éves 
korában az a szépen lepalacsintált hajú, sze-
mérmes tekintetű Osváth Ágneska megszökött 
az udvari cigánykovács fiával ; hanem hogy 
ennyire jutott, azt úgy hiszem, hogy csak én 
egyedül tudom. Azaz, hogy : ketten. Mert, hogy 
ez az Ágnes, aki ott rágja a bagót, egy és 
ugyanaz azzal az Ágnessel, akinek te szép 
jövőt jósoltál, az tény. 

Benkő bácsi lesütötte a fejét s nagyon rágta 
a szivarja végét. Nagykésőre kérdezett ennyit : 

— Hát Klárika? 
— Óh, az férjhez ment az e . . i református 

paphoz. Van már két fia. Mondhatom neked, 
hogy igen derék gazdasszony. 

* 

Ezt a kis történetet akartam én a gyer-
mekek lelkét megfigyelő társaság figyelmébe 
ajánlani. De, ismétlem, a másik eszemmel le-
mondtam róla. 

(Brassó.) Cs illatc Lajos. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet napján a Ferenc József Taní-

tók Háza ifjúságának Eötvös-köre szépen sike-
rült emlékünnepet rendezett, melyen Molnár 
Viktor államtitkár, az Eötvös-alap tiszteletbeli 
elnöke is megjelent. Az Eötvös-kör énekkara 
nyitotta meg Nagy J . gyászdalával a matinét, 
elnöki megnyitót Pintér Ödön köri elnök mon-
dott, ünnepi beszédet pedig Nagy Zoltán III. 
éves ped-. hallgató tartott. Scherer Sándor 
V. éves medikus hegedűn Grieg egy darabját 
játszotta el, Morres Herman zongorakísérete 
mellett, szépen és szabatosan, Alszeghy Zsolt 
pedig Váradi Antal egy alkalmi költeményét 
szavalta el. A köri elnök zárószava után 
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Ujváry Béla, az Eötvös-alap elnöke, mondott 
köszönetet az államtitkárnak megjelenéséért s 
az ifjúságnak kegyeletes ünnepéért, mire a ki-
tűnően sikerült matiné a Szózat eléneklése 
után véget ért. 

— A képviselőház elnöke a tanítókhoz. 
A Csanádmegyei Tanítóegyesület makói járás-
köre f. hó 8 iki ülésében adta át a tisztelet-
beli tagságról szóló díszoklevelet, melyet Dorna 
Lajos makói tanító rajzolt, Justh Gyula kép-
viselőházi elnöknek, aki szép szavakban kö-
szönte meg az ő „tiszteletbeli tagságát" s ígérte, 
ho^y mint eddig, úgy ezután is igaz barátja 
lesz a tanítóknak s mindent el fog követni, 
hogy a tanítók anyagi ellátása is javuljon. 
Ugyanekkor a vármegye szeretett tanfelügyelő-
jének: Groó Vilmos kir. tanácsosnak is átadták, 
lelkes ovációk kíséretében, a tiszteletbeli tag-
ságról szóló díszoklevelet. 

— Ünnepelt tanfelügyelő. Lelkesen ünne-
pelte Ung vármegye közigazgatási bizottsága 
Hidasi Károly tanfelügyelőt, kinek a bizottsági 
ülésen adták át a Ferenc József rend lovag-
keresztjét. Az alispán meleg szavakkal méltatta 
a tanfelügyelő érdemeit, aki Ung megyében az 
iskolák államosításával a nemzetiségi vidékeken 
nagy szolgálatokat tett és aki hivatásának 
teljesítésében mindig szívén viselte a tanügy 
munkásainak érdekeit. Az ünnepelt tanfelügyelő 
szép beszéddel köszönte meg az ovációt. 

— Rövid hírek. A fogyasztási szövetkezetek 
központja (Budapest, Baross-utca 59.) egy 
tartalmas könyvet adott ki, mely a fogyasztási 
szövetkezetek létesítése, kezelése és ellenőrzése 
szempontjából fölvilágosítást ád. A megnevezett 
szövetkezeti központ addig, ameddig készlete 
tart, falun működő tanítóknak ezt a könyvet 
ingyen megküldi, ha a fönti cím alatt azt 
levelező-lapon kérik. — Gyűlés. A „Csanád-
megyei tanítóegyesület battonyai járásköre" 
Battonyán, nov. 22-én d. e. V2IO órától kezdő-
dőleg az áll. el. iskolában rendes őszi ülést tart. 

— Halálozások. Kovács Sándor ordasi ref. 
kántortanító életének 57-ik, tanítóskodásának 
36 ik évében meghalt. Temetése a solti egyház-
megyei tanítói testület nagy részvéte mellett 
ment végbe. — Pungor György róm. kath. 
kántortanító élete 60-ik, tanítói működésének 
38 ik évében Csipkereken elhunyt. Áldás em-
lékükre ! 

— A Magyar királyi államvasutak téli 
menetrendjét olvasóink tájékoztatására az aláb-
biakban ismertetjük: Vonatok indulása Buda-
pest keleti pályaudvarról délélőtt: 6.20 órakor 
sz. v. Trieszt, Nagykanizsa ; 6.45 ó. sz. v. Wien, 
Grácz, Sopron; 7.00 ó.gy. v. Szabadka; 7.10 ó. 

gy. v. Rut tka; 7.15 ó. sz. v. Belgrád, Bród; 
7.25 ó. gy. v. Gyulafehérvár, Nagyszeben, 
Kolozsvár, Tövis, Máramarossziget; 7.35 ó. 
gy. v. Fehring, Grácz; 7.40 ó. gy. v. Kassa, 
Lemberg, Máramarossziget ; 7.50 ó. sz. v. Kassa ; 
8.00 ó. sz. v. Gödöllő; 8.00 ó. gy. v. Zágráb, 
Fiume, Torino, Róma, Pécs, Vinkovcze; 8.10 ó. 
sz. v. Arad, Brassó; 8.15 ó. sz. v. Zágráb, 
Fiume, Pécs, Bród; 8.35 ó. sz. v. Munkács, 
Máramarossziget; 8.50 ó. gy. v. Wien, Grácz, 
Sopron ; 9.00 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó, Mára-
marossziget, Stanislau ; P.35 ó. sz. v. Ruttka, 
Berlin; 11.15 ó. t. szsz. v. Kiskőrös. 

Délután: 12.20 órakor sz. v. Győr, Wien, 
Szombathely; 12.35 ó. sz. v. Hatvan, Sátoralja-
újhely; 1.30 ó. sz. v. Gödöllő; 1.50 ó. gy. v. 
Fehring, Grácz; 1.55 ó. sz. v. Szabadka, 
B.-Bród; 2.00 ó. gy. v. Arad, Bukarest (be-
zárólag november 15-ig, azontúl csak Brassóig 
közlekedik); 2.10 ó. gy. v. Wien, Páris; 2.15 ó. 
gy. v. Kassa, Lemberg; 2.25 ó. sz. v. Bicske; 
2.25 ó. sz. v. Hatvan; 2.35 ó. gy. v. Kolozs-
vár, Tövis, Szatmár-Németi ; 2.40 ó. sz. v. 
Szolnok ; 3.00 ó. gy. v. Pécs, Eszék, Gyékényes ; 
3 20 ó. gy. v. B.-Bród, Belgrád, Konstantinápoly ; 
3.25 ó. v. v. Paks; 3.30 ó. gy. v. Ruttka, 
Berlin; 4.30 ó. sz. v. Győr; 5.20 ó. sz. v. 
Gödöllő; 5.35 ó. sz. v. Ruttka, Berlin; 5.45 ó. 
sz. v. Kolozsvár, Brassó ; 6.25 ó. sz. v. Hatvan ; 
6.35 ó. sz. v. Kiskőrös; 6.50 gy. v. Zágráb, 
Fiume, Róma, Torino ; 7.05 ó. sz. v. Mára-
marossziget, Stanislau; 7.25 ó. sz. v. Bicske, 
Trieszt; 8.25 ó. sz. v. Gödöllő; 8.30 ó. sz. v. 
Zágráb, Fiume, Pécs, Bród; 9.00 ó. sz. v. 
Kassa, Csorba; 9.15 ó. gy. v. Kolozsvár, Buka-
rest, Stanislau ; 9.40 ó. sz. v. Lemberg, Kassa, 
Máramarossziget ; 9.40 ó. sz. v. Fehring, Grácz ; 
10.00 ó. sz. v. Arad, Brassó; 10.10 ó. sz. v. 
Belgrád, Eszék, B.-Bród; 10.30 ó. sz. v. Wien, 
Páris; 11.10 ó. v. v. Ruttka, Szerencs. 

Vonatok érkezése Budapest keleti pálya-
udvarra délelőtt : 5.00 órakor t. szsz. v. Mária-
Radna, Arad, Nagyvárad, Debreczen; 5.20 ó. 
v. v. Berlin, Ruttka; 5.45 ó. sz. v. Stanislau, 
Máramarossziget ; 545 ó. sz.v. Belgrád, B.-Bród; 
6.10 ó. sz. v. Brassó, Arad; 6.15 ó. sz. v. 
Bicske, Gyékényes; 6.35 ó. sz. v. Lemberg,  
Kassa, Máramarossziget; 6.40 ó. sz. v. Wien, 
Trieszt; 7.10 ó. sz. v. Brassó, Kolozsvár; 
7.10 ó. sz. v. Kiskőrös; 7.25 ó. sz. v. Grácz, 
Fehring; 7.25 ó. sz. v. Gödöllő; 7.35 ó. 
sz. v. Hatvan ; 7.50 ó. gy. v. Bukarest, Brassó ; 
7.50 ó. v. v. Paks, Ádony-Pusztaszabolcs; 
8.10 ó. sz. v. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 
8.15 ó. sz. v. Csorba, Kassa ; 8.45 ó. sz. v. 
Hatvan; 8.50 ó. gy. v. Torino, Róma, Fiume, 
Zágráb; 9.05 ó. sz. v. Szolnok; 9.10 ó. sz. v. 
Győr; 9.45 ó. sz. v. Berlin, Ruttka; 9.50 ó. 
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sz. v. Szabadka; 10.15 ó. sz. v. Nagykanizsa, 
Trieszt. 

Délután: 12.10 órakor sz. v. Gödöllő; 
12.40 ó. gy. v. Berlin, Rut tka ; 12.45 ó. sz. v. 
Wien, Sopron, Szombathely; 1.00 ó. gy. v. 
Konstantinápoly, Belgrád, B.-Bród; 1.10 ó. 
gy. v. Bukarest (Bukarestbe bezárólag november 
15-ig,azontúl csak Brassótól közlekedik), A r a d ; 
1.30 ó. gy. v. Gyékényes, Eszék, Pécs; 1.30 ó. 
gy. v. Lemberg, Kassa; 1.45 ó. gy. v. London, 
Páris, Wien; 1.50 ó. gy. v. Tövis, Kolozsvár, 
Szatmár-Németi ; 2.10 ó. gy. v. Grácz, Fehr ing; 
3.10 ó. sz. v. Hatvan, Szerencs; 5.40 ó. sz. v. 
Gödöllő; 6.35 ó. sz. v. Győr; 6.40 ó. sz. v. 
Brassó, Kolozsvár, Stanislau, Máramarossziget ; 
6.55 ó. sz. v. Belgrád, Bród; 7.00 ó. sz. v. 
Berlin, liuttka, Szerencs; 7.10 ó. gy. v. Wien, 
Grácz; 7.20 ó. sz. v. Brassó, Arad; 7.55 ó. 
sz. v. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 8.10 ó. sz. v. 
Munkács, Máramarossziget; 8.45 ó. sz. v. Kis-
kőrös; 8.50 ó. sz. v. Csorba, Kassa; 9.05 ó. 
gy. v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Yinkovcze, 
Pécs; 9.10 ó. gy. v. Berlin, Rut tka ; 9.30 ó. 
sz. v. Wien, Grácz; 9.35 ó. gy. v. Nagyszeben, 
Kolozsvár, Máramarossziget; 9 50 ó. gy. v. 
Grácz, Fehring ; 10.00 ó. gy. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget; 10.00 ó. gy. v. Sza 
badka ; 10.40 ó. sz. v. Gödöllő. 

Vonatok indulása Budapest nyugati pálya-
udvarról délelőtt : 1.00 órakor kel. ost. expr. v. 
Wien, Páris, Ostende, London ; 5.45 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 6.30 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 
6.35 ó. sz. v. Szolnok, Szeged ; 6.45 ó. sz. v. 
Esztergom; 6 55 ó. sz. v. Palota Újpest ; 7.05 ó. 
v. v. Lajosmizse, Kecskemét; 7.20 ó. gy. v. 
Zsolna, Berlin; 8.00 ó. gy. v. Wien; 8.05 ó. 
sz. v. Dunakeszi-Alag; 8.30 ó. sz. v. Temes-
vár, Karánsebes, Báziás ; 9 20 ó. sz. v. Wien, 
Berlin; 9.35 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 9.40 ó. 
gy. v v Bukarest, Báziás; 11.25 ó. sz. v. Pa-
lota-Újpest. 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Czegléd- Szol-
nok; 12.15 ó. sz. v. Palota Újpest ; 12.25 ó. 
sz. v. Nagy-Maros; 12.40 ó. sz. v. Dorog; 
1.10 ó. sz. v. Dunakeszi Alag; 1.45 ó. gy. v. 
Wien, Páris ; 2.05 ó. sz. v. Piliscsaba; 2.15 ó. 
sz. v. Párkány-Nána ; 2.20 ó. sz. v. Palota-
Újpest ; 2.25 ó. gy. v. Bukarest, Báziás; 2.35 ó. 
sz. v. Érsekújvár ; 2.40 ó. sz. v. Esztergom ; 
2.45 ó. sz. v. Czegléd; 2.55 ó. sz. v. Lajos-
mizse, Kecskemét; 4.15 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
4.25 ó. sz. v. Nagy-Maros; 4.30 ó. sz. v. 
Szeged; 5.15 ó. gy. v. Wien ; 6.10 ó. sz. v. 
Palota-Újpest; 6.20 ó. sz. v. Párkány-Nána; 
6 40 ó. sz. v. Esztergom ; 6.45 ó. gy. v. Zsolna, 
Berlin, Pozsony; 6.55 ó. sz. v. Bukarest, 
Báziás ; 7.25 ó. v. v. Lajosmizse ; 7.40 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 7.50 ó. sz. v. Vácz (csak október 

és április hónapban közlekedik) ; 8.30 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 10.00 ó. sz. v. Wien, Pár is ; 
10.10 ó. gy. v. Szeged, Báziás, Bukarest; 
10.20 ó. sz. v. Kiskunfélegyháza; 10.30 ó. 
sz. v. Zsolna, Berlin; 11.20 ó. kel. expr. v. 
Belgrád, Konstantinápoly (minden kedden, csü-
törtökön és vasárnapon közlekedik); 11.30 ó. 
kel. ost. expr. v. Bukarest, Konstantinápoly 
(minden szerdán és szombaton közlekedik). 

Vonatok érkezése Budapest nyugati pálya-
udvarra délelőtt: 12.50 órakor kel. ost. expr. v. 
Konstantinápoly, Bukarest (érkezik minden hét-
főn és csütörtökön); 5.35 ó. sz.v. Dunakeszi-Alag; 
6.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd; 6.25 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 6.35 ó. sz. v. Berlin, Zsolna; 
7.05 ó. tv. szsz. Párkány-Nána; 7.15 ó. sz. v. 
Bukarest, Báziás; 7.25 ó. sz. v. Dorog; 7.35 ó. 
Palota Újpest ; 7.45 ó. sz. v. Páris, Wien ; 
7.50 ó. v. v. Lajosmizse; 8.00 ó. sz. v. Duna-
keszi* Alag; 8.10 ó. sz. v. Párkány-Nána; 
8.25 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza ; 8.35 ó. sz. v. 
Esztergom; 9.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 
9.25 6. gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony; 10.20 ó. 
sz. v. Palota-Ljpest ; 10.50 ó. sz. v. Érsekúj-
vár; 10.55 ó. sz. v. Szeged. 

Délután: 12.05 érakor sz. v. Palota-LTjpest; 
12.55 ó. sz. v. Palota-Újpest; 1.15 ó. gy. v. 
Bukarest, Yerciorova, Báziás; 1.40 ó. gy. v: 
Páris, W i e n ; 2.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 
2.35 ó. sz. y. Kecskemét, Lajosmizse; 3.05 ó. 
sz. v. Palota-Új pest ; 3.55 ó. sz. v. Nagy-Maros; 
4.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd; 4.30 ó. sz. v. 
Esztergom; 5.40 ó. sz.v. Palota Újpest ; 5.55 ó. 
sz. v. Wien, Berlin; 6.30 ó. gy. v. Bukarest, 
Báziás, Temesvár; 6.50 ó. sz. v. Palota-Újpest; 
7.00 ó. gy. v. Wien; 7.10 ó. sz. v. Temesvár, 
Báziás; 8.10 ó. sz. v. Piliscsaba; 8.20 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 8.45 ó. sz. v. Nagy-Maros; 
9.05 ó. gy. v. Wien; 9.15 ó. sz. v. Esztergom; 
9.45 ó. gy. v. Berlin, Zsolna; 10.15 ó. sz v. 
Paloia-Újpest ; 10.40 ó. sz. v. Szeged, Szolnok; 
10.45 ó. sz. v. Yácz (csak október és április 
hónapban közlekedik); 10.55 ó. kel. expr. v. 
Konstantinápoly, Belgrád (érkezik minden ked-
den, csütörtökön és szombaton); 11.00 ó. kel. 
ost. expr. v. London, Ostende, Páris, Wien; 
11.00 ó. v. v. Kecskemét, Lajosmizse, 

Tartalom : A tanítók nyugdíjintézete, mint szociális 
tényező. Jiiba Adolf dr. — A testi nevelés az új 
Tantervben. Erödi Ödön. — A számtan az új Tan-
tervben. Székely Árpád. — Somlyay József emléke. — 
Magyar Pedagógiai Társaság. — Hivatalos rész. — 
Szi inóra : Gyermek-lélektan. Csulak Lajos. — Külön-
félék. 

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

Budapest, 1905. 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 . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
I n t éze t , t e h á t az ö s s z e s óvodák , e l e m i , fe l ső nép- és p o l g á r i 
I skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d a n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l ta l l á t t a m o z o t t 
községi e lö l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , » „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g \a m e g y e m e g -
je lö léséve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l á g o s a n k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 k o r o n a , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 50 fillér. — E g y n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e l ő f i z e t é s t n e m f o g a d u n k e l . — Az előf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n egyes s z ó é r t , m i n d e n köz lé s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d i j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. K I B . EGYETEMI NYOMDA, I . K E R . , I S K O L A - T É R 8 . 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Társadalmi javító munka. 
Azon j e l e n t é k e n y társadalmi kérdések 

közöt t , m e l y e k az i sko láva l és a n é p -
n e k n e v e l é s é v e l erős össze függésben 
ál lanak, á l l andóan g o n d o t okoz m i n d e n 
t a n í t ó n a k az alkohol f o g y a s z t á s á n a k 
terjedése , a dohányzás , az il letlen, er-
k ö l c s t e l e n b e s z é d és a káromkodás . A k i 
a nép j ö v ő j é n e k az iskolában a l a p o t 
rak s így a n e m z e t a n y a g i és erkölcs i 
javulását szolgál ja és óhajt ja , l ehe te t l en , 
h o g y e bajokról n e gondolkozzék s or-
vos lá sának m i k é n t j e n e fogla lkoztassa . 
Mint o l y a n szólalok meg , aki t a n í t ó -
társa imhoz h a s o n l ó a n többször gondo l -
k o z t a m e j e l e n s é g e k r ő l s m o n d o m el, 
h o g y mi fé le i n t é z k e d é s e k e t tar tok szük-
ségesnek arra, h o g y az i s k o l a k ö t e l e s 
korban l e v ő g y e r m e k e k ezekke l s z e m b e n 
l e h e t ő l e g m e g l e g y e n e k óva. 

Azokró l a bajokról, m e l y e k az a l k o -
hol k ö v e t k e z m é n y e i é s az alkohol e l l e n 
ind í to t t akc ióban a t a n í t ó szerepéről e 
lapban s o k a t írtak a szept . h ó n a p b a n 
t a r t o t t n e m z e t k ö z i a lkoho le l l enes k o n -
gresszus a lka lmából é s régebben is. 
Ezeknek a v é g e r e d m é n y e az, h o g y a 
t a n í t ó a tan í tásában m i n é l é lesebb v o -
násokkal s minél g y a k r a b b a n beszé l -
j e n az a l k o h o l veszede lmeirő l , hogy í g y 
tan í tványa i az a lkohol t m i n t annyi t e s t i 
és erkö lcs i n y o m o r ú s á g n a k o k o z ó j á t 
i smerjék meg . í g y a tan í tássa l n y e r t 

fö lv i lágos í tás alapján az ifjabb n e m z e -
dék az a lkoho l f o g y a s z t á s á t ó l r e m é l h e t ő -
leg ó v a k o d n i fog. 

Osz tozom abban a m e g g y ő z ő d é s b e n , 
hogy a j ó z a n é l e t ű t a n í t ó p é l d a a d á s a é s 
t a n í t á s a az alkohol e l l en i k ü z d e l e m b e n 
e r e d m é n n y e l járhat, bár az a t a p a s z t a -
la tom, h o g y ha e z e n irányban mind-
nyájan l e lkesedésse l a p o s t o l k o d u n k is, 
az e r e d m é n y e le in te n e m lesz a r á n y b a n 
az ag i tác ióval . N e m ped ig azért , m e r t 
a g y e r m e k e k t a n í t á s u n k n a k e l l e n t é t e ü l 
n a p o n t a lá t ják az a lkoho l f o g y a s z t á s á t 
s néha a fe lnő t t ek unszo lására ő k is 
fogyaszt ják . 

A l k a l o m szüli a to lva j t . Az a g y a k o r i 
a lkalom, amikor a g y e r m e k e k az a lko -
hol f o g y a s z t á s á t látják, mindig a m i 
t a n í t á s u n k n a k a h a t á s á t c s ö k k e n t i s 
ront ja le . E tek in te tben , h o g y a g y e r -
m e k e k az i lyen a l k a l m a k t ó l t á v o l t a r -
tassanak, n a g y j e l e n t ő s é g e v a n a v a l l á s -
és k ö z o k t a t á s ü g y i min i sz ter úr 1 9 0 3 . 
évi 2 8 . 8 5 7 . sz. körrende l e t ének , m e l y -
b e n v a l a m e n n y i város i é s v á r m e g y e i 
t ö r v é n y h a t ó s á g i b i z o t t s á g o t fö lh ív ta , 
hogy a 15 éven aluli g y e r m e k e k n e k a 
k o r c s m á k é s nyi lvános m u l a t ó h e l y e k r ő l 
t á v o l t a r t á s a ü g y é b e n s z a b á l y r e n d e l e t i l e g 
in tézkedjék . Azonban, a m i n t tudjuk, e 
rendelet alapján készült szabályrendeletek 
nincsenek elég szigorral végrehajtva. De ha 
végre is volnának haj tva , a k o r c s m á k o n 
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é s nyilvános mula tóhe lyeken kívül épen 
a népnek azon részénél , ahol az 
alkohol fogyasztása nagy, családi ese-
mények és össze jövete lek alkalmával az 
iskolaköteleskorú gyermekek igen sok 
e s e t b e n tanúi és részesei az alkohol 
mértékte len fogyasztásának. És arra, 
hogy ezektől a g y e r m e k e k e t megóvhas-
suk, a tan í tó tanítása és példája n e m 
elég, valamint nem elég arra sem, h o g y 
az iskolaköteles gyermekek a dohány-
zástól vissza legyenek tar tva . 

Tudom, h o g y a dohányzásnak nincse-
nek olyan veszede lmes következménye i , 
mint az alkoholnak, de h o g y különösen 
a gyermeki szervezetnek nagyon árt a 
dohányzás, orvosi lag r é g e n t i sz tázott 
t ény . Pedig az iskolaköteles korban 
lévő gyermekek közt a dohányzás igen 
e l terjedt mindenfelé. K é t évvel eze lő t t 
negyedik osztá lyos 50 t a n í t v á n y o m kö-
zül 4 4 va l lo t ta be egy előforduló e s e t 
alkalmából, h o g y dohányozott . Ez a 
tanulók S 8 % - á n a k felel meg. Pedig én, 
mint nem dohányzó, jó pé ldát adok s 
mindenképen igyekszem beszélni és c se -
lekedni a dohányzás ellen. Azonban az 
é n példám azzal a sok alkalommal 
szemben, m e l y a g y e r m e k e k e t dohány-
zásra csábítja, nem elég erős. 

Ha igaz az a fönnebbi állításom, h o g y 
az iskolaköteles korban l évő gyermekek-
nek sok a lkalmuk van arra, hogy az 
alkoholt megszokják, menny ive l k ö n y -
nyebben kínálkozik a dohányzásra a lka-
lom. Azért is van anny i dohányzó 
gyermek. É s ez t a társadalom t é t l e n ü l 
nézi el. Városokban akárhányszor m e g -
történik, h o g y gyermekek szivaroznak 
az utcán s alig akad 1 — 1 komolyabb 
ember, aki ezért megszól í t ja őket. A 
fe lnőtteknek ez a magatartása épen az, 
ami részben szólásra ösztönöz engemet . 

Tanuja v o l t a m néhányszor városon is, 
falun is o l y a n esetnek, h o g y az igavonó 
ál latot sz ívte lenül bánta lmazó suhancot 
megbotránkozással szó l í to t ták meg e g y -
szerű munkásemberek és urak egyaránt . 

H á t ez igen helyes. D e miért n e m 
lobbannak haragra ugyani lyen mérték-
ben a szivarozó gyermek lát tára? . . . 
H a akármelyik kis faluban az u t c á n 
játszadozó gyermekek pl. szalmateker-
cset gyújtanának meg, aki a f e lnőt tek 
közül meglátná, indulattal lépne közbe 
s u tas í taná rendre a csíny tevőket . A 
szivarozó gyermeket l á t v a pedig, ugyan-
azon emberek közül al ig szólalna m e g 
valaki. A közönség érdeklődésének arra a 
fokra kell emelkednie a gyermekek minden-
féle cselekedete iránt, amelyen köztudatban 
van a vagyon féltése a tűzvész által okozott 
károk miatt. Oda kell nevelnünk a társa-
dalmat, h o g y felnőtt tagjai tartsák k ö t e -
lességüknek a gyermeket megóvni mind-
attól , ami egészségüknek, test i és le lki 
épségüknek árt, ide sorolom az i l let len, 
erkölcste len beszédet és a káromkodást is. 

Arra, h o g y a társadalomban a gyer-
mekek t e s t i és lelki épségének m e g -
óvására erős mozgalom induljon meg, 
a k ö v e t k e z ő k e t tar tom cé lravezetőknek : 
Történjék megfele lő intézkedés, h o g y a 
városi és megye i törvényhatóság i b izot t -
ságok saját hatáskörükben tegyenek m e g 
mindent arra, hogy a 15 évet be n e m 
tö l töt t gyermekek ne dohányozhassanak 
és a lkohol t egyáltalán ne fogyaszthas-
sanak. Az iskolaszékek és gondnokságok 
keres tessenek meg, h o g y tagjaik az 
i skolaköte les korban l e v ő g y e r m e k e k e t 
az alkohol fogyasztásától , a dohányzás-
tól és az i l let len beszédektől , amennyire 
csak alkalmuk van rá, visszatartsák. 
Történjék intézkedés arra nézve, h o g y 
a községi elöljáróságok, a papok, tan í -
tók, a gondnokságok és iskolaszékek 
tagjai m e n n é l szélesebb körben agitál-
janak a dohányzás, az alkohol s az 
erkölcste len beszédek és káromkodások 
ellen s igyekezzenek átvinni a köztudatba 
azt a fölfogást, hogy minden felnőttnek er-
kölcsi kötelessége az emberiséget oltalmazni 
a gyermekékben otthon, összejövete lek 
alkalmával, az utcán s általában min-
denütt . H a az elöljáróságok, gondnoksá-
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g o k és i sko laszékek tagja i azon akcióban, 
m e l y e t a t a n í t ó az i skolában az a lko-
hol, a dohányzás é s i l le t len beszéd e l len 
fo ly ta t , kívülről í g y részt vesznek, a tár -
s a d a l o m b a n lassan- lassan megér le lőd ik 
é s k ö z ö s s é lesz az a tudat , h o g y m i n d e n 

f e l n ő t t v é d e l m e z ő j e és neve lője a k i seb-
beknek . A k k o r az i skola minden i rányú 
m u n k á j a iránt á l ta lános l e sz az érdeklődés . 

Ta lán fö lös l eges is m o n d a n o m , h o g y 
e társadalmi javító munkából mi, tanítók, 
-a ré szünket b e c s ü l e t e s i gyekeze t t e l , 
pé ldaadóan kivesszük. 

(Nagybánya) Székely Árpád. 

A német-svájci és a .magyar osz-
tatlan népiskola.* 

Az osztatlan népiskola kérdése egyike a 
legfontosabb iskolaügyi kérdéseknek. A tanügyi 
körök állandóan napirenden tartják e kérdést 
és a külföldi pedagógusok legjobbjai keresve 
keresik e nehéz probléma megoldását. Hogy 
taníthat egy tanító egy tanteremben egy idő-
ben több osztályt, amelybe különböző korú ós 
képzettségű gyermekek járnak, olyan ered-
ménnyel, mint az osztott iskola tanítója? Ez 
a kérdés. Ránk, magyarokra nézve e kérdés 
még sokkal súlyosabb, mert népiskoláink hetven 
százaléka osztatlan és tetézi a tanítás nehéz-
ségét a többnyelvűség. Nemzetiséglakta vidé-
keinken a tanítónak nemcsak a tanítás, hanem 
az államnyelv biztosítása érdekében nyelvi 
nehézségekkel kell megküzdenie. 

A mi osztatlan népiskoláink speciális viszo-
nyai indítottak arra, hogy szabadságidőmet 
fölhasználva, olyan helyen tanulmányozzam e 
kérdést, ahol úgy véltem, hogy hasonló viszo-
nyokra fogok bukkanni. Evégből Német-Svájc-
nak három kantonját szemeltem ki. Az egy-
nyelvű Zürich, a kétnyelvű Bern és a több-
nyelvű Graubünden kantonokat. 

Mielőtt beszámolnék tanulmányaim ered-
ményéről, kedves kötelességet teljesítek, midőn 
e helyről hálás köszönetet mondok Lukács 
György vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak, hogy tanulmányútamban erkölcsileg és 
anyagilag támogatott. Ugyancsak köszönettel 
tartozom Zürich, Bern és Graubünden kantonok 
közoktatási kormánya vezetőinek : Locher, Zol-
linger, Gobat és Stiffler uraknak, akik a leg-
nagyobb készséggel segítettek munkámban. 

* Fölolvastatott a Magyar Pedagógiai Társaság f. 
évi november hó 18-én tartott ülésén. 

Mindenütt, ahol csak jártam, olyan iskolákat 
jelöltettem ki : amelyek leginkább megfelelnek 
a mi viszonyainknak. Tehát olyanokat, ahol 
szétszórt majorságokból kisebb-nagyobb távol-
ságról járnak parasztgyermekek az iskolába, 
ahol egy tanteremben egy tanító vezetése alatt 
nyolc osztály van és vegyesen fiúk és leányok 
együtt tanulnak. Ezeken a helyeken az iskola 
fölszerelését, az órarend beosztását, a helyi 
tantervet és az anyanyelv tanítását figyel-
tem meg. 

Előre kell bocsátanom, hogy nem akarok 
párhuzamot vonni a svájci és a mi osztatlan 
elemi iskoláink tanítási eredménye között. 

Az eredmény sok külső és belső körülmény-
től függ. Svájc csudaszép fekvése, földrajzi és 
természeti viszonyai már a kis gyermek lelkü-
letére is nagy befolyással van. Demokratikus 
kormányformája pedig kifejeződik az oktatás-
ügy egész vonalán. A földmíves, a gyáros, a 
katona, a szabad ország minden polgára sze-
retettel vesz részt a közügyekben. Es a tanító, 
az iskola lelke, e szabad népnek a szülötte! 
Sokat tanul és sokat dolgozik. Nincs nemzeti-
ségi harc még ott sem, ahol a nép többnyelvű. 
A nagy idegenforgalom, a lét kérdése ha j t ja 
az ott lakó románokat, olaszokat, hogy a 
német nyelvet megtanulják. Graubünden kan-
tonban, különösen Engadinban, szép számmal 
vannak románok, ezért az elemi népiskola első 
három osztályában az anyanyelv a tanítás 
nyelve, a negyedik osztálytól kezdve azonban 
végig már német. Természetesen ott, ahol a 
lakosság nyelve az olasz, mint például Tessin 
kantonban, ott a tanítás nyelve is olasz, épen 
úgy, mint Neuenburg, Waadt , Genf kantonok-
ban, a francia a tanítás nyelve ; Bern kanton-
ban a Jurában, 'Wallis és Unterwallis kantonok-
ban szintén francia, e kantonok többi részében 
német. A német-svájci felső népiskolákban, az 
úgynevezett sekundarschulekban fakultatív tan-
tárgy a francia és az olasz is; a Francia-
Svájcban a német. Eszerint olyan értelemben, 
mint nálunk, több tannyelvű népiskolákat nem 
találtam. Nálunk természetesen másképp áll a 
helyzet, úgy, hogy párhuzamot a kettő között 
vonni szinte lehetetlen. Az államnyelv bizto-
sítása érdekében az állami elemi iskolákba 
járó és magyarul nem beszélő gyermekek szá-
mára csupán a harmadik osztálytól kezdve van 
arról gondoskodva, hogy az anyanyelvükön 
való írás-olvasás taníttassák, tehát amidőn már 
a gyermek magyarul írni és olvasni megtanult. 

Nem is időzöm tovább e kérdésnél, hanem 
bemutatom a sihlwaldi teljes nyolcosztályú 
osztatlan népiskolát, tanítási munkája közben. 
Ez iskola ismertetésénél mutatom be a német-
svájci osztatlan népiskolák szervezetét és az 
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ottani tanügyi körök véleményét az osztatlan 
népiskola bajairól. Fölolvasásom második részé-
ben a magyar osztatlan népiskola histórikumá-
nak rövid egybefoglalása után bemutatom a mi 
osztatlan népiskoláinkat az új Tanterv és Uta-
sítás alapján. A kettőből végül levonom a 
tanulságokat. 

Sihlwald erdőség közepette fekszik Zürich 
kantonban. Iskolailag azelőtt Horgen községhez 
tartozott, de mert a gyermekeknek nagyon 
messze volt e község, 1895 óta önálló iskolát 
kapott. A tanulók egy részének még most is 
nagy útat kell tenni, míg az iskolába jutnak. 
Vannak gyermekek, akiknek a szétszórt major-
ságokból V2—3/í órai útat kell megtenniök, 
egyeseknek pedig egy egész óráig kell menniök, 
míg az iskolába érnek. Ez utóbbiak részére 
úgy állították össze az órarendet, hogy a 
vasútat használhassák. Délre az iskolában 
maradnak, hoznak magukkal hideg ételt és az 
erdőigazgatóság költségén minden gyermek kap 
meleg levest. A gyermekek nagy részének kevés 
intelligenciája van. Az erdőben nőnek föl, nél-
külözik a falusi, városi életet és nagyon kevés 
képzettel rendelkeznek. A szülőktől vajmi keve-
set tanulnak és az iskolán kívül legtöbbször 
magukra vannak hagyva. 

Az iskola az erdészlak közelében, gyönyörű 
helyen fekszik. Az iskolaépület nem díszes, de 
az iskola és az egészségügy követelményeinek 
minden tekintetben megfelel. Fölszerelése nem 
mintaszerű, de elegendő. Van Fister-féle olvasó-
táblája, számológépe, a számoláshoz összerak-
ható kockái, szemlélíetőképei ; Zürich, Svájc, 
Európa térképei, glóbusa és a fizika és kémia 
tanításához szükséges kísérleti eszközei, Wet t -
stein-féle természetrajzi faliképei és az ottani 
vidékről fa- és kőgyűjteménye. 

Az osztatlan iskolát egy fiatal tanítónő 
vezeti, aki Küsnachtban nyert jeles oklevelet. 
Fizetése a törvényes minimum: 1400 frank. 
A fizetés V3-ad részét az állam viseli, 2/3-át 
pedig Horgen községe fizeti. Ehhez járul a 
szabad lakás, veteményeskert és tüzifajárandó-
ság, úgy, hogy fizetése körülbelül 1900 frankra 
tehető. A jövő évben Horgen községe meg-
választja rendes tanítónőnek és akkor még 
háromszáz frank pótlékot fog kapni. 

Sihlwaldon teljes nyolcosztályú osztatlan 
elemi iskola van. 6 — 14 éves fiúk és leányok 
vegyesen járnak az iskolába, számszerint 65 en. 
70-nél több tanulót egy osztályban nem sza-
bad tanítani. Zürich kantonban ugyanis az 
iskolák szervezete a következő: Az iskolák 
törzse az ú. n. Primarschule (elemi népiskola). 
Ez nyolc évfolyamból áll. A hatodik évfolyam 
elvégzése után kétfelé ágazik az iskolák törzse ; 
a tanulók vagy a gimnáziumba, vagy az ú. n. 

Secundarschuleba, (polgári iskola) mehetnek. 
Akik sem az egyik, sem a másik iskolát nem 
látogatják, azok kötelesek a népiskola VII., 
VIII. osztályát végigjárni. A gimnázium 6V2 
évig tart és ennek elvégzése után megnyílik a 
tanuló előtt az egyetem. A Secundarschule 3 
évfolyamból áll és a második évfolyamból vagy 
az ipar-, vagy a kereskedelmi iskolába léphet-
nek a tanulók; mindegyik 4'/a évig tart. Az 
ipariskola elvégzése a polytechnikumra jogosít. 
A Secundarschule teljes bevégzése után vagy 
a tanítóképző-intézetbe, vagy a Technikumra 
(nem polytechnikum) mehetnek a tanulók. Mind-
kettő 4 évfolyamból áll. 

Az oktatás az elemi népiskolákban ingyenes. 
A tanulók ingyen kapnak tankönyveket, író-
eszközöket, szóval az összes iskolaszereket. 
(Ezek közül bemutatom az ABC könyvet.) 

Minden kantonnak külön tanterve és külön 
iskolaszervezete van. A tanterv a népiskolákban 
egységes és a minimumot állapítja meg, hogy 
az anyagot a rendelkezésre álló időben alaposan 
elvégezhessék. A népiskola általános céljához 
képest a tanítónak a tanterv földolgozásánál 
a gyakorlati élet szükségleteire kell tekintettel 
lennie. 

A népiskolában megengedik, hogy bizonyos 
tárgyakat osztályösszevonással tanítsanak. Az 
osztályösszevonás lehet időleges és lehet állandó. 
Időlegesen összevonják az osztályokat, ha a 
korábban tanultakat jól begyakorolni akarja a 
tanító. így a szamtan, írás és rajzolás be-
gyakorlására összevonható az I. és II. osztály ; 
a számtan és ének begyakorlására a n . és 
III. osztály : a beszéd- és értelemgyakorlatokra 
a III. és ÍV. és a földrajz és fogalmazás be-
gyakorlására a IV., V. és VI. osztály. 

Állandóan összevonhatók : az I. és II. osz-
tály a beszéd- és értelemgyakorlat tanításánál ; 
a ÍII—IV. osztály a természetrajz és a helyes-
írás tanításánál; az V—VI. osztály a termé-
szetrajz, földrajz, történelem, biblia, történet 
és erkölcstan tanításával. A VII—VIII. osztály 
ugyanezen tantárgyaknál; az írásnál az V—VI. 
osztály és ugyanezen tantárgy tanításánál a 
VI., VII. és VIII. osztály. Tornában az első 
három, a IV., V., VI., esetleg I V - V I l í - i g 
vonhatók össze. 

Sihlwaldban a tanítónő a tanulók értelmi 
fokához és a tanításra szánt szorgalmi időhöz 
képest helyi tantervet állított egybe és az 
órarendet a megengedett osztályösszevonás 
szerint készítette el. Á tanítónő heti óraszáma : 
34. A tanítás reggel 7-kor kezdődik és tart 
11-ig; azután ismét délután 1-től 4-ig foly a 
tanítás. Az I—H. osztály mindennap 10-kor 
jő az iskolába és délután 3-kor megy haza; 
a III. 9-kor jő és szintén délután 3 ig, esetleg 
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4-ig marad az iskolában. Az V., VI., VII,, 
VIII. rendesen 7-kor jön és 11-kor távozik; 
délután szabad, csak a leányoknak van kézi-
munkájuk szerdán és csütörtökön délután. Ily 
beosztás mellett a tanterem sohasem zsúfolt, 
a levegő tiszta és a tanítás intenzívebb. 

Látogatásom alkalmával egy kis mesét tár-
gyalt a tanítónő az I. és II. osztállyal, a 
többieket csendesen foglalkoztatta. A mese 
tárgya az volt, hogy egy kis fiú apja parancsa 
ellenére éretlen almát szedett a fáról, megette, 
megbetegedett és meghalt. 

A mesét a kisgyermekek svájci dialektus-
ban mondták el és a tanítónő eleinte ugyan-
csak dialektusban intézte a kérdéseket a 
tanulókhoz és lassan, szinte észrevétlenül ve-
zette át őket a dialektusból az írott német 
nyelvre. Ekkor láttam, hogy a svájci tanító a 
tanítás ezen fokán oly nagy munkát végez, 
mintha egy teljesen ú j nyelvet tanítana. Nem 
az a szándéka a tanítónak, hogy a gyermek 
beszédéből dialektust kiirtsa, hanem a dia-
lektus megtartása mellett az írott nyelvre is 
megtanítsa. A nehézséget főképen az okozza, 
hogy a svájci dialektus hangtani sajátságai, 
törvényei egészen elütnek az írott német nyelv-
től és a kis svájci gyermeknek valósággal 
fizikai erőt kell kifejtenie, hogy nyelvét a 
német írott ny lvltez idomítsa. A mi új Tan-
tervünkhöz fűzött Utasításban azt olvasom, 
hogy a tanító hivatva van — egyéb eszközökkel 
egyetemben — a gyermeknek az iskolán kívül 
elsajátított nyelvjárásszerű beszédmódját ellen-
súlyozni, mert a népiskolai anyanyelvi oktatás-
nak egyik föladata az is, hogy a gyermeket 
a művelt köznyelvre szoktassa. Majd így foly-
tatja az Utasítás: „Jóllehet a működése helyén 
beszélt nyelvjárást jól kell ismernie a tanító-
nak, mégis az ő beszédje lehetőleg ment legyen 
minden tájnyelvi színezettől. De ami ennél 
sokkal fontosabb, legyen tiszta minden idegen-
szerűségtől az egyes kifejezésekben, a mondat-
kötésben, vonzatokban és szórendben egyaránt." 
Én azt hiszem, ez utóbbi a fő. Mert hogy a 
tájnyelv mellett milyen jól meg lehet tanulni 
az írott nyelvet, azt épen a német-svájci isko-
lákban láttam. 

A tanítás menete a kezdő fokon a követ-
kező : A tanító tervszerűen kidolgozott tan-
menet szerint kérdéseket intéz a tanulókhoz, 
hogy mi mindent látnak az iskolában. A gyer-
mekek dialektusban mondják el mindazt, amit 
az iskolában látnak és amit azokról tudnak. 
Az egyszerű mondatocskákat a második osz-
tályos tanulók egyenként és aztán kórusban 
ismétlik. A tanultakat kisebb egészekben egy 
második osztályos tanuló foglalja össze. Ezután 
megismétlik az összefoglalást előbb a jobb, 

azután a gyöngébb első osztályos tanulók. így 
lassanként történik az átmenet az írott nyelvre. 
Megkönnyítik a tanulást a második osztályo-
sokkal folytatott formális nyelvgyakorlatok. A 
tanulók szócsoportok elé határozott vagy hatá-
rozatlan névelőt, mutatónévmást, itt- ott mellék-
nevet tesznek és az egyes számból a többest 
képezik; kis mondatokat készítenek az egyes 
és többes számban, az igével végeznek gyakor-
latokat s így tovább. A tanultakat egyenként 
és kórusban gyakorolják be. Mihelyt lehet, a 
tanító állandóan az írott nyelvet használja. De 
kisebb elbeszélések, mesék tárgyalásánál hosz-
szabb ideig megtartja a tanító is a dialektust, 
mert így könnyebben vél a gyermek érzelem-
világára hatni. 

így a sihlwaldi tanítónő is az említett kis 
elbeszélés tárgyalásánál, fölváltva a dialektust 
és az írott nyelvet használta. Följegyeztem a 
kérdéseket és a feleleteket; de ezúttal csak a 
legjellemzőbbeket reprodukálom ; a befejező 
kérdést. Midőn elmondták a kisgyermekek 
szépen összefüggően a kis efbeszélés tartalmát, 
megkérdezte a tanítónő, hogy ki volt az oka 
annak, hogy a kisgyermek meghalt. A tanuló 
így felelt : 

Tanuló : Wilhelm selbst „wil er nid gfolget 
bât." 

Tanító: „Er häd nid gfolget, ist nid folg-
sam gsi." 

Wilhelm war unfolgsam. Ezt a szót a taní-
tónő tisztán, értelmesen mondta ki és a tanulók-
kal előbb egyenként, azután kórusban ismétel-
tette és hangok, szótagok szerint végül a fali-
táblára írta. I t t jegyzem meg, hogy az osz-
tályban van egy nagy falitábla és a falakon 
még ezenkívül kis falitáblák csüngnek, körül-
belül 4 — 5. Épen így vezette le a tanítónő 
az ungehorsam szót. Ezután az első osztály 
csendes foglalkozásul a sam szótagot írta le. 
A 2-ik osztály nyelvtani gyakorlatokat írt. 
Az óraszünet után a kisosztályosok elmentek 
és a 6., 7., 8. osztállyal Keller Gottfriednek 
„Aroleid" című költeményét tárgyalta a taní-
tónő. Ekkor láttam, hogy ezen a fokon már 
csaknem hibátlanul beszélik a tanulók a német 
írott nyelvet. I t t már a dialektust csakis egy-
egy nehezebb kifejezésnek tárgyi magyarázatá-
nál használta a tanítónő. 

Ezzel bemutattam egy német-svájci teljes 
nyolcosztályú népiskolát munka közben. Meg-
látogattam még Thai vil-Gattikonban, Lembach-
ban, Churban osztatlan népiskolákat, de min-
denütt, kisebb eltérésekkel, hasonló viszonyokra 
találtam. 

Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha a né-
met-svájci osztatlan népiskola eredményének 
megítélésére megszólaltatom az ottani tanügyi 
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körök véleményét, akik hosszú tapasztalat alap-
ján mondtak ítéletet saját iskolájukról. Talán 
ugyanezt az ítéletet mondhatjuk ki a magun-
kéról is. Zürich kanton tanügyi köreinek össze-
foglaló véleményét az ottani hivatalos közlöny-
ben tették közzé. Onnan idézem a követke-
zőket : 

Az osztatlan népiskolai tanító munkája na-
gyon szétforgácsolódik, a szóbeli tanítással 
lázasan kell sietnie osztályról osztályra, még 
akkor is, ha csak hat osztályt kell tanítania. 
E lázas sietség következménye az, hogy a 
tanító szóbelileg egy-egy osztályt csak nagyon 
rövid ideig taníthat, míg ellenben a tanulók 
írásbeli, tehát csendesen foglalkoztatásra arány-
lag sok időt ferdít, anélkül, hogy módjában 
volna behatóan ellenőrizni a csendes foglalko-
zást. Nagy baj származik ebből különösen az 
alsóosztályos tanulókra, akiket sokkal nehe-
zebb írásbelileg foglalkoztatni, mint a középső és 
felsőbb osztályos tanulókat, akiknek önálló fog-
lalkozására inkább lehet számítani-. Ilyen vi-
szonyok között legtöbbet szenvednek az első 
osztályos tanulók. A tanítónak a tanítási ered-
mény kárára és a természetes tanítási mód 
követelményeinek ellenére túlságos korán kell 
az írástanítást megkezdenie és nem szentelhet 
egyes tanulókra annyi időt, mint amennyit az 
alapvető tanítás föltétlenül megkövetelne és 
amennyi szükséges volna arra, hogy a tanuló 
egyéniségével foglalkozzék. 

De még más veszedelem is fenyegeti a taní-
tás eredményét. Hogy a tanító a felsőbb osz-
tályokban is némi eredményt produkáljon, 
kénytelen velük az alsóbb osztályok rovására 
többet foglalkozni. Vagy pedig ha kevesen jár-
nak a felsőbb osztályokba, ezeket elhanyagolja 
a tanító. Kiemelték azonban a tanügyi körök, 
hogy az idősebb tanulóknak az ifjabbakkal való 
együttes tanítása versenyre kelti az idősebbe-
ket és a középső osztályokban a reáltárgyak-
nak tanítása gyümölcsözőleg hat a felsőbb osz-
tályokra is. 

Az osztatlan népiskola VII., VIII, osztályá-
nak különválására most folynak a tanácsko-
zások és jövő évben Zürich kanton közokt. 
kormánya behatóan meg fogja vitatni az osz-
tatlan népiskolák szervezetét, illetve a VII. és 
VIII. osztálynak a helyét az osztatlan népisko-
lában. 

II. 
Rátérek most az új Tanterv és a hozzáfű-

zött Utasítás alapján a magyar osztatlan nép-
iskola ismertetésére, hogy a két ország osztat-
lan népiskoláit egymás mellé állítva, levonhas-
sam a tanulságot. Heves irodalmi csata előzte 
meg az új Utasításokban lefektetett modern 

pedagógiai és didaktikai elveket. 1897-ben a-
Néptanítók Lapjában Halász Ferenc, a köz-
oktatásügyi minisztérium népoktatási ügyosztá-
lyának vezetője, közzétett egy cikket „Az osz-
tatlan népiskola" címmel. E cikk bevezetô 
részében élénk színekkel ecsetelte a tizenkétezer 
osztatlan népiskola mizériáit és rámutatott 
azokra a módokra, amelyekkel az égető bajok 
orvosolhalók volnának. Kiindult a népoktatási 
törvény 29. szakaszából, mely azt rendeli, hogy 
a fiú- és leánygyermekek elkülönítve, s ameny-
nyire lehet, külön tantermekben oktattassanak. 
Kimutatta, hogy a törvény eme rendelkezése 
népiskoláink 75%-ában, t. i. az osztatlan nép-
iskolákban, enyhébb részében, vagyis úgy van 
végrehajtva, hogy a fiú- és leánygyermekek 
ugyanegy tanteremben, de külön csoportban 
elhelyezve oktattatnak, míg népiskoláinknak 
csupán 25 százalékában van a törvény szigorí-
tott rendelkezéseiben, vagyis a fiúk- és leányok-
nak külön tantermekben való oktatásával végre-
hajtva. Nézete szerint csak e négy tanerővel 
bíró iskoláknál megokolt a törvény szigorított 
rendelkezésének végrehajtása. A két-három tan-
erős iskoláknál, a nem szerint való elkülönítés 
felhagyásával lehet az iskola tanítási színvona-
lát emelni. Az egytanítós osztatlan népiskola 
mizériáin a tanítási idő helyes beosztásával 
vélt segíteni. Azt ajánlotta, hogy a kezdők és 
haladók csoportja megosztva járjon az iskolába. 
Őszkor és tavaszkor délelőtt kora reggel 7 
órától 10 óráig a III—IV. és V—VI. osztá-
lyok heti 18 órában, két összevont csoportban 
nyer jenek oktatást. A kezdők járjanak délután 
2 órától 4-ig. 

E cikk sorompóba szólította osztatlan nép-
iskoláink tanítóinak legjavát és voltak, akik 
mindenben egyetértettek a cikk írójával, de 
voltak olyanok is, akik azt bizonyították, hogy 
az ajánlott módok kivitele akadályokra talál 
az életben és hogy azok a módok minden 
helyen nem érvényesíthetők. 

A kir. tanfelügyelők hivatalosan szintén 
hozzászóltak e kérdéshez, de ezeknél is meg-
oszlott a vélemény. 

Négy évvel később új Utasítást adott ki a 
közoktatásügyi kormány az állami elemi isko-
lai gondnokságok részére és ebben már a 
Halász ajánlotta módok egyike a maga teljes-
ségében keresztül vitetett. 

A 78. § ugyanis elrendeli, hogy két-három-
tanítós elemi iskolában az egyik tanító az 
egyik vegyes (fiúk és leányok) osztályt, a másik 
tanító a másik vegyes osztályt tanítsa. 

Közben az Orsz. Közoktatási Tanács a nép-
iskolai Tanterv revíziójával foglalkozott. Ekkor 
merült föl a kérdés, hogy az osztatlan nép-
iskola számára külön tanterv készíttessék-e, vagy 
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egységes tanterv adassék ki, tekintet nélkül az 
osztatlan népiskola speciális helyzetére ? E 
nagyfontosságú kérdéshez épp e helyről Földes 
Géza tagtárs szólott behatóan és az egységes 
tanterv mellett szállott síkra, meggyőző ér-
vekkel. 

Ez a kérdés rövid historikuma, amelyből 
látható, hogy tulajdonképen csak 1897 óta 
kezdtünk e kérdéssel tüzetesebben foglalkozni 
és mégis, ma már meglepő eredményre mutat-
hatunk. Az új Tantervnek az osztatlan nép-
iskoláról szóló része teljesen modern alapon 
áll. Becne van minden, amit egy^ ideális osz-
tatlan népiskolától elvárhatunk. És itt említem 
meg, hogy az új Utasításban a Halász ajánlotta 
módok másodika is, t. i. a napi iskolázás, 
illetve az osztályok iskolába járásának meg-
osztása is érvényre emelkedett. 

Az új Utasítás általános részében, mindjárt 
a bevezető sorokban, tömören és hűen sorolja 
föl mindazokat a bajokat, amelyekkel az osz-
tatlan népiskolának meg kell küzdenie. Előre-
bocsátja, hogy a csöndes foglalkoztatás helyes 
módja az osztatlan népiskolának főkérdése. 
Továbbá, hogy az iskolák faluhelyen levén, 
nem ritkán, a törvény ellenére, túlságosan zsú-
foltak ; az iskola fölszerelése sem felel meg a 
követelményeknek, a tanulók iskolaszerekkel 
nincsenek kellően ellátva. A szorgalmi idő sok 
helyütt csak két hónapra terjed, úgy, hogy a 
gyermekek a hosszú szünet alatt egészen el-
szoknak a tanulástól és a tanító nem képes 
megvalósítani a hat osztályt; osztatlan nép-
iskoláink nagy része, a népoktatás nagy kárára, 
tényleg nem hat-, hanem négyosztályú. De a 
szorgalmi idő alatt is faluhelyen az iskolázta-
tás rendetlenebb, mint a városban, főleg a tanév 
elején. De évközben is. Végül faluhelyen nin-
csen meg mindenütt a lakosságnak az az élénk 
érzéke a népoktatás áldása iránt, mely a nép-
oktatás sikerének egyik legfontosabb föltétele ; 
a gyermekek értelmi színvonala is alacsonyabb, 
óvodába sem járhatnak, mely előkészíti őket a 
népiskolára. 

Fölsorolja azután az új Utasítás a kedvező 
körülményeket. Nagy hasznára van a tanító-
nak, hogy hat éven át tanítván tanítványát, 
alaposan megismeri, alkalmazkodhatik a tanulók-
hoz, de ők is könnyebben alkalmazkodhatnak 
hozzá. A tanítás kapcsolatosságát, egységét is 
jobban gondozhatja. A fiatalabb és idősebb 
gyermekek együttlétéből is sok jó származik. 
A kezdő a maga gyarlóságait, hibáit és tudat-
lanságát a nagyobbak társaságában hamarább 
veszi észre. Mindezeknél nem kevésbé fontos, 
hogy a felsőbb osztályok gyöngébb tanulói 
egyes tárgyakból figyelvén az alsóbb osztály 
tanítására, az állandó pótlás és ismétlés kö-

vetkeztében szembetűnően javulnak, illetve meg-
erősödnek az ismeretekben. 

Amint ebből láthatjuk, a magyar osztatlan 
népiskola bajainak egy része, de különösen a 
kedvező körülmények csaknem egybevágnak a 
svájci viszonyokkal. 

A bajok orvoslására az új Utasítás, amint 
már föntebb említettem, mindenekelőtt az egy-
tanítós, különösen túlnépes osztatlan iskola 
megosztását ajánlja akképen, hogy az I—II . 
osztály naponként csak 10 —12 óráig, a I I I—IV. 
osztály 8 —10 óráig, az V—VI. osztály d. u. 
2—4 óráig legyen jelen az iskolában, illetve 
kapjon tanítást. Kár, hogy az új Utasításhoz 
mellékelt részletes órarend, amely tehát min-
tául van föltüntetve, nem vette figyelembe ezt 
a helyes megosztást. E minta-órarendben a kis-
osztályosok is 8-kor jönnek az iskolába a 
többiekkel együtt. A bajok orvoslásául még 
az osztályok összevonását és a szorgalmi idő 
kihasználását ajánlja az ú j Utasítás. 

Az osztályösszevonások mikéntjére jó szol-
gálatot tesznek az Utasításhoz mellékelt óra-
tervek. Az Utasítás szerint a testgyakorlat, 
ének, rajz, gazdasági gyakorlatok, háztartás, 
kézimunka tanításában az osztályok összevo-
nása könnyebb, mint az elméleti tanítás alkal-
mával. Játékoknál, kirándulásoknál az együt-
tesség magától értetődik. A magyar nyelv 
tanításában is két-két osztály gyakran haszon-
nal együtt tanítható ; a beszéd- és értelem-
gyakorlatoknál jobb az első és második osz-
tályt összevonni, a földrajzban a felsőbb osz-
tály sokszor haszonnal figyelhet az alsó osztály 
tanítására. 

íme, az osztályösszevonásnál ajánlott mó-
doknál is sok hasonlóságot találunk a svájci 
iskoláknak ajánlott módokkal. 

A tanév kihasználására nézve azt ajánlja az 
új Utasítás, hogy minden iskolánál a tanítás 
legalább az I—II. osztályban szeptember hó 
első napjain kezdődjék s a tanulók egyszerre 
jöjjenek föl ; amennyiben a helyi körülmények 
mellett a III—VI. osztályoknak 2 — 3 heti 
haladék adása elkerülhetetlen volna, legalább a 
két alsó osztály addig a kezdet nehézségein 
átesvén, könnyebben halad a tanulásban. A 
tanév a falusi nép foglalkozására való tekin-
tettel is a III—VI. osztályokban május hó 
közepe előtt nem zárható be, inig az I —II. 
osztály május hó végéig tartozzék az iskolába 
járni. 

Ugyancsak nagv hasznát veszik az osztatlan 
iskola tanítói a csöndes foglalkoztatásra vonat-
kozó részletes utasításoknak ; mert az bizonyos, 
hogy az osztatlan iskolában a csöndes foglal-
kozásokra fordított idő kihasználásától függ az 
iskola munkaeredménye. Ezért pontosan meg-
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jelöli az új Utasítás a csöndes foglalkozás 
módjait, tárgyait és eszközeit és azt is, hogy 
miként kell a munkát kiosztani a gyöngébb 
tanulókra való tekintettel és hogyan kell a 
tanulók munkáját ellenőrizni, elbírálni. Az ú j 
népiskolai Tanterv a tanítás anyagát olykép 
osztja föl, és az Utasítás a t an í tás módját és 
a tananyag részleteit olykép állapítja meg, hogy 
az osztatlan népiskolának más Tantervre, még 
kevésbé más Utasításra nincs szüksége. Ki-
emeli azonban az ú j Utasítás, hogy az osztat-
lan iskolának heti 32 órája a teljesen osztott 
iskola heti 145 órájával szemben nem hagyhat 
kétséget aziránt, hogy itt, bár egy cél felé 
törekszünk, a tananyagból valahol engednünk 
kell; másrészt a tanítási eljárás fogásaival oda 
kell törekednünk, hogy a célhoz és időhöz 
képest a két szélső tagozatú iskola tananyagát 
a lehetőség szerint összeegyeztessük. Ehhez 
képest becses utasításokat ad az osztatlan 
iskola tanítóinak, miképen kell a tananyagot 
a Tantervhez képest összeegyeztetni. Megköve-
teli az állandó részletes tanmenetet, a tanítás-
időnek s ehhez képest a tananyagnak tervszerű 
beosztását. 

Az új Utasítás megrajzolja tehát az ideális 
osztatlan népiskola képét és pontosan meg-
határozza az abban működő taní tó föladatát. 
Le van abban rakva a modern pedagógiának, 
didaktikának és methodikának minden föltétele. 
Habár sok benne a frázis és az ismétlés, de 
azért méltán megirigyelheti tőlünk a külföld 
is. Csakhogy a valóság messze mögötte marad 
az ú j Utasítás osztatlan népiskolájától. Német-
Svájcnak nincs ily vaskos, remek Utasítása, 
csak 55 oldalra terjed a Tanterve és a hozzá-
fűzött Utasítások, de azért a valóságban inkább 
megközelítik az ú j Utasítás osztatlan népisko-
láját. Miért? A felelet egyszerű: a népoktatás 
ingyenes, iskolái jól vannak fölszerelve, nincse-
nek zsúfolt osztályai, a tanítót igyekeznek jól 
fizetni, szóval nem sajnálják az iskolától a 
pénzt. 

Nálunk készen van az új Utasítás, most 
már tisztára pénz kérdése, hogy az osztatlan 
iskola a valóságban megfeleljen a követelmé-
nyeknek. 

Bizonyára országszerte nagy lelkesedést kel-
tett , hogy Lukács György vallás- és közokta-
tásügyi miniszter úr programjába fölvette az 
ingyenes népoktatást. Most már remélhetjük, 
hogy az ingyenes népoktatás nemcsak a tandíj 
elengedéséből fog állani, hanem az ú j Utasítás 
követelményeinek megfelelően (1. a 40. és 315. 
lapot) a népiskolát nevelő oktató sikerének biz-
tosítása céljából el fogják látni célszerű búto-
rokkal minden szükséges tanító- és szemléltető-
eszközzel, különösen pedig a tanulókat a szük-

séges könyvekkel, írószerekkel, füzetékkel és tan-
szerekkél. 

De zsúfolt osztályokkal sem érhetjük el az 
ú j Utasítás kitűzte célokat. Az új Utasítás 
tekintettel van a zsúfolt osztatlan iskolákra. 
Ha osztott iskola nem lehet zsúfolt, annál ke-
vésbé szabad zsúfolt osztatlan iskoláról be-
szélni. 

Nagy gondot kell fordítanunk első sorban 
állami elemi iskoláink fejlesztésére, mert hiszen 
azt kivánjuk, hogy például szolgáljon a más 
jellegű iskoláknak. 

Az iskola lelke a tanító. Kezében van letéve 
a tanítás eredménye. Első sorban raj ta áll, 
hogy megvalósítsa azt az ideális célt, amit az 
ú j Utasítás tűz ki. Pár évvel ezelőtt megírtam 
„Pedagógiai Kalauz" című munkámat, már 
abban hangoztattam, hogy az osztatlan nép-
iskola tanítójának éveit a háborús évek szerint 
kellene megbecsülni és annak a reményemnek 
adtam kifejezést, hogy eljő az idő, amidőn az 
osztatlan népiskolai tanító munkáját anyagilag 
is honorálni fogják. 

De viszont a tanítóképzőkön fordul meg, 
hogy az onnan kikerülő tanítójelöltek az osz-
tatlan iskola nagy föladatával tisztában legye-
nek és az ú j Utasításban lefektetett elveket 
alaposan ismerjék. Ott kell különösen a esön-
des foglalkoztatás nemeit részletes óratervben 
megállapítani. 

A tar í tók fizetésének javítására és a tanító-
képzők színvonalának emelésére a következő 
nyilatkozatot te t te a kultuszminiszter ú r : „A 
népoktatáshoz az eddiginél fokozottabb mérv-
ben fűzött állami és társadalmi követelmények 
a tanítók javadalmazásának és a tanítóképzés 
színvonalának emelését szükségessé és halaszt-
hatatlanná teszik." 

Szívemből óhajtom, hogy e nyilatkozat mi-
előbb testet öltsön, mert akkor bizonyára csak-
hamar földerül az osztatlan népiskola szomorú 
képe. 

Értekezésem végéhez értem. Formális javas-
latot nem teszek, mert az előrebocsátottakból 
önként következik, hogy mik lehetnének javas-
latom pontjai. 

(Budapest.) Körösi Henrik. 

Tüdőbeteg tanítók szanatóriuma. 
(Levél a szerkesztőhöz.) 

E becses lapok f. évi november hó 2 án 
megjelent számában dr. Juha Adolf kartárs úr 
tüzetesen, nagy szakértelemmel és megbecsül-
hetlen ambícióval foglalkozik azon már-már 
égetővé vált kérdéssel, hogy minő eszközökkel 
lehetne derék tanítóink részére szanatóriumot 
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létesíteni. Engedje meg a t. szerkesztő úr, hogy 
•csekélységem is, minthogy már 1897 óta ve-
zetem a budapesti általános munkás-beteg-
segélyzö szentendrei szanatóriumát, és így e 
téren meglehetős bő tapasztalatok állanak 
rendelkezésemre, hozzászólhasson azon nehéz 
föladat megoldásához, melyet dr. Juba kartárs 
úr maga elé tűzött. 

Igazsága van t. kartársamnak abban, hogy 
a szanatórium épületének megteremtéséhez 
szükséges pénzösszeget nem lesz nagy föladat 
vagy legalább is nem lesz nehéz megszerezni. 
Fődolog azonban az, hogyha már az épület 
a modern higiénikus viszonyoknak megfelelő 
alakban biztosítva van, hogy akkor annak fönn-
tartásáról már eleve bőségesen gondoskodva 
legyen. 

Erre nézve fényes példa gyanánt állíthatom 
ide a budapesti általános munkás-betegsegélyző-
pénztár tagjainak áldozatkészségét, amiből 
azután láthatjuk, hogy milyen csekély eszkö-
zökkel lehet nagy és humánus intézményt 
sikeresen fönntartani. 

Amidőn ugyanis pénztárunk 1896-ik évben 
fönnállásának 25 éves jubileumát ünnepelte, 
maradandó emléket kívánt tagjai, főleg tüdő-
beteg tagjai részére biztosítani. Az említett 
évben megtartott nagygyűlés abban állapodott 
meg, hogy nagybizottságot küld ki kebeléből, 
melynek föladata leend szanatórium létesíté-
sére alkalmas villatelep vagy hely megvásár-
lása. Már azon időben átcsaptak Németország-
ból hozzánk is a szanatóriumi mozgalmak 
hatalmas hullámai és végre, nagy keresés után, 
abban állapodott meg a bizottság, hogy meg-
vásárolja néhai Bárcsy István, honvédelmi 
miniszteri tanácsos mintegy 6 holdnyi területen, 
gyönyörűen parkírozott, közvetlenül a szent-
endrei Dunaág mellett fekvő villáját, amiért a 
pénztár nagy alkudozások után 20 ezer fr tot 
fizetett. Persze még azután tetemes befek-
teté seket is tettünk ; így például fürdőhelyi-
séget, nagy vízlevezető-csatornát stb. csinál-
tattunk. 

A villa megvételéhez szükséges pénzt úgy 
szereztük be, hogy részint önkéntes adakozá-
sokra szólítottuk föl a tagokat, munkaadókat, 
részben pedig minden egyes pénztári tagot arra 
köteleztünk, de csak egyévi tartamra, hogy 
hetenként két krajcárral többet fizessen be, és 
ebből olyan összeg folyt be, hogy a villát meg-
vásárolhattuk. Amidőn az épület megszerzésével 
elkészültünk, akkor a pénztár érdemes vezető-
sége az alapszabályoknak olyan módosítását 
javasolta és fogadtatta el, hogy a már megvett 
szanatórium gondtalan fönntartásához az eddigi 
heti befizetésen kívül minden egyes tag egy 

krajcárral (két fillérrel) többet fizesen be és 
ebből olyan összeg gyűlt eddig is be, hogy 
most mintegy 50 — 55 ezer tagszám mel-
lett, ugyanannyi, tehát 50—60 ezer korona 
áll a szanatórium rendes szükségleteinek fede-
zésére. 

A mi szanatóriumunk eredetileg 15 ágyra 
volt tervezve, most azonban már 26 ágy áll 
rendelkezésünkre, a tavasszal pedig ötvenre 
lesz kiegészítve. 

Most már áttérve a hazai tanítóság részére 
tervezett szanatórium fönntartásához szükségelt 
összeg beszerzésére, közelfekvő dolog, hogy ha 
érdemes tanítóságunk úgy összetart, mint a 
munkásság, akkor a szanatórium fönntartásának 
kérdése meg van oldva. Ha ugyanis a 28.000 
tanító egyetemlegesen kötelezné magát, hogy 
évenként egy koronát küldene e célra, esetleg 
ehhez az illetékes iskolaszéket hozzájárulás 
céljából megnyerné, úgy 30 ágyas szanatórium 
fölállításához már a tavasszal hozzá lehetne 
fogni, és ha még a tanügyi kormány bizonyos 
évi (tán 10.000 koronás) hozzájárulást biztosí-
tana, úgy merem állítani, hogy 40—45 ágyra 
lehetne azt berendezni, mert ha a szanatórium 
vezetése ügyes, szakértő, önzetlen kezekbe lesz 
letéve, úgy a létesítendő telep racionális föl-
használásával, az ápoltak mindennemű meg-
károsítása nélkül a kiadásokat jelentékenyen 
lehet csökkenteni. 

Egy tudom, hogy Liber József, nyug. kir . 
tanfelügyelő, ki a magyar tanítóság érdekeit 
mindenkor szívén viselte, alkalmas terület meg-
vételére (Szentendrén) már te t t előterjesztést, 
amely telek alkalmas is volna szanatóriumi 
épület emelésére, én pedig a magam részéről 
bármikor is szívesen állok a nemes ügy szol-
gálatára. 

(Szentendre.) Dr. Weisz Ármin, 
városi orvos, a bpesti ált. munkás betegs. 
pénztár szanatóriumának vezető orvosa. 

A székelyföldi kartársakhoz. 
A szegedi Székely-Társaság, mely a székely 

testvérek erkölcsi és anyagi támogatása céljá-
ból alakult, amely székely háziipari cikkekből 
minden tekintetben kitűnően sikerült karácsonyi 
bazárt rendezett, arra kéri a székely akció 
vezetőit, továbbá a papokat, tanítókat, jegyző-
ket és általában mindazokat, akik a maroknyi 
erdélyi magyarság ügyét szívükön viselik, hogy 
ez alábbi kérését a lehetőségig teljesíteni szí-
veskedjenek. 

Társaságunk a bazár létesítése alkalmából 
olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek méltán 
megérdemlik a szélesebb körben való figyelmet, 
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sőt azt is, hogy ez eszmét a gyakorlatban is 
megvalósítsák. 

Tapasztalataink a következők : A karácsonyi 
székely bazárokat legcélszerűbb december else-
jétől december végéig rendezni. A december 
15 és január 15 közötti idő kevésbé alkalmas. 
A vásárlóközönség ugyanis jóformán csak kará-
csony előtt vásárol, karácsony után kevésbé, 
mert részint kiköltekezett, részint kezd leszokni 
az újévi ajándékvételről. A cikkek felerészben 
gyermekjátékok, felerészben 2)raktikus, olcsó szük-
ségleti tárgyak legyenek. Nagyon kapósak az 
egy-két koronás apró tárgyak, azok, amelyek 
szükségletre és ajándékozásra alkalmasak. Ilye 
nekből nagyon sokat kell előállítani részint a 
karácsonyi bazárok, részint állandó boltok szá-
mára. Égetően szükséges több szél elyföldi játék-
gyár fölállítása. Hazánk sok milliót költ gyer-
mekjátékra s ennek kilenctizede külföldre 
vándorol, mert nekünk a marosvásárhelyi, a 
bártfai, a szélaknai (Hont megye), a fenyves-
chovojniczai és fegyverneki kisebbrangú já ték-
gyárainkon kívül egy nagyobb szabású gyárunk 
nincs. Szükséges továbbá, hogy részint a maros-
vásárhelyi kamara, részint a székely társaságok 
gyűjtése révén papok, tanítók, jegyzők segéd-
kezésével már jóelőre községenként összeszedjék 
a gyermekjátéknak alkalmas szereket, bábot, 
lovacskát, gyermekbútort s más gyermeknek 
kedves játékszert, hogy idejekorán piacra 
küldbessék. Evégből a kamara, a székely ki-
rendeltség s a székely társaságok állami vagy 
társadalmi segítség ú t ján olyan pénzalapról 
gondoskodjanak, amelyekből az elküldendő 
cikkek árát a szegény népnek előre kifizethes-
sék. Enélkül lehetetlenség boldogulni. Az eddig 
gyakorolt módon inkább a jobbmódú iparoson, 
kereskedőn segítettünk, mert csak ezek tudtak 
bizományba árúkat küldeni. 

Gondoskodniok kell továbbá a nevezett 
faktoroknak arról is, hogy az árak megszabása 
egyenletes és mindig olcsó legyen, továbbá, hogy 
csakis praktikus és speciális cikkek kerüljenek 
piacra, nehogy pl. az Alföldön a nem székely 
iparosok jogos panaszra fakadjanak. 

Gondoskodni kell továbbá állami és vasúti 
kedvezményről is. A szegedi székely bazárra 
küldött tárgyak 5 0 % vasúti engedményben 
részesültek, ezenfölül a szegediek áldozatkész-
sége ingyen helyiséget, fuvart s fölszerelést 
biztosított a bazár számára. 

Különösen kapósak voltak a gyermekjátékok, 
tulipános ládák, gyermekbútorok, a kalotaszegi, 
a székely és hétfalusi csángó nőimunkák, a 
Filep Dezső székelyudvarhelyi fazekas pompás 
agyagárúi, a székely kamara gyűjtötte kosarak, 
gyékényszatyor-árúk, háztartási cikkek, tapló-

árúk, a tordai egykoronás mézeskalácsok, a 
kulacsok, a fenyőcukorkák, a csergeszőnyegek 
stb. Nagy föltűnést keltett Molnár Dániel 
makkfalvi székely földmíves gyönyörű állat-
szobraival, melyekről Fadrusz is elismerően 
szólt. 

Társaságunk ezúttal tehát azt kéri a székely 
akció vezetőitől, hogy mielőbb gondoskodjanak 
a karácsonyi ajándékoknak alkalmas tárgyak, 
főkép a gyermekjátékoknak a föntemlített 
módon való gyűjtéséről, hogy azokat a keres-
kedőknél elhelyezhessük s eladásukról gondos-
kodhassunk. 

Biztosra vesszük, hogy ott, ahol székely 
társaságok vannak, vagy ahol székely bazárok 
már eddig is úttörőül szolgáltak, mint Buda-
pesten, Szegeden, Aradon, Hódmezővásárhelyen, 
Karczagon, nagy siker fogja a nemes munkát 
jutalmazni. De az iparpártoló szövetségek s 
egyesek buzgalma révén érdemes volna a többi 
nagyobb városokban is kísérletezni, mint pl. 
Kassán, Miskolczon, Nagyváradon, Pozsonyban, 
Pécsett, Temesvárt stb., ahol 10 — 1 5 % kezelő-
költségért bármely kereskedő vállalkoznék a 
neki is reklámul szolgáló székely eredetiségek 
eladására. Hiszen ma már a társadalom kezdi 
a székelymentés magyar nemzeti fontosságát 
fölfogni s hova-tovább jobban pártolja a 
szekely fürdőket és ásványvizeket. Az idén 
például az összes székely fürdők zsúfolásig 
megteltek s a vendégek száma felerészben 
a fővárosból s a Nagyalföldről telt ki. A 
kitűnő és olcsó ásványvizek is szépen hódí-
tanak. Szegeden és környékén a borszéki, 
az előpataki, a málnási Mária, a Szikulia, a 
sepsibodoki Matild, a répáti s főképp a bibarcz-
falvi Baross vizek már csaknem teljesen ki-
szorították a hasonló hatású drága és sokszor 
hamisított külföldi vizeket. A Barossból havon-
ként egy vaggon víz fogy el, mivel olcsóbb a 
szódavíznél is. (Egy liter Baross az üveg le-
számításával 20 fillér.) Ezzel aztán azt is elérte, 
hogy még Amerikában is nagy kelendőségnek 
örvend. 

Föl tehát a nemes munkára, mert a hazai 
ipar nem szót, nem írást, hanem tetteket óhaj t ! 
Ne eresszük be a küszöbünkön az idegen 
por téká t ! így csinálhatjuk meg leghamarább 
politikai fordulat nélkül is az önálló vámterü-
letet s azt a székely ipart, amelynek. érdeké-
ben Szterényi József kereskedelmi államtitkár 
nemrégen gyűlést hívott egybe! 

(Szeged.) Sassi Nagy Lajos 
tanár, székelytársasági titkár. 
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Az ember. 
Abból a nagyszabású irodalmi vállalatból, 

amely a Műveltség Könyvtára címen ez év 
elején indult meg, most készült el a második 
kötet, melynek címe: Az ember testi és lelki 
élete, egyéni és faji sajátságai. 

Amit évszázados kutatás erről a hozzánk 
legközelebb eső tárgyról : az emberi test meg-
ismeréséről, az emberi nem fejlődéséről és a 
természet nagy világában elfoglalt helyéről 
felderített és összegyűjtött ; amit az emberiség 
faji sajátságairól, az ember lelki életéről, testi 
és lelki egészségéről tudni legfőbb érdekünk; 
szóval, az ember egész mivoltának, lényegének, 
rendeltetésének és az életben való boldogulá-
sának teljes ismeretanyagát megtaláljuk ehben 
a kötetben, melyet Alexander Bernát és Len-
hoisék Mihály egyetemi tanárok szerkesztettek. 

A tudnivalók ezen óriási anyagából semmi 
sem hiányzik, ami a művelt közönséget érde-
kelheti, és az alapos tudás az előadás oly 
könnyedségével párosul ebben a könyvben, 
amely olvasását kellemessé, szinte szórakoz-
tatóvá teszi ; mindezt oly írók tollából kapjuk, 
akik hazánkban az emberi tudomány illető rész-
letének kimagasló képviselői. 

Az ember című munka bevezető cikkét Len-
hosiék Mihály egyetemi tanár irta, aki az 
emberi tudomány történetét és mai állapotát 
nagy vonásokban mutatja be. Lenhossék Mihály 
nemcsak világszerte ismert kiváló szakember 
az embertudomány terén, hanem kitűnő író is, 
aki az alaposságot az előadás eleganciájával 
tudja egyesíteni. 

A gyönyörűen megírt bevezetést Gorka Sán-
dor dr.-nak körülbelül 60 oldalnyi tanulmánya 
követi Az ember származása és helye a termé-
szetben cím alatt. Gorka a ma már egyedül 
elfogadható természettudományi alapon áll, az 
embert, mint az állatvilágnak egyik tagját 
mutatja be és a reálitások tükrét állítja elénk. 

Nagy és nehéz feladatot oldott meg Pékár 
Mihály dr. az egyetem élettani tanszékének 
adjunktusa, aki A test szerkezete és működése 
című, majdnem 200 lapra terjedő részben ezt 
a száraznak látszó ismeretanyagot a legelevenebb 
formában fejtegeti. Nem külön-külön tárgyalja 
az emberi test leírását és az egyes szerveknek 
életfunkcióit, hanem ez a mindeddig elkülönítve 
taglalt két ismeretcsoport munkájában teljesen 

eggyé olvad. Nem az apró anatómiai részle-
tekre, hanem arra fekteti a súlyt, hogy az 
olvasó az emberi test finom, csudás szerkeze-
tének működését, összhangját ismerje meg. 

Közvetlenül ehhez a részhez csatolódik 
Tíanschburg Pál dr. idegorvosnak a szellemi 
munka természetéről szóló fejezete. A modern 
gondolkodásban ma már nagy helyet foglal el 
ez a kérdés, amely lelki működéseinknek élet-
tani vonatkozásait vizsgálja, és amelynek 
Iianschburg dr. önálló, nagyhírű művelője. 

Az ember faji sajátságait Semayer Vilibald, 
az Országos Néprajzi Múzeum igazgatója ismer-
teti, nagy, általános vonásokban tárgyalván a 
faji fejlődéstan, a faji osztályozások és az ú. n. 
faji élettan rendkívül érdekes kérdéseit, amelyek-
hez az emberiség főbb fajtáinak rövidre fogott 
bemutatása csatlakozik. Külön fejezetet szen-
tel Semayer a magyar faj ismertetésének. 

Ezzel, amit idáig elmondottunk, Az ember 
ismertetése ki volna merítve, de a nagyközöncég 
joggal vetheti föl a kérdést, hogy, ha már mind-
ezekbe az ismeretekbe behatoltunk, ha mindezekbe 
a problémákba oly ügyes, eszes módon bevezettek, 
mikép vegyük ezeknek hasznát a magunk boldo-
gulása, a magunk egészsége és életünk meg-
hosszabbítása szempontjából? — A tudós egye-
temi tanárok, akik Az ember című kötet szer-
kesztését elvállalták, nem riadnak vissza attól 
sem, hogy ebben a kötetben egy ú. n. nép-
szerű egészségtant is nyújtsanak. Rálépnek arra 
a térre, amelyen az áltudomány az emberiség 
súlyos kárára már annyi sokat vétkezett, és 
amelyen véghetetlenül sokat kell jóvátenni. Az 
ember című munka ezen részében természete-
sen nem a régi fajta kuruzsló szólal meg, aki 
az egyedül boldogító egészségi módszer hirde-
tése mellett rémképekben mutatja be a beteg-
ségek és azok következményeinek minden vég-
letét, hanem a józan, tudományos kutatásaink 
összes eredményeit fölhasználó, elfogulatlan jó-
barát beszél hozzánk. Ez a népszerű egészség-
tani rész, melyet Dalmady Zoltán dr. írt, négy 
fejezetre oszlik: A betegség és egészség címen 
bemutatja életünk ezerféle ellenségeit, az örök-
lődés, a sebesülés, a baktériumok és sokféle 
mérgek által okozható betegségeket. Hisz a 
betegségek okainak megismerése már fél út 
azok elkerülésére. 

Az egyénnek és a társadalomnak tudatos 
működését a betegségek elkerülésére a Véde-
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kezés a betegségek ellen címen külön fejezet 
tárgyalja. Az élet tartamának az emberi kor 
•legvégső határáig való kitolását pedig Hogyan 
éljünk címen fejtegeti Dalmady. 

A legkényesebb kérdésnek, magának a halál-
nak tárgyalását sem kerüli Dalmady, sőt külön 
fejezetet szentel neki, amelyben finom, szinte 
költői lendületű szavakkal beszél az élet ezen 
utolsó jelenetéről. A művelődés terjedésétől 
várja az élet berendezésének oly tökéletesedé-
sét, hogy mindinkább gyarapodjék a természe-
tes halállal, betegség nélkül, előrehaladott kor-
ban kimulóknak száma és Mecsnikov elmélete 
nyomán bizonyítja, hogy az ilyen, jó egészség-
ben elaggott egyéneknél a halál ösztönszerű 
vágya lép föl, a halál minden borzalmassága 
nélkül. 

Ezzel zárul az ember fizikai életének is-
mertetése és ezt követi a lelki élet, még pedig 
külön részben a normális lelki élet és külön 
fejezetben a lelki élet rendellenességeinek be-
mutatása. — Előbbit Alexander Bernát, utóbbit 
Ranschburg Pál írta. 

Alexander Bernát egészen új alapon indul 
és számolva a legszélesebb nagyközönség mű-
veltségi fokával, könnyed formában vezeti be 
az olvasót a filozófiának ezen részleteibe. 

Rendkívüli érdeklődésre számíthat A lelki 
rendellenességek című rész is: a hailucinációk, 
beteges illúziók, kényszergondolatok, emlékezési 
zavarok, búskomorság, akaratgyöngese'g, szóra-
kozottság, hisztéria, a hipnózis, a moral insanity, 
a lángész és minden ezekkel összefüggő, gon-
dolkodásunkat nap nap után foglalkoztató kér-
dések, melyekből szerző annyit nyújt, amennyit 
a művelt nagyközönségnek tudnia kívánatos. 

Az ember című munkának minden egyes cikke, 
minden egyes szava eredeti munka, melyre a 
magyar tudományosság és a magyar közönség 
egyaránt büszke lehet. Nem is jelen meg sehol 
az egész világirodalomban olyan munka, amely-
nek szerkezete és összeállítása ezzel a magyar 
könyvünkkel azonos volna, vagy azzal párhu-
zamban állhatna. Húsz színes melléklet, számos 
egyéb műmelléklet, majdnem 500 szövegkép 
teszi szemlélhetővé mindazt, amit a szöveg el-
mond. Papír, nyomás, kötés, megannyi reme-
kei a könyvkiállítás technikájának. A munka 
ára díszkötésben 24 kor., kiadója az Athenaeum, 
Irodalmi és Nyomdai Részvény társul at. 

Az ember c. munka egyik önálló része a 
Műveltség Könyvtára c. nagyszabású gyűjte-
ménynek. 

„A gramatika szerepe a pedagógiában." í r t a : 
dr. Weszely Ödön. (Budapest, 1905. Lampel R. 
könyvkereskedése.) Ara 80 fill. Dr. Weszely 
"Ödön ez új munkájában kifejti, hogy miért 

foglal el iskolai rendszerünkben oly jelentékeny 
szerepet a gramatika tanítása. Kimutatja, hogy 
az iskola egyetlen és legfőbb tárgya sokáig a 
latin nyelv tanulása volt. Vázolja, hogyan fog-
lalt tért lassan-lassan a nemzeti nyelv és iro-
dalom s hogyan szorultak ennek folytán hát-
térbe a klasszikus tanulmányok. Kimutatja, 
hogy a gramatika pedagógiai szerepe még 
nincs tisztázva. Fejtegeti azután, hogy mi a 
nyelv s mi a nyelvtan ? Lélektani alapon elemzi 
a nyelvtudást és a nyelvtanítást. A gramatika 
tudása nem okvetlenül szükséges a nyelv-
tudáshoz, de elősegíti a nyelvhasználat szaba-
tosságát. A gramatika, a nyelv elmélete, ön-
tudatossá teszi a nyelvhasználatot. Tudományos 
iskolában tehát szükség van reá, mert bevezet 
az absztrakt gondolkodásba s a tudományos 
munkálkodásba. A gramatika azonban a nyelvi 
tanulmányoknak csak egy része, s az, amit ma 
magyar nyelv cím alatt mint tárgyat tanítanak, 
csak nagyon kis részben gramatika. E tárgy 
legfőbb része a nemzeti irodalom termékeinek 
az olvasása. Ehhez fűződnek a gyakorlati és 
elméleti tanulmányok. Gyakorlatiak : az előadó-
képesség fokozása, a helyesírás, fogalmazás 
tanulása. Elméletiek : a gramatika, a stilisztika, 
poétika és retorika. Ma tehát a gramatika mái-
nem uralkodó studium, hanem csak csekély 
része a nemzeti nyelvvel összefüggő nagy 
tanulmányi körnek. 

Orgonahangok cím alatt ima-, énekkönyvet 
írt Molnár József kúnszentmiklósi kántorfő-
tanító. A könyv 1024 lapon 900 éneket és 
szép imákat tartalmaz. A mű ára aranymet-
széssel, kapoccsal 3, 4, 5 K, kötések szerint. 
Égi orgonavirágok című kisebb műve 542 éne-
ket tartalmaz. Ennek ára 2 K 40 fill. A szerző 
minden egyes eladott példány után 20 fillért 
a Tanítók Háza javára ad. Karácsont,i Pásztor-
játéka is most hagyta el a sajtót. Felnőttek-
nek vagy nagyobb gyermekeknek van szánva. 
Ara 40 fillér. Minden egyes példány után 5 fill, 
szintén a Tanítók Háza javára adatik. Meg-
rendelhetők a szerzőnél, Kúnszentmiklóson. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A Népoktatási Könyvtárakat Intéző Bizott-

ság a következő ifjúsági iratokat fogadta el 
jegyzékbe vételre : 

A) Mindkét fokozatra (az elemi osztályok, 
az ismétlő-iskolák, az ifjúsági egyesületek szá-
mára) ajánltatnák: 

1. Arany János válogatott költeményei. Kis 
Könyvtár. Lampel Vászonba kötve, ára 1 korona. 

2. Petőfi Sándor válogatott költeményei. Kis 
Könyvtár. Lampel. Vászonba kötve, ára 1 kor. 
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B) Föltép az ismétlő-iskolák s az ifjúsági 
egyesületek számára. 

3. Benedek Elek: Hazánk története. Athe-
naeum. Ara 6 korona. 

4. Tompa Mihály válogatott költeményei. Kis 
Könyvtár. Lampel. Vászonba kötve, ára 1 korona. 

5. Vörösmarty Mihály válogatott költemé-
nyei. Kis Könyvtár. Lampel. Vászonba kötve, ára 
1 korona. 

6. Czuczor Gergely válogatott költeményei. 
Kis Könyvtár. Lampel. Vászonba kötve, ára 1 
korona. 

7. Tóth Kálmán válogatott költeményei. Kis 
Könyvtár. Lampel. Vászonba kötve, ára 1 korona. 

8. Csokonai V. M. válogatott költeményei. 
Kis Könyvtár. Lampel. Vászonba kötve, ára 1 
korona. 

9. Garay János válogatott költeményei. Kis 
Könyvtár. Lampel. Vászonba kötve, ára 1 korona. 

10. Kisfaludy S. és K. válogatott költemé-
nyei. Kis Könyvtár. Lampel. Vászonba kötve, 
ára 1 korona. 

11. Jókai Mór kisebb müvei. Kis Könyvtár. 
Lampel. Vászonba kötve, ára 1 korona. 

12. SZÍVÓS Béla: A természet csodái. I. Vasár-
napi könyvtár. Franklin. Ara 40 fillér. 

13. SZÍVÓS Béla: Az állatvilág csodái. II. 
Vasárnapi könyvtár. Franklin. Ara 40 fillér. 

14. Gaal Mózes. Burkus. Franklin. Ara 2 
kor. 50 fillér. 

15. Cooper. Bőrharisnya. Franklin. Ara 2 
kor. 60 fillér. 

Az itt fölsorolt ifjúsági iratokat az 1158— 
902. ein. sz. a. kelt rendelettel (L. Hiv. Közi. 
1902. évf. 408. 1.) kiadott és a népiskolai ifjú-
sági iratok megbírálásáról, jegyzékbe iktatásá-
ról és használatáról szóló „Szabályzat" máso-
dik szakasza értelmében a föntemlített bizottr 
ságnak felelős ajánlatára a népiskolai ifjúsági 
könyvtár jegyzékébe iktatom. 

Budapest, 1905 november hó 17-én. 

A miniszter helyett: 
Molnár, 

államtitkár. 

vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : a cisztercita-

rend heiligenkreutzi apátságának, mely a barát-
falui áll. el. isk. céljaira 326 Q-ölnyi területet 
ingyen átengedett ; hereeg Esterházy Miklósnak, 
aki a szerdahelyi közs. isk. építési céljaira 200 
koronát adományozott; Giins Béla dunaföld-
vári lakosnak, aki az ottani izr. el. népisk. 
részére 950 koronát adományozott; herceg 
Lichtenstein Alajosnak, aki a bélapatakai írtvá-
nyokon létesítendő négy áll. el. isk. elhelyezé-

sére egyenként 600, összesen 2400 négyszögöl 
kiterjedésű telket adományozott. 

Kinevezte: Skvarla Sándor oki. tanítót a 
dénesújfalvi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Dévay 
Béla mezőgecsei áll. el. isk. tani'ót az újdávid-
házai áll. el. isk.-hoz; Csik Sándor simonyi-
falvai áll. el. isk. tanítót a temesbuttyini áll. 
el. isk.-hoz ; Tóthpál János és Tóthpál Jánosné 
pürkereczi áll. el. isk. tanítót, illetőleg tanító-
nőt a predeáli áll. el. isk.-hoz; Jakab Sámuel 
temesbuttyini áll. el. isk. tanítót a simonyifalvai 
áll. el. isk.-hoz; Kolumbán Károlyné Blazsek 
Piroska kercsedi áll. el. isk. tanítónőt a ko-
lozsvári áll. el. isk.-hoz ; Haib János keglevich-
házai áll. el. isk. tanítót a magyarpádéi és Kri-
zsán György az óbébai közs. isk.-hoz szolgá-
lattételre rendelt áll. el. isk. tanítót a Kegle-
vichházai áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Gyuritsné Joanovics Olga delibláti közs. isk. 
ideigl. tanítónőt. 

Nyugdíjat utalványozott: Constantin János 
nagyilvai gör. kath. el. iskolai munkaképtelen 
tanítónak évi 640 K-t; Kapecz János greo-
váczi munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
1020 K-t. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Az Országos Közoktatási Tanács ál-

landó bizottsága e hó 21-én dr. Fináczy Ernő 
elnöklésével tartott ülésében megkezdte a tanító-
képző-intézeti tanárok képzéséről és képesíté-
séről szóló szabályzat tárgyalását. E szabály-
zatot a dr. Pauer Imre elnöklésével megalakított 
albizottság készítette. Berzeviczy miniszternek a 
tanácshoz intézett és ez ügyben irányadó le-
iratát tartva szem előtt, az albizottság főképen 
ama jelöltek képzésének és képesítésének mód-
ját határozta meg munkálatában, akik a polgári 
iskolai tanító- vagy tanítónőképző-intézet jeles 
sikerű elvégzése után két évi egyetemi tanul-
mánnyal bővítették és mélyítették szakképzett-
ségüket. A javaslat emellett nyitva hagyja, 
noha részletesen nem szabályozza, a kérdésnek 
azt a másik módját is, amely szerint a jelöltek, 
a polgári iskolai képzőintézetek mellőzésével, 
meghatározott körben folytatott négy évi egye-
temi tanulmány és egy évi tanítói gyakorlat 
után állanának ugyanazon bizottság előtt képe-
sítő-vizsgálatra. 

— Az Eötvös-alap temetkezési osztályába 
szépen folynak a beiratkozások: a biztosított 
összeg már megközelíti a 300.000 koronát. 
Számos tudakozódás érkezik az elnökséghez az 
iránt, hogy tanárok lehetnek-e a temetkezési 
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osztály tagjai ? Az elnökség e lapok útján is 
kijelenti, hogy a temetkezési segély osztályába 
minden rendű és rangú tanügyi munkás be-
léphet, minden előzetes orvosi vizsgálat nélkül. 
Azt is kérdezik, hogy a születési bizonyítványt 
visszaküldik-e ? Erre a válasz az, hogy a. kort 
igazoló okmányt betekintés után az elnökség 
visszaküldi. A temetkezési segély ügyében a 
kir. tanfelügyelő urak az Eötvös-alap elnökének 
fölkérésére fölhívásokat küldöttek szét a taní-
tókhoz. Az Eötvös-alap elnöksége és a tanító-
ság hálásan tapasztalja, hogy a kir. tanfel-
ügyelő urak melegen érdeklődnek a tanítók köz-
jótékonysági intézményei iránt s hathatósan 
támogatják azokat. Hála és köszönet ezért a 
nemesen gondolkodó tanfelügyelői karnak ! 

— Lapunk f. szerkesztője néhány heti 
tartózkodásra külföldre utazott. Szolgáljon ez 
tudomásul mindazoknak, akik nevére címzett 
leveleket küldöttek vagy küldenek; minden 
olyan ügy, mely az ő személyes beavatkozását 
kívánja, csak visszatérte után, december hó 
20 ika táján nyerhet elintézést. A tiszteletdíjak 
kiutalvánvozása is csak ekkor nyer elin-
tézést. 

— A Magyar Tanítók Naptára ezidei év-
folyamát is eddig szépen fölkarolták t. kar-
társaink, akik megrendeléseikkel tanítóknak 
vidéki középiskolákon tanuló fiai ösztöndíj-
alapját gyarapítják. Erre az ösztöndíjra az 
Eötvös-alap tudvalevőleg február 2 iki köz-
gyűlésén hirdeti ki az első pályázatot. Az 1906. 
évi naptár kelendőségétől függ, hogy ez az 
ösztöndíj a jelenleg rendelkezésre álló kamatok 
összegénél nagyobb legyen. Az Eötvös-alap 
elnöksége ez okból ismételten arra kéri a t. 
kartársakat, hogy a kitűnő olvasmányokat tar-
talmazó Magyar Tanítók Naptárát mennél 
tömegesebben rendeljék meg az Athenaeum 
könyvkiadóhivatalánál (VII., Kerepesi-út 54. sz.), 
ahonnét 80 fillérért bérmentve küldik meg a 
naptárt. 

— Arcképleleplezés. Kegyeletes ünnepély 
keretében leplezte le a Kolozsmegyei Tantes-
tület, folyó évi közgyűlésével kapcsolatosan, 
november 18-án délután 4 órakor a Tanítók 
Hunyadi-Házában néhai Paál Ferenc volt 
kolozsvári tanítóképző-intézeti igazgató, a tanító-
testület volt nagyérdemű elnökének és az Eötvös-
alap legnagyobb alapítójának kitűnően sikerült 
arcképét. Emlékbeszédet Elek Gyula áll. isk. 

igazgató, a néhainak volt tanítványa mondott, 
ki találó vonásokban ismertette Paál Ferenc 
soha el nem évülő érdemeit. A minden részé-
ben szépen kidolgozott s melegséggel előadott 
szép beszéd elhangzása után az arcképet a 
tanítótestület elnöke adta át a Tanítók Háza 
érdemes gondnokának, • Kozma Ferencnek. Az 
ünnepélyen a Tanítók Hunyadi-Háza ifjxiságá-
nak dalkara működött közre. — A Kolozs-
megyei Tanítótestület közgyűlését november 
18-án tartotta meg Kolozsvárt, a vármegyeház 
dísztermében, PaUós Albert elnöklete alatt. Az 
elnöki megnyitóbeszéd és titkári jelentés után 
magasszárnyalású emlékbeszédet mondott Fa-
zakas József ny. áll. tanítóképezdei tanár fölött 
Kozma Ferenc kir. tanáesos. Fölolvastak a köz-
gyűlésen özv. Radnóti Dezsőné és Tarcsafalvi 
Albert, előbbi „A szép az iskolában", utóbbi 
„A tanító és munkatársai" címmel. A választ-
mányi tagok megválasztása után a minden 
tekintetben szépen sikerült közgyűlés véget ért. 

— Rajzoktatás az elemi iskolában. Az 
annyira sürgetett ethikai és művészeti oktatás 
immáron diadalmasan vonul be az elemi isko-
lákba. A magyar tanítói kar tudással és nemes 
ambícióval siet az új Tanterv új irányt célzó 
szellemének támogatására. A rajzoktatás új 
rendszere is megszületett, s ennek szolgálatá-
ban derék, becsületes munkát végzett két nagy-
váradi közs. isk. tanító, Balogh Károly és 
Bodnár János, kik az új Tanterv rajzanyagát 
dolgozták föl részletesen, az elemi iskola I—VL 
osztályai számára. A rajzminták — osztályon-
ként külön-külön, 20—25 szürke, negyedíves 
lapon — színes írónnal, csinosan és ízlésesen 
vannak kidolgozva ; valóban élnek és tanítanak 
e rajzok, útmutatója tanítónak, tanítványnak 
egyaránt. A III—VI. osztályok mintáit még 
az eesetgyakorlatok egészítik ki, melyeknek 
feldolgozása szintén az ú j Tanterv által kije-
lölt csapáson halad. Ez a munka, melyet a 
minden téren haladni akaró korszellem oly 
régen sürgetett, előreviszi a művészi oktatás-
ügyet, nyomában egészséges, új irány fakad. 
A Balogh-Bodnár-féle rajzminták ára osztá-
lyonként 5 korona, az egész sorozat 25 koro-
nába kerül. Megrendelhető Balogh Károly közs. 
isk. igazgatónál, Nagyváradon. (K. L.) 

— Rövid hírek. Imák és dalok c. füzete 
eladott 50 példánya után Kőszeghy István 
miskolczi ref. tanító 2 koronát küldött az Eötvös-
alapra. Kőszeghy kartársunk említett füzetét, 
mely lOVo-ot jövedelmez Eötvös-alapunk javára, 
melegen ajánljuk a ref. tanítóság figyelmébe. — 
Uj zenei lap jelent meg a fővárosban; az öt 
éven át Győrben megjelent „Magyar Lant" 
hajlékot és gazdát cserélt. Felelős szerkesztője 
Kereszty István lett, a régóta előnyösen ismert 
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zenei író és tanár. A „Magyar Lant" külön-
ben díjtalan társ apja a tizenkét éves „Zenélő 
Magyarország"-nak, mely a „Magyar Lant"- tal 
•együtt havonta kétszer jelenik meg zeneiro-
dalmi szöveggel és 10 —10 oldal zenemüvei, 
s ára negyedévre 3 korona. Előfizetések a 
„Zenélő Magyarország" kiadóhivatalához: Bu-
dapest, VIII., József-körút 22/24. intézendők.— 
Aranymenyegző. Pillarik Ferenc nyugalmazott 
róm. kath. kántortanító és neje e hó 20-án 
ünnepelték 50 éves házasságukat, a legjobb 
erőben és egészségben. Megjelentek az ünne-
pélyen a jubiláns szülők összes gyermekei és 
nnokái, sőt a távolabbi rokonság köréből is 
számosan. Az egyházi szertartást a jubiláns szü-
lők fia : túróczszentmáriai plébános végezte. — 
Tanítói jubileum,. A „Délmagyarországi Tanító-
egylet" zsombolyai fiókköre november 16 án 
tar to t ta őszi közgyűlését Szenthuberten, melyen 
tanítói szolgálatának 25-ik évfordulója alkal-
mából lelkesen ünnepelték Leblanc Lajost, a 
délvidéken jelesen ismert tanférfiút, ki társa-
dalmi téren is szolgálja hazáját ; szeretettel és 
buzgalommal ápolja nemcsak iskolájában, ha-
nem az általa 20 év előtt alapított dalárda és 
az ottani ifjúsági egyesület útján is a magyar 
nyelvet és hazafias érzést. 

— Halálozások. Koós Ferenc kir. tanácsos, 
nyug. kir. tanfelügyelő, 48-as honvéd, volt 
bukaresti ev. ref. lelkész, életének 78-ik évében 
Brassóban elhalt. Hogy ki volt ő a magyar-
ságnak, arról a Bukarestben elhagyott és sok 
üldözésnek kitett székely kivándorlottak, a 
brassómegyei népnevelésügy munkásai, a szé-
kely társadalom munkás tagjai tehetnek bizony-
ságot. Mint kiváló író is sok hasznot szerzett 
fajának. Érdekelte minden. Még a cigánynyelvet 
is megtanulta, minek révén néhai József fő-
herceggel állott összeköttetésben. — Barczen 
János, a szfőv. VIII. ker. Baross-utcai elemi és 
iparostanonc-isk. igazgatója, 70 éves korában, a 
tanügy terén kifejtett áldásos működésének 49., 
igazgatóságának 33. évében nov. 22-én várat-
lanul elhunyt. — Königsberg Márk paksi áll. 
polg. iskolai tanító szívszélhüdésben f. hó 17-én 
életének 64-ik évében elhunyt. — Duránik Mi-
hály nyugdíjazott gör. kath. kántortanító éle-
tének 67-ik évében, Györgyösön f. hó 15-én 
meghalt. — Mayer Lajos Gyula áll. népiskolai 
tanító Budapesten, f. hó 15-én, életének 45-ik 
és tanítói működésének 27-ik évében jobblétre 
szenderült. Áldás emlékükre! 

— A Magyar k i rá ly i ál lamvasutak téli 
menetrendjét olvasóink tájékoztatására az aláb-
biakban ismertetjük: Vonatok indulása Buda-
pest keleti pályaudvarról délelőtt: 6.20 órakor 
sz. v. Trieszt, Nagykanizsa ; 6.45 ó. sz. v. Wien, 
Grácz, Sopron; 7.00 ó.gy. v. Szabadka; 7.10 ó. 

gy. v. Ruttka; 7.15 ó. sz. v. Belgrád, Bród; 
7.25 ó. gy. v. Gyulafehérvár, Nagyszeben, 
Kolozsvár, Tövis, Máramarossziget ; 7.35 ó. 
gy. v. Fehring, Grácz ; 7.40 ó. gy. v. Kassa, 
Lemberg, Máramarossziget ; 7.50 ó. sz. v. Kassa ; 
8.00 ó. sz. v. Gödöllő; 8.00 ó. gy. v. Zágráb, 
Fiume, Torino, Róma, Pécs, Vinkovcze; 8.10 ó. 
sz. v. Arad, Brassó; 8.15 ó. sz. v. Zágráb, 
Fiume, Pécs, Bród; 8.35 ó. sz. v. Munkács, 
Mái'amarossziget; 8.50 ó. gy. v. Wien, Grácz, 
Sopron ; 9.00 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó, Mára-
marossziget, Stanislau; 0.35 ó. sz. v. Ruttka, 
Berlin; 11.15 ó. t. szsz. v. Kiskörös. 

Délután: 12.20 órakor sz. v. Győr, Wien, 
Szombathely; 12.35 ó. sz. v. Hatvan, Sátoralja-
újhely; 1.30 ó. sz. v. Gödöllő; 1.50 ó. gy. v. 
Fehring, Grácz ; 1.55 ó. sz. v. Szabadka, 
B.-Bród; 2.00 ó. gy. v. Arad, Bukarest (be-
zárólag november 15 ig, azontúl csak Brassóig 
közlekedik) ; 2.10 ó. gy. v. Wien, Páris ; 2.15 ó. 
gy. v. Kassa, Lemberg ; 2.25 ó. sz. v. Bicske ; 
2.25 ó. sz. v. Hatvan ; 2.35 ó. gy. v. Kolozs-
vár, Tövis, Szatmár-Németi ; 2.40 ó. sz. v. 
Szolnok ; 3.00 ó. gy. v. Pécs, Eszék, Gyékényes ; 
3 20 ó. gy. v. B.-Bród, Belgrád, Konstantinápoly ; 
3.25 ó. v. v. Paks; 3.30 ó. gy. v. Ruttka, 
Berlin ; 4.30 ó. sz. v. Győr ; 5.20 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 5.35 ó. sz. v. Ruttka, Berlin ; 5.45 ó. 
sz. v. Kolozsvár, Brassó ; 6.25 ó. sz. v. Hatvan ; 
6.35 ó. sz. v. Kiskőrös ; 6.50 gy. v. Zágráb, 
Fiume, Róma, Torino ; 7.05 ó. sz. v. Mára-
marossziget, Stanislau; 7.25 ó. sz. v. Bicske, 
Trieszt ; 8.25 ó. sz. v. Gödöllő ; 8.30 ó. sz. v. 
Zágráb, Fiume, Pécs, Bród; 9.00 ó. sz. v. 
Kassa, Csorba; 9.15 ó. gy. v. Kolozsvár, Buka-
rest, Stanislau; 9.40 ó. sz. v. Lemberg, Kassa, 
Máramarossziget ; 9.40 ó. sz. v. Fehring, Grácz ; 
10.00 ó. sz. v. Arad, Brassó; 10.10 ó. sz. v. 
Belgrád, Eszék, B.-Bród ; 10.30 ó. sz. v. Wien, 
Páris; 11.10 ó. v. v. Ruttka, Szerencs. 

Vonatok érkezése Budapest keleti pálya-
udvarra délelőtt: 5.00 órakor t. szsz. v. Mária-
Radna, Arad, Nagyvárad, Debreczen; 5.20 ó. 
v. v. Berlin, Ruttka; 5.45 ó. sz. v. Stanislau, 
Máramarossziget ; 5.45 ó. sz. v. Belgrád, B.-Bród ; 
6.10 ó. sz. v. Brassó, Arad; 6.15 ó. sz. v. 
Bicske, Gyékényes; 6.35 ó. sz. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget ; 6.40 ó. sz. v. Wien, 
Trieszt; 7.10 ó. sz. v. Brassó, Kolozsvár; 
7.10 ó. sz. v. Kiskőrös ; 7.25 ó. sz. v. Grácz, 
Fehring; 7.25 ó. sz. v. Gödöllő; 7.35 ó. 
sz. v. Hatvan ; 7.50 ó. gy. v. Bukarest, Brassó ; 
7.50 ó. v. v. Paks, Ádony-Pusztaszabolcs ; 
8.10 ó. sz. v. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 
8.15 ó. sz. v. Csorba, Kassa ; 8.45 ó. sz. v. 
Hatvan ; 8.50 ó. gy. v. Torino, Róma, Fiume, 
Zágráb ; 9.05 ó. sz. v. Szolnok ; 9.10 ó. sz. v. 
Győr; 9.45 ó. sz. v. Berlin, Ruttka; 9.50 ó. 
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sz. y. Szabadka; 10.15 ó. sz. v. Nagykanizsa, 
Trieszt. 

Délután: 12.10 órakor sz. v. Gödöllő; 
12.40 ó. gy. v. Berlin, Rut tka ; 12.45 ó. sz. v. 
Wien, Sopron, Szombathely; 1.00 ó. gy. Y. 
Konstantinápoly, Belgrád, B.-Bród; 1.10 ó. 
gy. Y. Bukarest (Bukarestbe bezárólag november 
15-ig,azontúl csak Brassótól közlekedik), Arad ; 
1.30 ó. gy. v. Gyékényes, Eszék, Pécs; 1.30 ó. 
gy. v. Lemberg, Kassa ; 1.45 ó. gy. v. London, 
Páris, Wien; 1.50 ó. gy. v. Tövis, Kolozsvár, 
Szatmár-Németi ; 2.10 ó. gy. v. Grácz, Fehring; 
3.10 ó. sz. v. Hatvan, Szerencs; 5.40 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 6.35 ó. sz. v. Győr ; 6.40 ó. sz. v. 
Brassó, Kolozsvár, Stanislau, Máramarossziget ; 
6.55 ó. sz. v. Belgrád, Bród; 7.00 ó. sz. v. 
Berlin, Ruttka, Szerencs; 7.10 ó. gy. v. Wien, 
Grácz; 7.20 ó. sz. v. Brassó, Arad ; 7.55 ó. 
sz. v. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 8.10 ó. sz. v. 
Munkács, Máramarossziget ; 8.45 ó. sz. v. Kis-
kőrös; 8.50 ó. sz. v. Csorba, Kassa; 9.05 ó. 
gy. v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Yinkovcze, 
Pécs; 9.10 ó. gy. v. Berlin, R u t t k a ; 9.30 ó. 
sz. v. Wien, Grácz; 9.35 ó. gy. v. Nagyszeben, 
Kolozsvár, Máramarossziget; 9.50 ó. gy. v. 
Grácz, Fehring ; 10.00 ó. gy. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget; 10.00 ó. gy. v. Sza-
badka ; 10.40 ó. sz. v. Gödöllő. 

Vonatolt indulása Budapest nyugati pálya-
udvarról délelőtt: 1.00 órakor kel. ost. expr. v. 
Wien, Páris, Ostende, London; 5.45 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 6.30 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 
6.35 ó. sz. v. Szolnok, Szeged; 6.45 ó. sz. v. 
Esztergom; 6.55 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 7.05 ó. 
v. v. Lajosmizse, Kecskemét; 7.20 ó. gy. v. 
Zsolna, Berlin; 8.00 ó. gy. v. Wien ; 8.05 ó. 
sz. v. Dunakeszi-Alag ; 8.30 ó. sz. v. Temes-
vár, Karánsebes, Báziás; 9.20 ó. sz. v. Wien, 
Berlin; 9.35 ó. sz. v. Palota-Újpest; 9.40 ó. 
gy. v. Bukarest, Báziás; 11.25 ó. sz. v. Pa-
lota-Újpest. 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Czegléd-Szol-
nok; 12.15 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 12.25 ó. 
sz. v. Nagy-Maros; 12.40 ó. sz. v. Dorog; 
1.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 1.45 ó. gy. v. 
Wien, Páris; 2.05 ó. sz. v. Piliscsaba; 2.15 ó. 
sz. v. Párkány-Nána; 2.20 ó. sz. v. Palota-
Újpest ;2.25 ó. gy. v. Bukarest, Báziás; 2.35 ó. 
sz. v. Érsekújvár ; 2.40 ó. sz. v. Esztergom ; 
2.45 ó. sz. v. Czegléd; 2.55 ó. sz. v. Lajos-
mizse, Kecskemét; 4.15 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
4.25 ó. sz. v. Nagy-Maros; 4.30 ó. sz. v. 
Szeged; 5.15 ó. gy. v. Wien; 6.10 ó. sz. v. 
Palota-Újpest; 6.20 ó. sz. v. Párkány-Nána; 
6.40 ó. sz. v. Esztergom ; 6.45 ó. gy. v. Zsolna, 
Berlin, Pozsony; 6.55 ó. sz. v. Bukarest, 
Báziás ; 7.25 ó. v. v. Lajosmizse ; 7.40 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 7.50 ó. sz. v. Yácz (csak október 

és április hónapban közlekedik) ; 8.30 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 10.00 ó. sz. v. Wien, Pár i s? 
10.10 ó. gy. v. Szeged, Báziás, Bukares t ; 
10.20 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza ; 10.30 ó. 
sz. v. Zsolna, Berlin; 11.20 ó. kel. expr. v. 
Belgrád, Konstantinápoly (minden kedden, csü-
törtökön és vasárnapon közlekedik); 11.30 ó. 
kel. ost. expr. v. Bukarest, Konstantinápoly 
(minden szerdán és szombaton közlekedik). 

Vonatok érkezése Budapest nyugati pálya-
udvarra délélőtt: 12.50 órakor kel. ost. expr. v. 
Konstantinápoly, Bukarest (érkezik minden hét-
főn és csütörtökön); 5.35 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 
6.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd; 6.25 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 6.35 ó. sz. v. Berlin, Zsolna; 
7.05 ó. tv. szsz. Párkány-Nána ; 7.15 ó. sz. v. 
Bukarest, Báziás ; 7.25 ó. sz. v. Dorog ; 7.35 ó. 
Palota Újpest ; 7.45 ó. sz. v. Páris, W i e n ; 
7.50 ó. v. v. Lajosmizse; 8.00 ó. sz. v. Duna-
keszi-Alag; 8.10 ó. sz. v. Párkány-Nána ; 
8.25 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza; 8.35 ó. sz. v. 
Esztergom; 9.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 
9.25 ó. gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony; 10.20 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 10.50 ó. sz. v. Érsekúj-
vár ; 10.55 ó. sz. v. Szeged. 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Palota-Új pes t ; 
12.55 ó. sz. v. Palota-Újpest; 1.15 ó. gy. v. 
Bukarest, Yerciorova, Báziás; 1.40 ó. gy. v. 
Páris, W i e n ; 2.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 
2.35 ó. sz. v. Kecskemét, Lajosmizse; 3.05 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 3.55 ó. sz. v. Nagy-Maros; 
4.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd; 4.30 ó. sz. v. 
Esztergom; 5.40 ó. sz.v. Palota Újpest ; 5.55 ó. 
sz. v. Wien, Berlin; 6.30 ó. gy. v. Bukarest, 
Báziás, Temesvár ; 6.50 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
7.00 ó. gy. v. Wien; 7.10 ó. sz. v. Temesvár, 
Báziás; 8.10 ó. sz. v. Piliscsaba; 8.20 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 8.45 ó. sz. v. Nagy-Maros; 
9.05 ó. gy. v. Wien; 9.15 ó. sz. v. Esztergom 
9.45 ó. gy. v. Berlin, Zsolna; 10.15 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 10.40 ó. sz. v. Szeged, Szolnok; 
10.45 ó. sz. v. Vácz (csak október és április 
hónapban közlekedik); 10.55 ó. kel. expr. v. 
Konstantinápoly, Belgrád (érkezik minden ked-
den, csütörtökön és szombaton); 11.00 ó. kel. 
ost. expr. v. London, Ostende, Páris, W i e n ; 
11.00 ó. v. v. Kecskemét, Lajosmizse. 

Tartalom : Társadalmi javító munka. Székely 
Árpád. — A német-svájci és a magyar osztatlan nép-
iskola. Körösi Henrik. — Tüdőbeteg tanítók szana-
tóriuma. Dr. Weisz Armin. — A székelyföldi kartár-
sakhoz. Sassi Nagy Lajos. — Szünóra : Az ember-
Irodalom. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. 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 . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az összes óvodák , e lemi , fe l ső n é p - é s po lgá r i 
i skolák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i s k o l a l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi é lő i j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e lö l é séve l ) é s az u t o l s ó p o s t a v i lágosan k i i r a n d ó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n egyes szóé r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . Eüryéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t e v ő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b ú so ra 1 k o r o n a . Ezek a d í j u k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL: 
EU DA PEST, I I . K E K . , OSIUOJI-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR . EGYETEMI NYOMDA, l . K E ß . , I S K O L A T É R 3 . 

Kéziratokat nem adunk: vissza. 

A kiskornak dohányzása ellen 
Századunk a társadalmi gondosság és 

gondoskodás j e g y é b e n szü le te t t , m e l y -
nek egyik f ő t é n y e z ő j e a bigiéna, a m e n n y i -
ben az é le t é s é l e tv i s zonyok m e g j a v í -
t á s á n fáradozik. N e m kisebb j e l e n t ő s é g e 
v a n a prof i laxisnak sem, m e l y az t a 
n e m e s cé l t t ű z t e föladatául, h o g y e g y e s 
fog la lkozások k ö v e t k e z t é b e n az ember i 
s z e r v e z e t b e n t á m a d h a t ó bajokat e lhá-
rítsa, megakadá lyozza , n e h o g y a t e s t 
m e g b e t e g e d é s e ál tal az e g y é n munka-
é s k e r e s e t k é p t e l e n n é váljon. 

K é t s é g t e l e n , hogy az e g é s z s é g ü g y 
é r d e k é b e n a l k o t o t t óv in tézkedések foga-
na tos í tá sá t m á r az e m b e r szü le téséve l 
kel l f o l y a m a t b a t enn i ; m e r t csak rend-
szeres, k ö v e t k e z e t e s s m e g a l k u v á s t n e m 
tűrő, l ankadat lan akcióknak és ag i tác iók-
nak 1 ö s z ö n h e t ő k az o ly v í v m á n y o k , 
h o g y pé ldának okáért m a m á r stat isz-
t i k a i l a g k i m u t a t h a t j u k üdvös e r e d m é n y é t 
az a lkoho l i zmus el leni k ü z d e l e m n e k ; 
h o g y sok sú lyos b e t e g s é g t e l j e s e n szám-
ű z v e v a n körünkből s m é g a l egre t t e -
g e t t e b b v e s z e d e l e m : a tuberkulózis is 
m á r sokat v e s z t e t t i szonyatából . S é p e n 
a g ü m ő k ó r n á l kons ta tá lhat juk legpreg-
nánsabban a szigorú és betűszer int 
v é g r e h a j t o t t ó v i n t é z k e d é s e k n e k áldásos, 
t e r m é k e n y í t ő hatását . í g y v á l h a t t e h á t 
t é n n y é a m a sokszor h a n g o z t a t o t t szó-
lam, h o g y a fö lv i lágos í tás és cé l tudatos 

v é d e l e m e lőharcosa i a hig iéniának és 
terapiának ! 

S vájjon l e h e t - e a v a t o t t a b b apos to la 
az e g é s z s é g ü g y n e k , mint a n é p tanítója , 
k inek szíve, l e lke kell, h o g y összeforrva 
l e g y e n k ö z s é g e aprajával, nagyjával . Az 
ő kezére bízta a Gondvise lés az i f júság-
nak, a j ö v ő n e m z e d é k n e v e l é s é n e k s 
o k t a t á s á n a k n a g y és m a g a s z t o s fö lada-
tá t , s ez adja nek i a z t az erőt, h o g y 
embernek , I s t e n n e k t e t s z ő munkásságá-
va l n a g y o b b befo lyást g y a k o r o l h a t az 
egyedre és az egész társadalomra, mint 
bárki más. 

Sürgős k i i r tásra váró bűnös, rossz 
szokás nálunk is a kiskorúak dohány-
zása, m e l y s z á m t a l a n v e s z é l y e s b e t e g -
ségnek cs íráját hordja magában. Ki n e m 
i smerné a s z i v a r v é g e t g y ű j t ő g y e r m e -
k e k e t 1 H e g y e s v é g ű pálcákra ü g y e s e n 
szúrják föl a k á v é h á z a k e l ő t t ülő ven-
dégektő l e ldobá l t szivar- é s c igaret ta -
végeke t , s h a e g y égőre akadnak , bol-
dogan szívják a z t t o v á b b s k u t a t n a k 
újabb z s á k m á n y után. K o m i k u s és e l -
szomor í tó ez a l á t v á n y egyszerre s e l é g 
gondolkozásra ad a l k a l m a t annak, ki a 
n é p sa tnyu lásá t sajnálja. A sz ivarvégek 
azonban n e m c s a k m é r g e z ő k a 8 — 10 
é v e s vadászaikra, h a n e m e g y e n e s e n m e g 
is fertőzik őket . Ez t b i z o n y í t j a már az 
is, h o g y i l y e n kis proletárokból kerül 
ki az ingyen rende lő - g y ó g y i n t é z e t e k 
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legtöbb tüdővészese ; de bizonyít ja m é g 
jobban a laboratóriumokban v é g z e t t szá-
mos vizsgálódás. Ez utóbbiak eredmé-
n y é t újabban egy Peserico nevű el ismert 
olasz orvos kísérlete i is megerősít ik . 

Tuberkulózisban szenvedőktől e lsz ívott 
szivar- és e igaret tavégeket azon frissi-
ben és több hét múlva is t enger i nyu-
lak bőre alá ol tott . Az állatok 5 0 szá-
zaléka elpusztult tuberkulózisban. Főleg 
a kiszáradt szivarvégek voltak igen 
sokáig fertőzők, míg a nyirkosán tar-
to t takban 10 nap múlva már elpusz-
tultak a tüdővész mikrobái. Tőzsdékben 
vásárolt, friss szivarok n e m vo l tak fer-
tőzők. A szivarvégekben sok vol t a bur-
gonya-bacil lusnak n e v e z e t t csíra; kívüle 
a genyesztő kokkusok, a proteus-fajok 
és a penészek fordultak elő n a g y szám-
ban. 

A dohányzás különböző nemei közöt t 
a cigarettázás a legkedveltebb, de egy-
út ta l a legveszedelmesebb is a serdülő 
ifjúságra. Különösen az idegrendszerre 
ha t kártékonyán. A kéznek könnyű resz-
ketése, a rossz látás, a szabálytalan 
szívműködés, az emésztés zavarai, a 
nyálkás nyelv, az ingerlékeny gége : 
mindmegannyi jelei a korai és túlzásba 
v i t t dohányzásnak. Régente az u tca 
gyermeke, ha néhány garashoz jutott , 
cukrot vagy gyümölcsöt v e t t magának 
és így némi táplálékhoz jutott . Ma fej-
let lensége és ráncos vonásai degenerált-
ságát bizonyítják. Egy vidéki város 
gyermekkórházának orvosa a városi 
gyermek öreges és fáradt arcát a 
c igaret tázásnak tulajdonítja. Az orvosok 
mindig e l í té lőleg nyi latkoztak a gyer-
mekek dohányzásáról , és a belőle szár-
mazó bajokat a c igarettázás t e t e m e s e n 
növeli. Az a vizsgálat, m e l y e t a Yale-
e g y e t e m egyik osztá lyában végeztek , 
nagyon érdekes eredményt m u t a t o t t . 
N y o l c éven át összehasonl í tot ták a do-
hányzókat a nemdohányzókkal . A do-
hányzókkal szemben száz nemdohányzó 
közül 24 -nek a súlya emelkedet t , 37 

magasabbra nőtt , 42 -nek dereka vo l t 
szélesebb és ugyanennyinek tüdeje vo l t 
fej lettebb. I lyen föltűnő vol t a dohány-
nak a szervezetre való romboló hatása. 

Az angol alsóházhoz nemrégiben e g y 
indí tványt nyúj to t tak be, me lynek az a 
tartalma, h o g y t izenhat éven aluli gyer-
mekeknek a dohányzást , vagy a dohány-
nak bármely formájában való é lvezését 
t i l tsák meg. Ennek a t i l tórendeletnek 
bünte tő szankciója is lenne, amennyiben 
az e l lene v é t ő k hat sillingig terjedhető 
pénzbírsággal sújthatok. 

Ez az indítvány a jövendő generációk 
egészséges fejlődésére kétségte lenül igen 
üdvös intézkedés é l e tbe lépte tésé t célozza, 
és ha egyébnek nem, de annak legalább 
bizonyítéka, hogy az angolországi mér-
t ék le te s ség i egyesüle tek gondja min-
denre kiterjed és hatásuk az angol köz-
életre erősen intenzív. 

Nincs a v i lágon ország, me lyben annyi 
különféle c ímű és -eélú egyesüle t hem-
zsegne, mint Angliában, de abban aztán 
e l térnek a kont inens hasonló irányú 
egyesületei től , hogy fö ladata ikat komo-
lyan fogják föl és agitációjukat a leg-
szélesebb körökre is kiterjesztik, rende-
sen kitűnő eredménnyel . A n a g y angol 
Mértékletességi Egylet , mely fiókjaival 
az egész britt sz igete t behálózta, néhány 
év e lőt t keresztülvitte , hogy az iszákos-
ság korlátozására törvényhozási ú ton 
szigorú intézkedések l ép te t t e t t ek életbe, 
és ha meggondoljuk, hogy Angolország 
a szeszfogyasztó ál lamok közöt t Orosz-
ország után az első he lyet foglalja el, 
e lképzelhetjük azt a heves oppozíciót , 
m e l y e javas lat e l len fölzúdult. De az 
egyesü le t roppant erejére vall, hogy a 
v e s z é l y e z t e t e t t n e k vé l t érdekek dacára, 
cé l ját e lérte és a „részegségi törvény", 
mint azóta tréfásan nevezik, é letbe 
lépet t . 

Most rákerült a sor egy másik tár-
sadalmi baj gyógyí tására : a gyermekek-
nek a dohányzás iránt való korai haj-
lamára, i l letve annak megfékezésére. 
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"Itt m á r k ö n n y e b b fö ladat e l ő t t ál l a 
törvényhozás , m e r t ki n e m akarná, h o g y 
ez az egészségrontó , csúf szokás, e l ne 
n y o m a s s é k és az a k e l l e m e t l e n l á tvány , 
m e l y e t a dohány é lvezésére k é p t e l e n 
füs tö lő t a c s k ó k nyúj tanak, L o n d o n ut-
cáiról e l tűnjék? 

Ezze l a t ö r v é n n y e l azonban Ango l -
ország n e m ál lana egyedül . N o r v é g i á b a n 
m á r 1 8 8 9 ó t a t ö r v é n y , h o g y t i z e n ö t 
é v e n aluli g y e r m e k e k n e k d o h á n y t el-
árúsí tani szigorú b ü n t e t é s t erhe a la t t 
t i los. D e h o g y ez a t ö r v é n y a m a g a 
m e r e v s é g é b e n i t t s e m vo l t keresz tü l -
v ihe tő , b izony í t ja Björnson Björnstjerne 
vi lághírű író és k ö l t ő fö lhívása, m e l y e t 
n é h á n y évve l k é s ő b b az ország tan í tó i -
hoz i n t é z e t t és m e l y b e n fölkéri őket , 
h o g y járjanak jó pé ldával elől é s t a n í t -
v á n y a i k e l ő t t ne dohányozzanak . 

Franc iaországban az i sko lásgyerme-
kek dohányzásának m e g s z ü n t e t é s é r e 
n é h á n y é v e l ő t t e g y e s ü l e t alakult , m e l y 
k é s ő b b a k o r m á n y t rábírta, h o g y a 
d o h á n y é l v e z e t é t az összes i sko lákban 
megt i l t sa . 

D ü r e n ( A a c h e n kerület ) városában 
a p o l g á r m e s t e r a m a g a h a t á s k ö r é b e n 
m á r h u s z o n ö t év e l ő t t e lrendel te , hogy 
az utcán, k e r t e k b e n v a g y m á s ny i lvános 
he lyen , k á v é h á z a k b a n és szál lodákban, 
16 é v e n aluli g y e r m e k e k n e m dohá-
n y o z h a t n a k és a r ende l e t e l len v é t ő k e t 
pénzbírsággal , be n e m h a j t h a t ó s á g ese-
t é n fogságga l súj tot ta . 

A m e r i k á b a n egész sereg á l l a m van, 
m e l y e k b e n a g y e r m e k e k e g é s z s é g é t ily 
a r á n y b a n v é d ő i n t é z k e d é s e k m á r hosz-
szabb idő ó t a fönuál lanak é s ného l a 
dohánye lárús í tókka l s zemben igen szi-
g o r ú e l l enőrzés t gyakorolnak. 

Mindeme t i la lmakból a z o n b a n e g y 
t a n u l s á g v o n h a t ó le. N e v e z e t e s e n : hogy 
a t ö r v é n y í ro t t malaszt és b ü n t e t ő 
szankc ió ja dacára ezer és ezer m ó d és 
a l k a l o m kínálkozik a kijátszására. D e 
n e m is l e h e t e lképzelni , h o g y m i m ó d o n 
a k a d á l y o z h a t j a m e g a dohányelárús í tó , 

h o g y t izenhat é v e n aluli g y e r m e k ne 
vásáro l jon tő le . Mindegyiktől , akire 
n é z v e gyanúja van , n e m k é r h e t i a ke-
resz t leve lé t . D e e t t ő l e l t ek in tve , a g y e r -
m e k e k furfangos t a l á l é k o n y s á g á t ki j á t s z -
h a t j a ki? 

E z e n a t é r e n e g y e d ü l é s k izáróan a 
család ran hivatva as igazi ellenőrzést gya-
korolni és a szülői s zere te t t e l j e s sz igort 
a t ö r v é n y ezer i n t é z k e d é s e s e m p ó t o l -
hat ja . Kell, h o g y a k ö z t u d a t b a m e n j e n 
á t a m e g g y ő z ő d é s , h o g y a g y e r m e k e k 
kora i dohányzása f e j lődésüket hátrá l -
t a t j a , gátolja é s h o g y a n i k o t i n n a k a 
f e j l e t l en s zerveze tre va ló h a t á s a sok, 
k é s ő b b j e l e n t k e z ő kórnak v e t i m e g 
g y i l k o s alapját. A jobb tár sada lmi osz-
tá lybe l i ekné l ez a t u d a t m á r r é g ó t a él 
é s ezekben a k ö r ö k b e n r i tka is, h o g y 
k i s ko r ú g y e r m e k e k dohányozzanak , de 
a n é p széles r é t e g é b e n ü g y e t s e m v e t -
n e k erre a k ö r ü l m é n y r e é s n e m h o g y 
g á t a t n e m v e t n e k neki, h a n e m bűnös 
k ö z ö n n y e l elő is mozdítják. 

Ránk , taní tókra , ezen a t é r e n is ne-
m e s föladat vár. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Az új Tanterv viszonya a régihez. 
Az új Tanterv üdvös és hasznos voltát nem-

csak e lap, hanem az összes lapok dícsérően 
méltatták, miért is azt ezen alkalommal mel-
lőzöm. En csakis azon kérdésekre adom meg 
szerény nézetemet, mely a 2202/1905. ein. 
számú miniszteri rendelet végpontjában foglal-
tat ik. 

E kérdések a következők: 1. Hogy viszony-
lik az ú j Tanterv a régihíz ? 2. Melyek életbe-
léptetésének módjai és föltételei ? 3. Mi az 
Utasítás föladata ? 4. Mik az Utasítás általános 
szempontjai ? 5. Mik az Utasítás főbb mód-
szeres szempontjai ? 

1. Az első kérdésre megjegyzem, hogy az 
ú j Tanterv úgy általánosan, mint az egyes tan-
tárgyaknál részletesen foglalkozik az anyaggal, 
kimerítően tárgyal mindent, úgy hogy az új 
Utasítás igazi útmutató minden tanítóra nézve. 

A régi Tanterv ugyanis csak fölsorolja az 
elvégzendő tananyagot, az ú j pedig részletes 
útbaigazítást, tanítási menetet nyújt. Aki tehát 
ezt a Tantervet átolvassa, tanulmányozza, az 
tisztában van a földolgozandó tananyaggal, az 
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könnyen foghat nehéz munkájához, mert félig 
megkönnyíti annak tudata, hogy a földolgo-
zandó anyaggal tisztában van, azt teljesen 
ismeri, miáltal jó módszer mellett a kívánt 
siker el nem maradhat. 

Haszonnal alkalmazhatják az ú j Tantervet 
nemcsak az új, hanem a régi tanítók is, mert 
ez helyes tanmenetet, ú j fogást, példát, sor-
rendet és irányt mutat, tehát helyes irányba 
tereli a tanítót, igazi mesterré teszi. 

Ha az ú j Tanterv szerint történik a tanítás, 
úgy egyöntetű- lesz az minden iskolában, tehát 
a tanulók egyik iskolából a másikba való át-
lépésük esetén minden zökkenés nélkül boldo-
gulhatnak. Vagyis, az ú j Tanterv áldás a taní-
tókra és a tanulókra egyaránt, miért is 
hálás köszönettel lehetünk eltelve annak életbe-
léptetéseért. 

Az új Tanterv a gyakorlati életet vette 
irányadóul, vagyis as életnek akar nevelni. 
Eddig a sok nyelvtani szabállyal kínozták a 
gyermekeket, bemagoltatták a szabályokat, 
helyesen írni azonban nem tudtak. Ezen is 
segít az ú j Tanterv, mert itt a nyelvtan 
nem önálló tantárgyként szerepel, hanem arra 
fekteti — nagyon helyesen — a fősúlyt, hogy 
a tanulók helyesen írni és fogalmazni tanuljanak 
meg, mi az életben a legszükségesebb kellékek 
egyike. 

A ssámtannál az ú j Tanterv csak a leg-
szükségesebbre szorítkozik a szükségtelen mű-
veleteknél, míg alaposan tárgyalja a tizedes-
törteket, a méter-mértékeket és a gyakorlati 
életben nélkülözhetetlen kamat- és százalék-
számítást. Szóval, az életnek nevel. 

A történelem anyaga helyesen van fölosztva 
az V. és VI. osztály között. Pontosan körül 
van írva ebben a keret, melyen belül a tanító 
mozoghat. 

Nagyon célszerű, hogy a polgári jogok és 
kötelességek az elemi iskolában előadatnak, mert 
szükséges, hogy azt idejekorán ismerjék a gyer-
mekek. Ez nagy előny, haladás a régi Tanterv-
vel szemben. 

Részletes és alapos a művésseti tárgyak föl-
vétele. A rajzolást ú j módon, ú j irányban tár-
gyalja, melynek követ?se esetén okvetlen célt 
fog érni a tanító. Az ú j Tanterv helyesen 
csoportosítja az anyagot és gyakorlati utasí-
tásokkal látja el a tanítót. 

2. A második kérdésre, vagyis, hogy melyek 
az új Utasítás életbeléptetésének módjai és 
föltételei, az a véleményem, hogy minden tanító-
nak tanulmányoznia kellene az ú j Tantervet s 
aszerint tanítania már a folyó 1905/6. tanévben. 
Az átmenet, illetve az ú j Tanterv minden zök-
kenés nélkül alkalmazható az 1906/7. tanévben. 
Nagyon jó volna azonban 1—2 heti rgjztan-

folyamok rendezése, alkalmas minták kinyoma-
tása és a tanítók részére, művészeti tárgyak 
sikeres taníthatása végett, tanfolyamok tartása. 

3. Mi az Utasítás föladata? Részletes uta-. 
sítást nyújtani minden egyes tantárgynál : mi 
nélkülözhetetlen s legbecsesebb érdeme. Ad 
elveket, tanítási módokat és lelkesedést önt a 
tanítókba. Kiemeli az erkölcsi nevelést, a tanítást 
a vallásra fekteti, ami dicséretreméltó. Oktatja 
a fiatalt, helyes irányba vezeti a kételkedőket 
s egyöntetű tanmódot állapít meg. 

4. Mik az Utasítás általános szempontjai? 
Gyakorlati irányban fejleszti az iskolát. Föl-
hívja a tanítóságot, hogy necsak tanítson, de 
neveljen is, a gyermekek lelkét művelje; alapos 
tudást, erkölcsös, vallásos és hazafias nevelést 
nyújtson a reábízott növendékeknek, mert ezek 
nélkül a tudás egyoldalú, száraz és sivár volna. 
Alaposan tanítsunk, módszeres menetet hasz-
náljunk, akkor megelégedéssel tekinthetünk 
munkánk eredményére. 

5. Melyek ezen ú j Utasítás főbb módszeres 
szempontjai ? Főbb módszeres szempontja, hogy 
szemléltetve taní t ; továbbá, hogy egyszerűről 
megy az összetettre. A fogalmak megszerzésére 
fölhasználhatók a szemléltetőtárgyak, minták, 
rajzok. Alkalmas példákból vonja le a szabá-
lyokat, a megértett szabályokat gyakorlatilag-
alkalmazza, tehát az életnek készült, miáltal 
értelmes polgárok nevelhetők. 

Áldás ez az ú j Tanterv, köszönet és elis-
merés érte. 

(Szekszárd.) Nagy Béla. 

Kis emberek veszedelme. 
(Csalók, szélhámosok.) 

Ismét egy csalóról kell hírt adnunk, aki 
szélhámosságával többeket megkárosítva, szinte 
a gyámoltalan rendőrség szemeláttára Ameri-
kába szökött. 

E gaz csaló Pongrács Mihály, szegedi zug-
bankár. aki nemrégen nagy zajjal bankot nyi-
tott, ahol körmönfont huncutsággal szipolyozta 
ki a lépre ment szegény embereket. Ez a 
Pongrácz nevű csaló mindenre vállalkozott: 
kölcsönöket szerzett, birtokokat vásárolt, földet 
parcellázott, szivarszipkákst árult, gépeket szál-
lított s mindenekfölött csalt, sikkasztott, ameny-
nyit csak tudott. Áldozatai a hiszékeny tanyai 
emberek és asszonyok voltak, akiket fényes 
ígéreteivel megszédített. 

A legérzékenyebben özvegy Vér Jánosnét, 
egy szegedi paprikamalom tulajdonosát, káro-
sította meg, akitől hatvaneser koronát csalt 
ki, azzal a mesével, hogy Törökországban 
harmadfélmilliós kötést csinált paprikára, s 
ehhez az üzlethez őt szólította föl társnak. 
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•A szélhámos úgy vette rá Vér Jánosnét, hogy 
amint a meséjét szépen elmondta Vérné, egyik 
megbízottját levitte Konstantinápolyba, hogy 
tekintse meg a törökországi paprikát. Pongrácz 
Csakugyan le is utazott a török fővárosba s 
kísérőjét bőkezűen ellátta mindennel. Azután 
elvitte egy török terménykereskedőhöz, akitől 
paprikamintát kért. Amíg azután kísérője az 
Aranyszarv-öböl szépségében gyönyörködött, 
Pongrácz a táviróhivatalba ment s útitársa 
nevében ezt a telegrammot küldte Szegedre : 
„Minden rendben. Húszezer korona előleget." 
A pénzt meg is kapta. A folytatólagos me-
sékkel azután az üzlet költségeire összesen 
hatvanezer koronát csalt ki. 

Nagyobb összeggel csalta meg e szélhámos 
Máthé Mihály faddi birtokost, akivel egy 
1200 holdas birtokot vétetett. A földet azon-
ban a saját nevére íratta, amelyre később 
hatvanezer korona kölcsönt vett föl. 

Hasonló, de már kisebb összegű csalást 
követett el számos esetben kisebb gazdákkal 
és özvegyasszonyokkal, mígnem végre kisült 
a turpissága, csakhogy — fájdalom ! — késő, 
akkor, amikor már megszökött. 

Most aztán üthetik bottal a nyomát, mert 
épen csak annyit ér a Rainer József szegedi 
rendőrfőkapitány következő körözőlevele: 

„Csalás és sikkasztás bűntettével gyanúsított 
Pongrácz Mihály, szegedi bankbizományos, 
nős, 32 éves, izraelita vallású, középtermetű, 
kerek arcú, barna, kis bajuszú, sárgásszemű ; 
innen e hó 10-én eltávozott, aki a világ min-
den részébe üzleti célból itt 196. szám alatt 
útlevelet kapott. Minthogy nevezett tartózko-
dási helye ismeretlen, nyomozását és letartóz-
tatását, eredmény esetén pedig annak távirati 
értesítését kérem. Szeged, 1905 szeptember 
21. Rainer József főkapitány." 

E körözőlevél az ország minden rendőr-
hatóságaihoz elment. Eredménye azonban aligha 
lesz, mert azt sejtik, hogy a csaló Amerikába 
szökött. 

Pongrácz körülbelül százötvenezer korona 
erejéig csalta meg a szegedkörnyéki hiszékeny 
embereket. A zugbankár szélhámosságának 
Hódmezővásárhelyen is vannak áldozatai. Ott 
ötezer korona erejéig csalt meg néhány gaz-
dálkodót, akiktől 13 waggon kukorica-megren-
delést vett föl. 

Mindezt azért írtuk le, hogy a tanítókollé-
gák óva intsék gazdáinkat s általában polgár-
társainkat a Pongráczhoz hasonló kétes embe-
rektől. Csak olyanokkal álljanak szóba, akit 
jól ismernek, olyanokkal kössenek szerződést, 
akinek a megbízhatósága kétségen felül van. 
A tolakodó hízelkedőt, az egtt-földet ígérő 
sehonnaiakat, utasítsák ki házukból ! 

A második teendő pedig az, hogy rendőr-
ségünket az egész országban államosítsuk és 
teljesen átalakítsuk. A mai rendőrség általában 
véve nem őre a polgárságnak. Ügyetlen, nehéz-
kes és többnyire tudatlan. 

Pongrácz viselkedése régen gyanús volt 
s a szegedi rendőrség még sem kísérte figye-
lemmel. Erre nézve egy szegedi újság így ír : 
„Aki Pongráczot egyszer látta, a vagyonát 
merte volna fogadásra tenni, hogy ez az em-
ber vagy börtönből került ki, vagy oda fog 
kerülni. Nem nagy emberismeret kellett ahhoz, 
hogy abban a nyugtalan természetű, zavaros 
tekintetű, sunyi alakban bárki fölismerje a 
modern futóbetyárt, akinek az ábrázatára tíz-
évi^ fegyház volt fölí-va." 

íme, így vélekedtek Pongráczról s azért még 
sem tettek semmit, sem a rendőrségen, sem a 
városházán, sőt még az újságok is csak akkor 
álltak elő ezzel, amikor már megszökött. Hát 
bizony, ez bűnös hanyagság. 

S ami igazán kacagtató, ennek a gyanús 
embernek még az egész világra szóló útlevelet 
is adott a rendőrség, hogy kényelmesen meg-
szökhessék, bármely irányban. 

A harmadik teendő pedig az volna, hogy a 
mainál sokkal szigorúbb büntetést kellene 
szabni az ilyen gazemberekre. Az idevágó tör-
vényt tehát alaposan szigorítani kell. 

Végül a községek vezéreinek: a papoknak, 
tanítóknak, jegyzőknek, gazdatiszteknek meg 
kell ragadniok minden alkalmat, hogy becsüle-
tes, hiszékeny népünket az uzsorások, a csalók, a 
kerítők, a lélekkufárok karmaiból kiszabadítsák. 

Rengeteg teendő van e téren is. De a leg-
első, amit tennünk kell : a nép kioktatása, 
rendőrségünk államosítása s végül büntető-
törvényeink szigorítása. 

A hódmezővásárhelyi és délvidéki méreg-
keverést ki ne ismerné, a kerítők és lélek-
kufárok aljas tettei szintén köztudomásúak, a 
csalások pedig napirenden vannak. Alkossunk 
tehát olyan szigorú törvényeket, hogy ne 
lehessen a legfurfangosabb gazembernek sem 
tönkretennie népünket vagyonban, ifjainkat 
erkölcsben és becsületben. E gazembereket, 
mint hajdan a haramiákat, ki kell irtani ! 

s—s. 

Vázlatos nyelvtantanítás. 
(A főbb beszédrészek.) 

Mivel úgy látjuk, hogy a sok hesselés dacára 
az elemi iskola ezután is épen olyan dühhel 
fog gramatizálni, mint eddig, azért nem tartjuk 
célszerűtlennek a főbb beszédrészek tanításának 
egynémelyikét itt amúgy aforisztikusan be-
mutatni. 
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I. Nevek. — Tanító .- Számláljatok el mindent, 
amit itt a terembea láttok! Gyermek: Asztal, 
tábla, szék, kályha, pad, fogas, ablak, ajtó, 
fal stb. T. Ezeket mind tárgyaknak hívjuk. 
Most mondjatok állatokat ! Gy. Kutya, macska, 
tehén, ló, szamár stb. T. Növényeket ! Gy. Fa, 
virág, almafa, gesztenyefa, akácfa stb. T. Folyó-
kat! Gy. Duna, Tisza stb. T. Hegyeket! 
Gy. Jánoshegy, Sashegy stb. T. Szigeteket! 
Gy. Margitsziget, CsepeLziget stb. T. Városo-
kat ! Gy. Budapest stb. T. Országokat Gy. 
Magyarország stb. T. Földrészeket! Gy. Ázsia 
stb. T. Hogy neveztétek ezt a tárgyat? Gy. 
Asztal. T. Hát ezt? Gy. Kályha. T. Mivel 
ezeket így neveztétek, mik lesznek ezek a szók : 
asztal, kályha? Gy. Nevek. T. Nevek ezek is: 
macska, fa, Duna, Sashegy, Margitsziget, Buda-
pest, Magyarország, Ázsia ? Gy. Igen. T. Miért ? 
Gy. Mert így nevezzük a nekik megfelelő dol-
gokat. 

II. Fő- és melléknevek. — T. Mi a neve 
ennek a tárgynak ? Gy. Asztal. T. És ennek a 
színnek, amit rajta láttok, mi a neve ? Gy. Zöld. 
T. Hát ennek ? Gy. Sárga. T. Tehát zöld, sárga, 
ezek is nevek ? Gy. Igen. T. Az asztalunk 
nevéhez tartoznak ezek a nevek? Gy. Igen. 
T. Honnan tudjátok ezt ? Gy. Mert rajta látjuk. 
T. Hát ezek: négyszögű, magas stb. szintén 
asztalunk nevei közé tartoznak? Gy. Igen. 
T. De lehetne-e ez az asztal kék is, kerek is, 
alacsony is? Gy. Lehetne. T. De nevezhetnők-e 
másképen, mint asztalnak? Gy. Nem. T. Ennél-
fogva melyik itten ezék között a nevek között 
a változhatatlan, melyik a fő ? Gy. Asztal. 
T. Melyek a változók, melyek a mellékesek? 
Gy. Zöld, sárga, négyszögű, magas. T. Asztal 
tehát milyen név lesz? Gy. Főnév. T. Zöld, 
sárga, négyszögű, magas? Gy. Melléknevek. 
T. Ennek a tárgynak mi a főneve ? Gy. Tábla. 
T. Mellékneve ? Gy. Fekete, vonalzott, négy-
szögű stb. T. Hát ennek mi a főneve ? Gy. Fal. 
T. Melléknevei ? Gy. Fehér, magas, vastag stb. 

A főnevet és melléknevet ugrasztó kérdések : 
ki, mi, kik, mik, milyen gyakorlása. 

III. Számnév. — T. Hogy hívják ezt a 
számot? Gy. Kettő. T. Hát ezt? Gy. Négy. 
T. Nevek ezek is ? Gy. Igen. T. Miért ? Gy. Mert 
nevezünk velük. T. Tárgyat, növényt, állatot 
stb. nevezünk velük ? Gy. Nem. T. Hát mit ? 
Gy. Számot. T. Ha számot nevezünk velők, 
milyen nevek lesznek ezek : kettő, négy ? Gy. 
Számnevek. T. Mondjatok számneveket ! 

Összefoglalás. 
T. Tábla, micska, virág, Budapest stb., mik 

ezek ? Gy. Nevek. T. Milyen nevek ? Gy. Fő-
nevek. T. Miért? Gy. Mert ezek az illető 
dolgok nevei között fők. T. Hát ezek: zöld, 

sárga, fekete, négyszögű stb. nevek ? Gy. Igen.. 
T. Milyen nevek ? Gy. Melléknevek. T. Miért ? 
Gy. Mert ezek az illető dolgok nevei között 
mellékesek. T. Egy, kettő, három stb., ezek is 
nevek ? Gy. Igen. T. Milyen nevek ? Gy. Szám-
nevek. T. Miért? Gy. Mert ezekkel számokat 
nevezünk. T. Hányfélék tehát a nevek ? Gy. 
Háromfélék, ú. m. fő-, mellék- és számnevek. 

IV. Közös és tulajdonfőnevek. — T. Mi en-
nek a tárgynak a neve? Gy. Pad. T. Hívnak 
így több tárgyat is, vagy csak egyet ? Gy. Töb-
bet is. T. Igen, ennek a neve is pad, ennek is, 
ennek is. Ez a név: gyermek, egyedül és ki-
zárólag csak a tied ? Gy. Nem. T. Tehát nem 
kizárólag a tied, hanem te és több társaid 
között közös, azért milyen név lesz ez? Gy. 
Közös főnév. T. Ez is közös főnév lesz, hogy : 
pad ? Gy. Igen. T. Miért ? Gy. Mert ez a név 
több tárggyal közös. T. Mondjatok közös fő-
neveket. 

T. Jánoshegy. Hívnak-e más hegyet is így? 
Gy. Nem. T. Hát hívnak-e más folyót így: 
Duna? Gy. Nem. T. Más tavat így, hogy: 
Balaton? Hívnak-e más, hasonnemű dolgot 
így : Budapest, Magyarország, Ázsia ? Gy. Nem. 
T. Mivel ezeknek a dolgoknak a nevei más 
hasonnemű dolgokkal nem közösek: közös fő-
nevek lesznek-e ezek? Gy. Nem. T. Jánoshegy. 
Tehát ennek a hegynek az ő kizárólagos sajátja, 
tulajdona az ő tulajdonneve ? Gy. Igen. T. Mi-
lyen név lesz tehát ez ? Gy. Tulajdonfőnév. 
T. Hát Budapest, Duna, Balaton, Magyar-
ország, Ázsia ? Gy. Szintén tulajdonfőnevek. 
T. Miért ? Gy. Mert ezek a nevek az illető 
dolgoknak saját, kizárólagos tulajdonaik. T. Je-
gyezzétek meg jól, hogy a hegyek, folyók, tavak, 
városok, vármegyék, országok, földrészek nevei, 
valamint a családi és keresztnevek, mind egy-
től egyig tulajdonfőnevek. És hogy azokat 
mindenhol nagy kezdőbetűvel írjuk. 

V. A számnevek kiilönfélesége. — T. Itt van 
az asztalon négy fillér. Biztosan, határozottan 
négy fillér ez ? Gy. Igen. T. Melyik szó az, 
amely ezt határozottan állítja ? Gy. Négy.. 
T. Számnév ez ? Gy. Igen. T. Mivel határo-
zottan állít, milyen számnév? Gy. Határozott 
számnév. T. Ha azt mondom, kevés pénz van 
a zsebemben, melyik szó fejezi ki azt itt, hogy 
mennyi ? Gy. Kevés. T. Tehát ez is mennyi-
séget, számot fejez ki ? Gy. Igen. T. De bizto-
san megmondja a zsebemben levő pénznek a 
mennyiségét, a számát ? Gy. Nem. T. Meg-
határozza biztosan ? Gy. Nem. T. Tehát hatá-
rozatianni mondja meg ? Gy. Igen. T. Követ-
kezésképen milyen számnév lesz ez: kevés?' 
Gy. Határozatlan számnév. T. Milyen számnevek 
lesznek ezek : sok, néhány, egynehány : hatá-
rozottak vagy határozatlanok ? Gy. Határozat-
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lanok. T. Miért ? Gy. Mert a mennyiséget nem 
fejezik ki határozottan. T. Hát ezek: tizenöt, 
húsz, három, milyen számnevek ? Gy. Hatá-
rozottak. T. Ekkép hányfélék a számnevek? 
Gy. Kétfélék, ú. m. határozottak és határo-
zatlanok. 

T. „Még egyszer megbocsátok neked." Melyik 
szó itt a számnév ? Gy. Egyszer. T. Határozott 
számnév-e ez, vagy határozatlan ? Gy. Hatá-
rozott. T. Mely számmüveletnél beszélünk így 
egyszer? Gy. A szorzásnál. T. Következésképen 
milyen határozott számnév lesz ez : egyszer ? 
Gy. Szorzószámnév. T. „Te vagy az első a 
padban." Melyik itt a számnév? Gy. Első. 
T. Határozott számnév ? Gy. Igen. T. Első, 
második, harmadik, ezek a számok a dolgoknak 
a sorrendjét mondják meg nekünk, azért milyen 
számnevek lesznek ezek? Gy. Sor- vagy rend-
számok. T. „Kétfelé oszd ezt a számot." Melyik 
itt a számnév? Gy. Kétfelé. T. Mely számtani 
műveletnél beszélünk így: kétfelé, háromfélé? 
Gy. Az osztásnál. T. Következésképen ? Gy. 
Kétfelé, háromfélé: osztószámnevek. T. Ötször, 
ötödik, ötféle. Melyik itt az a szó, amely min-
den itt lévő számnévben előfordul? Gy. Öt. 
T. Igen, ettől, hogy: öt, származik mind a 
három számnév. Ez, hogy: öt, ezeknek a szá-
moknak a töve. Milyen számnév lesz ekkép 
ez, hogy : öt ? Gy. Tőszámnév. T. Tőszámnevek 
ezek is: három, négy stb. Mert ezek szintén 
a töveit képezik a számoknak. Hányfélék már 
most a határozott számnevek ? Gy. Négyfélék, 
ú. m. tő-, sor- vagy rend-, szorzó- és osztó-
számnevek. 

Összefoglalás. 
T. Hányfélék a főnevek ? Gy. Kétfélék, ú. m. 

közös és tulajdonfőnevek. T. A tulajdonneveket 
milyen kezdőbetűvel írjuk ? Gy. Nagy kezdő-
betűvel. T. A számnevek hányfélék ? Gy. Hatá-
rozottak és határozatlanok. T. A határozott 
számnevek hányfélék ? Gy. Négyfélék, ú. m. 
tő-, rend- vagy sor-, szorzó- és osztószámnevek. 

VI. Névmások. — T. Hogy hívnak engemet? 
A gyermekek megmondják. T. Mondhatom-e 
én az én nevem helyett ezt a szót, hogy: én? 
Gy. Igen. T. Téged hogy hívnak ? Gy. Kálmán. 
T. Mondhatom- e én a te neved helyett ezt, 
hogy: te? Gy. Igen. T. Hogy hívják őt? 
Gy. Endre. T. Mondhatom én az ő neve helyett 
ezt, hogy: ő? Gy. Igen. T. A magunk neve 
helyett mondhatjuk-e ezt, hogy: mi? Gy. Igen. 
T. A ti nevetek helyett mondhatom-e ezt, 
hogy: ti? Gry. Igen. T. A katonák harcolnak. 
Kik harcolnak? Gy. A katonák. T. Mondhat-
juk a katonák helyett, hogy: ők? Gy. Igen. 
T. Kálmán, Endre, katonák nevek ? Gy. Igen. 
T. Mely szavakat használtunk mi ezek és a 

mi neveink helyett? Gy. Én, te, ő, mi, ti, ők. 
T. Mivel ezeket a szavakat nevek helyett hasz-
náltuk, mik lesznek ezek ? Gy. Névhelyettesek. 
T. Igen, vagy másképen : névmások. Mivel pedig 
az embereket másképen személyeknek is nevez-
zük : személyes névmások. (így fejtendők ki 
heürisztikailag a többi névmások is!) 

VII. Igék. — T. „Pista ír." Mit csinál 
Pista? Gy. í r . T. Ha í r : dolgozik-e, csinál-e, 
cselekszik-e valamit? Gy. Igen. T. Ez a szó 
tehát, hogy ír, nevet jelent-e, avagy cselekvést ? 
Gy. Cselekvést. T. Mivel cselekvést jelent, mi-
lyen szó lesz ? Gy. Cselekvésszó. T. Jegyezzé-
tek meg jól, hogy a cselekvésszót másképen 
igének is nevezik. Mondjatok igéket ! 

VIII. Bagók. — T. „Ember." Van-e ehhez 
valami ragasztva ? Gy. Nincs. T. „Emberben" : 
most van-e? Gy. Igen. T. Melyik szócska? 
Gy. ben. T. Mivel ben ragasztva van, mi lesz 
ez, hogy: ben? Gy. Rag. T. Nevezzétek meg 
a ragokat a következő szókban : házban, tavasz-
kor, tűvel, tűvé, hegyre, hegytől, házról stb.! 
Gy. Ban, kor, vei, vé, re, tői, ról stb. T. Hív-
nak-e így valamit, hogy: ban, ben, val, ről stb.? 
Gy. Nem. T. Van-e tehát a ragoknak önálló 
jelentésük? Gy. Nincs. T. „Emberben" egészen 
azt jelenti, mintha azt mondom, hogy : „ember" ? 
Gy. Nem. T. A jelentésben van valami eltérés ? 
Gy. Van. T. Mi adta meg ezt a jelentésbeli 
eltérését a szónak ? Gy. A rag. T. Megváltozott 
a szónak a külseje is, tehát az alakja is, mikor 
ragot ragasztottunk hozzá ? Gy. Meg. T. A rag 
tehát mit csinál a szóval ? Gy. Módosít a jelen-
tésén is, az alakján is. T. Hogy mit módosít, 
azt majd elbeszélem nektek a mondatok tár-
gyalásánál. 

7X. Névutók. - T. „Az asztal alatt, eresz 
alatt, az ég alatt, a föld alatt." Melyik szó az, 
amely mindig a név után áll? Gy. „Alatt." 
T. Milyen szó lesz ez tehát : „alatt" ? Gy. Név-
utó. T. „A föld alá, a ház felé, az ajtó mögött, 
két szék között, a sereg után" stb. Melyek itt 
a névutók ? Gy. Alá, felé, mögött, között, után. 
T. Mit gondoltok, van-e a névutóknak önálló 
jelentésük? Gy. Nincs. T. Más: „két szék 
között", mint: „két szék"? Gy. Igen. T. Vál-
tozott valamicskét itt a jelentés ? Gy. Igen. 
T. Úgy van, a névutónak épen úgy, mint a 
ragnak, nincs önálló jelentése ; de a szavakon 
valamit azért változtat. Hogy mit : ezt is a 
mondatoknál fogom elmondani. 

Általános összefoglalás. 
T. Mik a nevek ? Hányfélék a nevek ? Mond-

jatok fő- és mellékneveket ! Számneveket ! Mi 
a közös, mi a tulajdonfőnév ? Mondjatok közös 
és tulajdonfőneveket ! Hányfélék a számnevek ? 
A határozott számnevek hányfélék ? Mit neve-
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züiik névmásnak ? Személyes névmásnak ? Mit 
igének ? Név- e az ige ? Ha nem : micsoda ? 
Mik a ragok? Mik a névutók? Yan-e ezeknek 
önálló jelentésük ? Módosítanak-e azonban vala-
mit a szavak alakján és értelmén stb., stb. ? 
Ha beszélünk, használunk-e beszédünkben fő-

nevet, melléknevet, igét, névmást stb. ? Gy. Igen. 
T. Ezek a szók tehát a beszédnek részei ? 
Gry. Igen. T. Hogy nevezhetnek tehát egy szóval 
ezeket ? Gy. Beszédrészeknek. T. No most, hogy 
világosan és rendben álljon előttetek : táblázat-
ban fölírom nektek a tanultakat. 

Beszédrészek. 

O u á l l ó j e l e n t é s ü e k Nem ö. j. 

N e v e k Nem nevek Ragok j Névutók 

F ő n e v e k Mellék-
nevek S z á m n e v e k Névmások Igék 

Tulaj don-
főnevek 

Közös 
főnevek — Határozott Határozatlan 

— — — 
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Ez az egész amint látszik, csak váz, csak 
gerinc, melyre a húst a tanításnak kell föl-
rakni, a pezsgő eleven vért a tanításnak kell 
ereibe beömlesztenie. Ennélfogva ez a tanítási 
futam nem is számít, de az írás korlátoltságá-
nál fogva nem is számíthat tökéletességre. Ez 
az egész csak egy mutatótábla, amely jóaka-
ratúlag azt mutatja, hogy körülbelül melyik az 
az út, amelyen a tanításnak haladnia kell, ha 
azt akarja, hogy eredményt érjen el. Ennyit 
akartak csupán e sorok elérni. Többet nem. 
De ezt azután akarták is! 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Községi és egyéb helynevek. 
Udvarhely vármegye. 

I. Homoródi járás: Bene = Homoródbene. — 
Dálya = Székelydálya. — Darócz = Homoród-
darócz.— Derzs = Székelyderzs. — Füle = Erdő-
füle. — Homoród-Abásfalva = Abásfalva. — 
Homoród - Karácsonfalva = Karácsonfalva. — 
Homoród-Oklánd = Oklánd. — Homoród-Város-
falva = Városfalva. — Lokod = Lókod. — Lö-
véte községhez tartozó Dobogófürdő (eddig 
Székelyfüred néven is), Királyfürdő (eddig 
Kiruly néven). — Muzsna - Székelymuzsna. — 
Sándorfalva = Sándortelke. — Száldobos = Szé-
kelyszáldobos. — Szent-László = Homoródszent-
lászló. — Zsombor = Székelyzsombor. 

II. Székelykeresztúri járás: Alsó-Boldog-
asszonyfalva = Alsóboldogfalva. — Alsó-Simén-
falva = Siménfalva. — Fiátfalva = Fiatfalva. — 
Kobát Dameterfalva = Kobátfalva. — Küsmőd = 
Küsmöd. — Martonos = Firtosmartonos. — 
Nagy-Kadács és Kis-Kadács = Kadács. — Oláh-
Andrásfal va-Székelyandrásfal va. — Oláh-Hideg-
kút = Székelyhidegkút. — Szent-Erzsébet = 

Székelyszenterzsébet. — Szent- Mihály = Székely-
szentmihály. — Szent-Miklós = Székely szent-
miklós. — Véczke = Székely véczke. 

III. Udvarhelyi járás: Atya = Atyha. — 
Betlenfalva = Székelybetlenfalva. — Dobó = 
Székelydobó. — Fancsal = Székelyfancsal. — 
Felső-Boldogasszonyfal va = Felsőboldogfalva. — 
Kápolnás-Oláhfalu = Kápolnásfalu. — Lengyel-
falva = Székelylengyelfalva. — Magyaros = Szé-
kelymagyaros. — Malomfalva = Nyikómalom-
falva. — Matisfalva = Mátisfalva. — Oroszhegy 
községhez tartozó Varságtisztása (eddig Varság-
tisztása, Bagzos, Nagykútpatak, Forrásköze, 
Küküllőtelep, Sólyomkőhegy külön neveken). — 
Pálfalva = Székelypálfalva. — Szent-Király = 
Székelyszentkirály. — Szent-Tamás = Székely-
szenttamás. — Szentegyházas-Oláhfalu = Szent-
egy házasfalu. 

Külföldi szemle. 
Japán. Most adta ki a japán kormány 

nevelésügyének állásáról az úgynevezett „fehér 
könyvet". Ez idő szerint a népiskolák száma 
Japánban 27.138. Ez iskolákban 108.360 tanító 
tanít 5,084.099 tanulót. Az összes iskolaköte-
lesek közül 93"23% látogatja az iskolát és 
pedig 96'59°/o fiú és 89'58% leány. Leggyön-
gébb az iskolalátogatás Hokkaidóban 58 — 90"/» 
és Liukinban 80 — 85%. 1873-ban a mindkét 
nembeli gyermekeknek csak 29%-a járt isko-
lába, 1883-ban 51%, 1893-ban 59%. Észre-
vehetni a számok gyors emelkedését a kínai 
háború után. 1901-ben 36.000 tanuló láto-
gatta a különféle kereskedelmi és ipariskolákat. 
A következő évben 95.000-re emelkedett a 
számuk. 
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pSZTJNÓRA 3 S S 
Szeresd a gyermeket ! 

Ha élted útjain 
Bánat és gond gyötör, 
Ha eltűnt szívedből 
Bernény, öröm, gyönyör ; 

Es lia barátaid 
Elhagyták hűtlenül 
S azt hiszed, hogy napod 
Többé föl nem derül ; 

IIa elveszett hited 
S únod az életet, 
Ne essél kétségbe : 
Szeresd a gyermeket! 

A gyermek megtanít 
Feledni bánatot, 
Hinni a jövőben, 
líemélni szebb napot. 

Mosolygó arcára 
Emeld tekinteted : 
Vele együtt nevetsz, 
— Észre nem is veszed. 

Ártatlan öröme 
Beád is átragad, 
Bánatos szívedben 
Újra öröm fakad. 

Feltárul előtted 
Egy rejtett, új világ : 
S nyílik még útadón 
Ezer öröm-virág. 

Sperg Lajos. 

Első tanügytörténeti tanulmányom. 
Az 1862-ik esztendőben került szemem elé 

Beély Fidélnek, a pannonhegyi szent benedek-
rendi papnak, a magyar tud. Akadémia tagjá-
nak, az „ Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő 
s tanítóról, különös tekintettél a tan! történeti 
viszontagsága és literaturájára" című műve. 
A könyv, mely akkor egyik nagykanizsai kar-
társam birtokában volt, rendkívül érdekelt, 
már csak azért is, mivel szerzőjét, ki az ötve-
nes évek végén s a hatvanas évek elején, egé-
szen az 1863 ik évi június 20-án bekövetkezett 
haláláig, a kőszegi róm. kath. algimnázium 
igazgatója volt, személyesen jól ismertem volt. 
Nem is nyugodtam meg, míg az érdekes köny-
vet meg nem szerezhettem s el nem olvashat-
tam. Legnagyobb hatással voltak rám Beély 

müvének azok a részei, amelyek hazánk köz-
oktatásügyének a múltjával foglalkoznak és 
amelyek a magyar nyelven megjelent pedagógiai 
tartalommal bíró művek címeit közlik. Es 
ez igen természetes; mert, hiszen én 1862-ig 
majdnem kizárólag német pedagógiai munká-
kat olvastam, amelyek bizony nem szóltak sem 
a magyar közoktatásügy múltjáról, sem pedig 
a magyar nyelven írt neveléstudományi köny-
vekről ; Toldy Ferencnek : „ A magyar irodalom 
története" című munkája is csak később ke-
rült a kezembe, amely tanügytörténeti fejeze-
teket is nyújt. Ezért bízvást elmondhatom, hogy 
Beély könyve indított engem arra, hogy 1862 
óta tőlem telhető módon és mértékben nem-
zetünk közoktatásügyének a tanulmányozásával 
is foglalkozzam. 

Kezdetben e célból csak az olyan magyar 
történeti munkákat olvasgattam, amelyekről 
1862-ben Győrött Báth Károly, történettudós 
barátomtól megtudtam, hogy nemzetünk köz-
művelődési ügyeinek a múltját is behatóbban 
tárgyalják. Ilyenekül jelölte meg ő számomra 
Fessier Ignácnak és Szalay Lászlónak a mü-
veit; nevezetesen, Fesslernek „Die Geschichten 
der Ungarn und ihrer Landsassen" című 10 
kötetes könyvét és Szalay-nak „Magyarország 
története" című munkáját, amelyből akkor már 
öt kötet teljes volt s a hatodikból is meg-
jelent már egy rész. Mind a két mű megvolt 
Ráth könyvtárában. Én természetesen Szalay 
könyvét szerettem volna elsősorban elolvasni; 
meg is kértem tudós barátomat, hogy bocsássa 
annak első kötetét rendelkezésemre. Ámde 
kérésemre az én tudósom kijelentette a követ-
kezőket: „Fessier művét szívesen rendelkezé-
sedre bocsátom; de Szalay könyvét senkinek 
sem adhatom oda, mert megfogadtam s élvül 
követem, hogy könyvtáramból magyar munkát 
senkinek sem adok kölcsön. Aki magyar könyvet 
akar olvasni, szerezze meg ! Kövesd ez elvet te 
is és terjeszd ezt ismerőseid körében, hogy minél 
előbb ráfanyalodjanak műveltebb honfitársaink 
a magyar könyvek megszerzésére, vagy legalább 
a községi könyvtárak szükséges voltának tettre-
kész beismerésére!" Nem volt mit tennem, bele 
kellett nyugodnom barátom ajánlatába, meg 
kellett elégednem Fessier könyvének a tanul-
mányozásával, míg Szalay művét magamnak 
meg nem szerezhettem. Mindazonáltal még 
Győrött létem idejében elolvastam volt nem-

Y* • o n « » / 
v ? 
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csak Fessier művének néhány kötetét, hanem 
Szalay könyvét, sőt Toldy irodalomtörténetét 
is, legalább részben. Csak a gondjaimra bízott 
elvet nem követtem és nem terjesztettem soha, 
bár annak célszerű voltáról én is meg voltam 
győződve; meg is adtam az árát, mert sok 
becses magyar könyvem eltévedt a kikölcsönöz-
getés révén. 

Amidőn 1865 nyarán Győrből Budapestre 
kerültem, már azt véltem, hogy hazánk köz-
oktatásügyének a múltját meglehetősen isme-
rem; mert hát, bizony, aki vezetőket nélkülözve 
tanulgat, miként én is, hamarosan elhiteti 
magával, hogy sokat tud s csak később győ-
ződik meg afelől, hogy a tanulás munkájának 
csak az elején esett át. Ez az én tudományom-
ban való bizakodás indított azután arra, hogy 
Schvarcz Gyulának az 1865. esztendőben meg-
jelent „Két röpirat a közoktatásügy körül" 
című müvére, amelyben az akkor még fiatal 
tudós a magyar nemzetet azzal a váddal illette, 
hogy közművelődési és közoktatásügyi föladatait 
úgyszólván teljesen elhanyagolja és elhanyagolta 
mindenkor, helyreigazító feleletet írjak. Hozzá 
is fogtam a munkához azonnal s egy terje-
delmesebb tanulmányban igyekeztem kimutatni 
az általam ismert tanügyi és közművelődési 
történeti adatokkal, hogy királyaink, ország-
gyűléseink, valamint egyes jelesebb főpapjaink, 
főuraink és városaink, főleg a X V I H századot 
megelőzőleg, tettek és áldoztak a közművelő-
dés, a tanügy fejlesztése érdekében legalább 
is annyit, mint a nyugoteurópai népek feje-
delmei, törvényhozói és jeles polgárai. Előadtam 
tanulmányomban, hogy míg a nyugoti országok 
népeinek csak egyszer kétszer kellett templo-
maikat, iskoláikat és egyéb közmüvelődésügyi 
intézeteiket újra megalkotniok, addig hazánk 
népének a tatárjárás után majdnem minden 
egyes században újra az alapvetés munkájában 
kellett a dolgot kezdenie, hogy a pórlázadás, 
a pártvillongások, a törökvilág s a szabadság-
harcok viharaiban el-elpusztult kultúrális intéz-
ményeit, templomait és iskoláit újra létrehoz-
hassa. Történetíróink adataira hivatkozva mu-
tattam ki, hogy mily rengeteg nemzeti vagyont 
ajánlottak és áldoztak föl királyaink, főuraink, 
főpapjaink és polgáraink, kiváltképen a XVIII. 
század előtt, kultúrális célokra és hogy nem a 
magyar nemzetnek a közművelődés iránt való 
érzéketlensége okozta, hogy ezek a kultúrális 
célokra fölajánlott javak minduntalan elvonat-
tak rendeltetésüktől s gyakran egészen elkal-
lódtak. 

Hogy pedig ezen állításaimat tanulmányom-
ban minél hathatósabban megerősíthessem, 
megemlékeztem abban még arról a „Magyar-
ország szervezésére" vonatkozó tervezetről is, 

amelyet részben magyarországi tagokból álló-
udvari bizottság készített és 1689. nov. 15-én 
I. Lipót királyunk elé terjesztett s amelynek 
a tételei közé hazánk kultúrális állapotainak a 
megjavítása és fejlesztése céljából a következő 
érdekes javaslatok is fölvétettek: 

„A törököktől visszavett országrészekben, 
foglalmányokban, minden háromszáz házra 
jusson egy plébános. Intézkedni kell, hogy 
minden plébánosnak legyen lakóháza és negyven-
nyolc hold szántóföldje robotkötelezettség nélkül, 
ezenkívül övé legyen a itóla és dizmának egy-
tizenhatod része. Az iskolamrster számára is 
mindenütt leéli lakó- és isicolaházat építeni, 
ezenkívül mindegyiknek tizenöt hold szántóföldet 
vagy haszonértéket kell adni úrbéri kötelezett-
ség nélkül, a tanítóé legyen ezenkívül a stólá-
nak arányos része, meg a tanulók után járó 
rendes iskoladíj. Amely helységben háromszáz 
háznál több van, ott a plébános mellett káplán 
is legyen, kinek fizetése érjen föl a plébános 
jövedelmének felével. Ahol templom nincsen, 
ott építsenek ilyent a község és a földesúr, 
közös költségen. Az egyesült görögök papjai 
beérhetik a róm. kath. plébánosok számára 
föntebb megállapított javadalomnak a felével. 
A kincstár adjon példát kegyesalapítványok 
fölelevenítésére nézve... A protestánsok köve-
telései ellen a közelebb hozott törvénycikke-
lyekhez kell ragaszkodni. Az anabaptistákat a 
Morva vize mellett — összesen öt község — 
s az ariánusokat Pécs körül el kell tűrni, mert 
már kezdenek általtérni a katholikusokhoz stb." 

„ Kiáltó szükség, hogy a tudományok és más 
szabad művészetek, továbbá, hogy a kézműipar, 
mesterségek, meg a kereskedelem minél erősebb 
gyökeret verjenek és meghonosodjanak Magyar-
országban ; szolgáljanak ebben előképékül Velence 
és Hollandia. Egyetem kettő legyen: Budán 
az egyik, Kassán a másik ; a többi nagyobb 
városokban gimnáziumokat és akadémiákat kell 
alapítani stb. A közteherviselés elvét is meg 
kell valósítani! stb." 

„A művészeteket és mesterségeket pedig, 
nemkülönben a kereskedést szabadalmakkal 
kell támogatni és józan vámszabályzattal kell 
előmozdítani stb." 

„A forgalomból el kell távolítani a sok 
értéktelen lengyel pénzt s a zagyva pénzügyi 
viszonyokat minél előbb meg kell szüntetni. 
Gondoskodni kell afelől, hogy országszerte 
mindenütt egyforma, hitelesített mértékeket 
használjanak stb. A bécsi tűzrendőrségi sza-
bályokat le kell latin nyelvre fordítani és az 
egész ország minden egyes községére nézve 
kötelezővé kell tenni. Intézkedni kell arra nézve, 
hogy minden magyarországi nagyobb helység-
ben legyen jól gondozott kórház is stb." 
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Nem mulasztottam el azonban tanulmányom-
ban egyúttal kijelenteni, bogy az ezen itt is 
bemutatott közművelődésügyi javaslatok mind 
attól a gróf Kóllonics Lipóttól származtak, 
aki egykoron győri püspök, majd később 
kalocsai érsek, sőt végül esztergomi érsek és 
az ország prímása volt, de akit történetíróink 
nagy többsége még sem sorolt nemzetünk jói-
tevő nagyjai közé. Országunkat rendező ter-
vezetének a tételei közül is sok ellenkezett 
alkotmányunkkal, az ország alaptörvényeivel, 
minek következtében annak még azok a részei 
sem emelkedhettek törvényerőre, amelyek bizo-
nyára üdvös hatással lehettek volna, kiváltképen 
a később bekövetkezett, huzamosb ideig tartó 
béke idején nemzetünk életére, közművelődési 
ügyeink fejlődésére. Tanulmányomban egyéb-
ként ezeket a Kollonics gróf által megalkotott 
javaslatokat főleg annak az állításomnak a 
beigazolása végett mutattam be, miszerint a 
XVIII. századot megelőzőleg még az alkot-
mányellenes magyar főemberek is igen fontos 
kötelességüknek tartották a közművelődés ügyei-
nek a gondozását, fejlesztését. 

Végül kinyilatkoztattam munkámban, hogy 
dr. Schvarcz Gyulának az egész magyar nem-
zet ellen emelt vádja csak azokat a magyaro-
kat illetheti jogosan és méltán, akik a XVIII. 
században magyar nemzeti mivoltukból kivet-
kőztek, nemzeti nyelvünket elhanyagolták, el-
felejtették, külföldieskedtek. Elismertem ugyan 
én is, hogy a nemzeti sajátságukból kivetkőzött 
külföldieskedő magyar urainknak a száma még 
a XIX. században is elszomorítólag nagy volt, 
minek következtében magyar nemzeti köz-
oktatási és közművelődési intézeteink a kellő 
anyagi támogatásban nem részesülhetvén, a 
nemzeti közműveltség emelkedését sem moz-
díthatták a kívánatos mértékben elő, de emellett 
rámutattam arra a haladásra, amelyet nemze-
tünk a nemzeti közművelődés terén 1791-től 
1865-ig úgyszólván az államhatalom ellenére és 
állami támogatás nélkül fölmutathatott volt. 

Elkészülvén az én első terjedelmesebb tan-
ügytörténelmi tanulmányom, azt Bierbrunner 
Gusztáv, pesti ev. segédlelkész barátomnak 
átadtam, hogy juttassa azt dr. Ballagi Mór 
tudósunknak, a „Protestáns egyházi és iskolai 
lapok" szerkesztőjének a kezeihez, azzal a 
kérésemmel együtt, hogy közölje lapjában. 
Bierbrunner, kinek már több cikkét közölte 
volt dr. Ballagi, munkámat elolvasván, méltónak 
ítélte arra, hogy az a tudós szerkesztő kezébe 
jusson. És így én bízvást reméltem, hogy tanul-
mányom napvilágot fog látni. E reménységem-
ben csalódtam ugyan, de egy igen becses ered-
ménye azért mégis volt az én jószándékú 
munkámnak. Dr. Ballagi Mór, elolvasván tanul-

mányomat, azzal jutalmazta meg törekvésemet, 
hogy személyesen fölkeresett az én szerény 
kismezőutcai lakásomban s kinyilatkoztatta, 
hogy igen szívesen látná, ha lapját minél gyak-
rabban fölkeresném rövidebb dolgozatokkal, 
mert az olyan terjedelmes tanulmányokat az 
ő hetilapjában nem tehet közzé, mint aminő 
az én feleletem, amelyet dr. Schvarcz Gyula 
művére írtam volt. Egyébként pedig azt az 
atyai tanácsot adta, hogy tanulmányomat a 
saját nevem alatt sehol se tegyem közzé, mert 
annak, mivel dr. Schvarcz Gyulát támadja, 
pártpolitikai jelentőséget tulajdonítanának so-
kan ; fiatal, kezdő írónak pedig, aki tanítói 
hivatalt is visel, nem állhat érdekében, hogy 
pártpolitikai küzdelmekbe keveredjék. Az ügyre 
nézve legcélszerűbbnek azt vélte dr. Ballagi, 
hogy küldjem el munkámat álnév alatt magá-
nak dr. Schvarcz Gyulának azzal a kéréssel, 
hogy olvassa el és ha neki úgy tetszik, tétesse 
azt közzé az általa kiadott , Újkor szak" című 
heti szemlében, melyet dr. Henszlmann Imre 
szerkesztett volt. 

A tudós szerkesztőnek azt a megtisztelő föl-
hívását, hogy keressem föl cikkeimmel gyak-
rabban, époly hálás szívvel fogadtam, mint 
aminő kegyelettel követtem bölcs tanácsát. 
Első tanügytörténeti tanulmányomnak tehát az 
lőn a fényes eredménye s legbecsesebb jutalma, 
hogy dr. Ballagi Mór lapjának munkatársává 
avatott s alkalmat nyújtott nekem arra, hogy 
néha-néha fölkeressem kisebb-nagyobb cikkeim-
mel s kikérhessem tanulmányaim és egyéb 
dolgaimra nézve az ő bölcs tanácsát, útmutató 
oktatását. 

Volt egy másik eredménye is az én első tan-
ügytörténeti tanulmányomnak, amelyet „Hege-
dős" álnév alatt küldtem el dr. Schvarcz 
Gyulához. Tanulmányom nem jelent meg ugyan 
az „ Új korszak "-bail sem, de hogy azt a fiatal, 
országos hírnevű tudós is elolvasta és figyel-
mére méltatta, megtudhattam annak a nagy-
szabású munkának az egyik-másik részéből, 
amelynek a teljes címe: „ A közoktatásügyi 
reform, mint politikai szükséglet Magyarorszá-
gon. Schvarcz Gyulától. Pest, Stolp Károly 
bizományában. 1869." Ebben a művében dr. 
Schvarcz már egy terjedelmes, 10 nagy nyom-
tatott ívre terjedő tanulmányt tesz közzé nem-
zeti közművelődésügyünk múltjáról, mely sokkal 
részletesebben s nagyobb tudományos készült-
séggel adja elő közoktatásügyünk történetét, 
mint az én szerény, napvilágot sem láthatott, 
tetemesen rövidebb kéziratom. Nagy figyelem-
mel végigolvastam dr. Schvarcznak ezt a 
magyarul megjelent müvét is, mint a többit 
mind és pedig nagy élvezettel, bár éreztem az 
erős ütéseket, amelyeket ebben az ismeretlenül 
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maradt „Hegedős"-re mért, aki az ő „Két 
röpirat a közoktatásügy körül" című munká-
jában foglalt s a magyar nemzet ellenében 
emelt vádat nagyjában véve visszautasította volt. 
Az erős vágások, melyeket dr. Schvarcz a 
„Hegedős"-nek szánt, engem nem érintettek 
fájdalmasan, de jól esett lelkemnek, bogy ebben 
a második tanügyi nagyszabású munkájában 
már ő maga is azt hirdette, hogy a magyar 
nemzet színe-java mindenha kész volt a köz-
művelődés, a közoktatás ügyeit tőle telhetőleg 
előmozdítani. Hogy miként bánt dr. Schvarcz 
a „Hegedős"-sel, erre nézve ízleltetőül be-
mutatom a következő részleteket az 1869 ben 
megjelent füzetből. A 76. lapon a szövegben 
így szól: „Erdélyben maga a fejedelmi udvar 
állt az élére a közoktatásügyi mozgalmaknak; 
és noha Erdélyben is benn ült a török (**), noha, 
miként Szilágyi Sándor megjegyzi, a fönnálló 
körülmények közt az ország belső fejlesztése 
kétszeres nehézséggel j á r t : de azért a magyar 
nemzeti érzület fejlődésére maga a magyar 
elemek központjává vált nemzeti udvar jótékony 
befolyást gyakorolván, három nagy fejedelem 
— egy Bocskay, egv Bethlen Gábor, egy öreg 
Rákóczy — a tanodák fölvirágoztatását legfőbb 
kötelességeik közé számítván, és a főurak, 
katholikusok úgy, mint protestánsok, a nemzeti 
udvar fényes példájára maguk is nemesen bő-
kezű vetélykedéssel tanodákat állítván : Erdély-
ben ezen időszak alatt — ugyancsak Szilágyi 
Sándor kifejezése szerint — „a mesterek és 
lelkészek buzgalma folytán a népnevelés oly 
korszerű eszme volt, mint akár korunkban". 
A kettős csillag (**) alatt pedig a „Hegedős"-
nek ezt í r ja: „Hízílgő hegedősök, kik a Király-
hágón inneni állami mulasztásokat a nemzeti 
közművelődés mezején elfátyolozni akarják, 
mindig azt szokták fölhozni, hogy nem is 
tehettek volna, még ha akartak volna is, e 
részben egyebet fejedelmeink, miután török ült 
a nyakunkon. Ezen hegedősöknek csak azt 
válaszolhatjuk, hogy Erdélyben is ott ült a 
török és ott mégis más dolgok történtek, mint 
minálunk." 

A munka 79. lapján ez olvasható : „Mit 
mondanak hagyományos ömlengésektől áradozó 
hegedőseink ahhoz, hogy Mária Terézia kor-
mánya a magyar elemi tanodák állítását, föl-
szerelését, fölsegélését, fönntartását a püspö-
kökre és világi főurakra, illetőleg ezek erszé-
nyére bízta, maga pedig mindezekre sem az 
államkincstárból, sem másunnan egy fillért sem 
adott, hanem a magyar korona és kamra-
jószágokon, e magyar haza színe közepén, 
annál tüntetőbb bőkezűséggel alapított német 
tanodákat, alkalmazott német elemi tanítókat, 
azon időben hallatlanul fényes, pár száz forintos 

fizetésekkel, lakáson, telken kívül ? Ehhez 
modern hegedőseink mit sem mondanak? Ki-
feledik előadásaikból az egészet!" 

Folytathatnám még tovább is a Schvarcz 
által nekem, a szegény „hegedősnek", nyújtott 
nyelnivalók fölsorolását, melyeket első tanügy-
történeti tanulmányom másodrendű eredménye-
ként fölmutathatok, de fölöslegesnek tartom; 
fölemlítem azonban, hogy ezen én másodrendű 
jutalmam nem akadályozott meg engem sem 
abban, hogy néhány évvel későbh dr. Schvarcz 
Gyulát a „Népnevelők budapesti egyesületének" 
tiszteleti tagul ajánljam, sem abban, hogy 
1877-ben mindent megtegyek arra nézve, hogy 
a Mária Terézia által kiadott „Ratio educatio-
n s " megjelenésének százados évfordulóját a 
főváros néptanítói kegyeletesen megünnepeljék. 

(Pozsony.) 'Péterfy Sándor. 

IRODALOM. 
A Szent István Társulat újabb népiratkái. 

Nyolc új népiratka sorozatát adta ki legújabban 
a Szent István Társulat. A 220. sz. Három 
balta c. rege és Olcsó húsnak híg a leve tanul-
mányos história Horváth E. Jánostól ; vidáman 
feddi a kapzsiság, meg a helytelen hiszékeny-
ség hibáját. Ara 8 fillér. A kaszálók és legelők 
ápolása (221. sz.), Csike Imrétől; hasznos út-
mutató, kivált ma, amikor mindjobban sürget-
jük az állattenyésztés föllendítését. Ara 6 fillér. 
A domonyi éjféli mise (222. sz.) Gubicza Lajos-
tól; egy csodálatos, de szépen megokolt meg-
térésnek kedves története. Ara 10 fillér. A 
pataházi menyegző c. (223. sz.) elbeszélés a 
lakodalmakon még mindig divatozó lövöldözé-
sek káros szokása ellen szól, eleven példával. 
Ara 10 fillér. A sertés tenyésztése és hizlalása 
(224. sz.), Mócsy Lászlótól; szintén jó tanács-
adó, melynek nagyon is hasznát vehetik a 
gazdák. Ara 12 fillér. Melyek a polgár köte-
lességei? (225. sz.) új dolog a népiratkák soro-
zatában. A községi életben előforduló minden-
napi jogesetekben ád ügyes, rövid fölvilágo-
sításokat. Valóban szükséges kis kalauz ez, 
minden falusi gazdának. Szerzője dr. Sissovies 
Miklós kőszegi polgármester. Ara 24 fillér. 
Ügyes és nyilván nagyon kedvelt könyvecske 
lesz a Példabeszédek és közmondások (226. sz.), 
melyeket Horváth E. János szedett össze és 
látott el magyarázattal. Ára 24 fillér. Végül 
a 227. számú népiratka Szent József tisztelete, 
szavalatokban és élőképekben, Erdősi Károly 
ismert tollából. Katholikus köröknek, legény-
egyesületeknek, iskoláknak különösen ajánl-
ható. Ára 16 fillér. Megrendelhetők a Szent 
István Társulat könyvkereskedésében, Buda-
pesten (IV., Kecskeméti-ulca, 2. sz.). 



4 6 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A m. kir . vallás- é.s_ közoktatási miniszternek 1905. 
évi ««.346. számú KÖRRENDELETE a „Család és Is-

kola u című szakközlöny ajánlása tárgyában. 
(Valamennyi kir . tanfelügyelőnek és tanfeliigyelö-

ségi kirendeltségnek.) 
A kolozsvármegyei tanítótestület által ki-

adott, Kolozsvárt megjelenő „Család és Iskola" 
című nevelés oktatásügyi szakközlöny immár 
31-ik évfolyamába lép. 

E szakközlöny hosszú fönnállása alatt a 
nevelés-oktatásügynek, és a család és iskola 
közti eleven kapcsolat megteremtése ügyének 
hasznos szolgálatokat tett és tesz. 

Ezokból fölhívom a tanfelügyelőséget, hogy 
ezen lapot a felügyelete alatt álló összes állami 
és községi elemi, felső nép- és polgári iskolák 
és tanítóképző- intézetek tanító , illetőleg tanári 
testületeinek beszerzésre ajánlja. 

Budapest, 1905. évi november hó 13 án. 
A miniszter helyett : 

Molnár, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Kovács Sebes-

tyén Endre gyapapusztai nagybirtokosnak, aki 
az ottani közs. iskola részére 400 K értékű 
ingatlant adományozott; gróf Károlyi Lajos-
nak, aki a barlafaiusi áll. el. isk. céljaira 
1000 K értékű telket adományozott; Gerstner 
Ignác róm. kath. plébánosnak, aki a pápa-
teszéri róm. kath. fel. isk. építkezési céljaira 
650 K-t adományozott, élete végéig pedig az 
ottani tanító fizetéséhez évi 120 K hozzájáru-
lást biztosított. 

Kinevezte : Schüller Ida szigetvári állandó 
helyettes tanítónőt ugyanezen áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Kossalka Lujza állandó helyettes 
oki. tanítónőt a sárisápi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Purjesz Szeréna állandó helyettes 
oki. tanítónőt a kisvárdai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Fábry Ilona oki. tanítónőt a 
berettői áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Borbáth 
Béla oki. tanítót a sósmezői áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Banovits Lujza oki. tanítónőt a 
torontálszécsányi áll. el. isk.- hoz r. tanítónővé ; 
Fejér István állandó helyettes oki. tanítót a 
hosszúfalu-fűrészmezei áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóví ; Bolhó Ottilia állandó helyettes oki. taní-
tónőt a kercsedi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Babják Olga állandó helyettes oki. tanítónőt 
a esejthei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Ilólok 
Gyula állandó helyettes oki. tanítót a román-
szentmihályi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Csajda 
Ferenc kisteleki gazd. ism.-isk. szaktanítót a 

bezdáni közs. jellegű külön szaktanítós gazd. 
ism.-isk.-hoz; Kis Zsuzsanna marosugrai áll. 
el. isk. tanítónőt a felsőnastici áll. el. isk.-hoz; 
Hegyi Pál pusítakaláni áll. el. isk. tanítót a 
vajdahunyadi áll. el. isk.-hoz; Doorszky Ferenc 
pohorellai áll. el. isk. tanítót a jászómindszeLti 
áll. el. isk. hoz; Kádár Lijos csongrádmind-
szenti áll. el. isk. tanítót a berettői áll. el. 
isk.-hoz; Szondy Izabella beregszászi áll. óvó-
nőt az ungdaróczí áll. óvóhoz. 

Szolgálattételre berendelte : Ferenczy 
Dezső eddig balatonfüredi szeretetházi család-
tanítót áll. el. isk. tanítói minőségben Szeben 
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez. 

Visszahelyezte : Lovisek Antónia Ungdaróci-a 
áthelyezett áll. óvónőt a nagy bittsei áll. óvodához. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Tomics Miklós dobriczai közs. isk. ideigl. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Bolyky József 
zabori munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 
680 K-t; Pász'erik Antal újszászi — göbölyi 
járás — pusztai munkaképtelen róm. kath. taní-
tónak évi 580 K-t ; Kovách Lajos János pod-
recsányi elaggott ág. hitv. evang. tanítónak évi 
900 K-t ; Lukáts Bella munkácsi munkaképte-
len áll. polg. isk. tanítónőnek évi 2240 K-t i 
Brezován Mihály lunkányi munkaképtelen gör. 
kel. tanítónak évi 420 K-t ; Popovi es Meletin 
buzádi gör. kel. román munkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 720 K-t ; Faragó János zámolyi 
ev. ref. el. isk. tanítónak évi 1420 K-t ; Gál 
Gyula turterebesi ev. ref. el. isk. tanítónak 
évi 780 K-t; Staudt Endre Gyula tiszaistván-
falvai ág. hitv. ev. munkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 580 K-1 ; Gottlieb Márk ungvári 
izr. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 740 
K- t ; Frana György ruzsi munkaképtelen gör. 
kel. tanítónak évi 760 K-t; Liuba Sofron maj-
dáni gör. kel. tanítónak évi 860 K-t ; Stroiescw 
Péter jabloniczai munkaképtelen közs. el. isk. 
tanítónak évi 500 K-t; Ancuta Romulusz 
raffnai munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
840 K-t; Cipu Pál zsurzsovai munkaképtelen 
gör. kel. tanítónak évi 510 K-t; Juhász György 
alsópokorágyi munkaképtelen ev. ref. el. isk. 
tanítónak évi 680 K-t ; Mann Tivadar fenesi 
gör.kath. tanítónak évi 980 K t ; Ondra György 
bogsánbínyai munkaképtelen áll. el. tanítónak 
évi 1220 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: RactovVilma 
torontálszécsényi áll. el. isk. tanítónőnek 500* 
K-t egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Bocz Péter nyug. nagybaconi áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Kere ztes Lídiának évi 400 
K-t, Péter, Elek és Juliánná nevű kiskorú ár-
váinak pedig 66 K 66 fill .-t, együtt 199 K 98 
f-t, mindössze 599 K 98 fillért; néh. Stein Já-
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nos jászóújfalusi róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Gál Amáliának, férjének 740 E tanítói 
fizetése után az 1891. évi XLIII. t.-e. 5. §-a 
értelmében évi 370 K-t; a külön biztosított 800 
K többlet után pedig az 1875. évi XXXII. 
t.-c. 39. §-ának 1. pontja értelmében 320 K, 
vagyis összesen 690 K-t; néh. Recsán De-
meter nyug. bukovai gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Bozachici Alexandrának évi 300 K-t ; 
néh. Horváth István sepsiszentgyörgyi áll. polg. 
isk. tanító özv., szül. Schneider Hedvignek évi 
872 K-t, István, Sándor és László nevű kis-
korú árváinak egyenként 145 K 33 f-t, együtt 
435 K 99 f-t, mindössze 1307 K-t ; néh. Kis 
György medgyesfalui ny. gör. kel. tanító özv., 
szül. Lázár Annának évi 300 K-t ; néh. Bahe-
rik János susányi róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül Krivda Cicellének évi 928 K-t; 
néh. Reliorovszky István keszegfalvi róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Herman Emiliának 
évi 300 K-t. Jenő, Janka és Adél nevű kis-
korú árváinak egyenként 50 K-t, együtt 150 
K-t, mindössze 450 K-t ; néh. Domonkos József 
sobori volt róm. kath. tanító özv., szül. Pere-
patics Juliánná és 3 kiskorú árvájának 635 K 
98 f-t ; néh. Magdinecz Antal munkácsi gör. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Glagola Anná-
nak évi 400 K-t, Anna, Margit, Elvira, András, 
Ilona, Antal és Mihály nevű kiskorú árváinak 
együtt szintén 400 K-t, mindössze 800 K-t; 
néh. Kálanda Bertalan volt feketelehotai áll. 
el. isk. tanító özv., szül._ Polyák Annának évi 
600 K-t; néh. Horvát Ödön velemi róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Muhr Paulinának évi 
618 K 80 f-t, és Anna, József, Teréz, Margit 
és Béla nevű kkorú árváinak egyenként 103 
K 13 f- t ; néh. Fischer Károly kisszalóki róm. 
kath. tanító özv., szül. lludács Máriának évi 
435 K-t, és Viktor nevű kkorú árvájának 72 
K 50 f- t ; néh. Friedrich Menyhért alsónánai 
ág. hitv. ev. tanító özv., szül. Wikkert Etelká-
nak évi 517 K-t, Emma és Lajos nevű kkorú 
árváinak egyenként 86 K 16 f - t ; néh. Joó 
Mátyás báttaszéki nyug. közs. el. isk. tanító 
özv.,szül. Ahman Erzsébetnek évi 981 K 20f - t ; 
néh. Jéhn Ferenc dunaföldvári róm. kath. ta-
nító özv.,szül.Molnár Jusztinának évi 652 K-t; 
néh. Varga Gyula csatári ev. ref. tanító özv., 
szül. Máté Juliannának évi 478 K-t, Gyula, 
Árpád, Julianna és Dezső nevű kkorú árváinak 
egyenként 79 K 66 f - t ; néh. Csáki János sápi 
ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Horvát Rózá-
nak évi 534 K-t és János nevű kkorú árvájá-
nak 89 K-t; néh. Ember György nagyváradi 
róm. kath. tanító özv., szül. Steinkübel Júliá-
nak évi 806 K-t ; néh. Derencsay János file-
falvi gánóczi ág. hitv. ev. el. isk. tanító özv., 
szül. Mikulás Katalinnak évi 400 K-t ; néh. 

Pálmai József hollóházai áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Kopina Katalinnak évi 600 K-t, 
József, Hona, Gizella, Etel és Jenő nevű kkorú 
árváinak egyenként 100 K-t; néh.Mikovits Jevrem 
szenttamási gör. kel. szerb el. isk. tanító özv., 
szül. Szurducski Máriának évi 679 K 40 f-t, Anna 
és Miroszláv nevű kkorú árváinak egyenként 
113 K 23 f-t ; néh. Mikulás Imre nyug. csetneki 
tanító özv., szül. Mánik Annának évi 300 K t. 

Taneszközül engedélyezte: Vámay Antal 
győri gyáros szabadalmazott himződob-keretét 
a hivatalos bírálat alapján az el,, polg. és fel-
sőbb leányiskolák és tanítónőképző-intézetek 
használatára engedélyezte s az engedélyezett 
taneszközök jegyzékébe fölvette. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Július 18. Kérvénye 60.460. sz. a. van ik-

tatva. (Ilyen magánügyben mindig címzett lev-
lapot kell mellékelni !) — P. F. A tanító fizetése 
az állás elfoglalásától esedékes. — Sz. A.Mehádia. 
A férj neje halála után az 1891 : ILIII. t.-c. 
6. §-a értelmében ennek 3 havi fizetésével, 
illetve ha nyugdíjas állapotban halt el, 3 havi 
nyugdíjával fölérő temetkezési járulékon fölül 
semminemű részeltetésre nem tarthat igényt. — 
L. J. Uj-Paulis. Előjegyzésbe van véve; száma: 
78.964. — H. L. Csikósgorond. A tényállás 
megismertetésével forduljon a kir. tanfelügyelő-
séghez. A díjlevelében megállapított fizetését az 
iskolafönntartónak ki kell szolgáltatnia. Az 
állam különben csak kiegészíti a tanítói 
fizetést, de egészben nem biztosítja. — 
F. J. Hajdúböszörmény. A polg. isk. tanítónők 
nyugdíj- és korpótlékjogosultságába a megelőző 
el. isk. szolgálat természetesen beszámíttatik. — 
F. M. Kerekegyháza. Több tanulónak együttes 
ismétlő-oktatását nem helyeselhetjük, mert a 
lelkiismeretes tanítónak kötelessége, hogy minden 
növendékénél^ egyaránt elérje a kívánt tanítási 
eredményt. Áll. népiskoláknál a privát óraadás 
el van tiltva. — K. J. Izsópaliaga. Haja-
don tanítónő elhalálozása után a fölmenő, 
vagy oldalági rokonok temetkezési járulékot 
vagy más címen kárpótlást az országos 
tanítói nyugdíjalapból nem kaphatnak. — 
H. P. L. Több ízben közöltük már, hogy az 
áll. tisztviselők (tehát az áll. tanítók is) föl 
vannak mentve az útadó fizetésének kötelezett-
sége alól. Ont, bár községi jellegű gazd. ism.-
iskolánál van alkalmazva, tudtunkkal a minisz-
térium áll. gazd. szaktanítóvá nevezte ki; ha 
tehát megrótták útadóval, ez ellen a keresk. 
min. 35.588/94. sz. határozatára való hivatko-
zással a pénzügyigazgatósághoz folyamodjék. — 
H. J. Kegle vieil háza. A 200 K személyi pót-
lékát bizonyára 1903 I/l-től kezdődőleg élvezi 
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s ennélfogva a 100 koronás járulékon fölül 
kirótt 12 K t helyesen állapították meg, mert 
sz. p. után a jelzett időtől kezdve a f. év végéig eső 
3 évi 2°/o-os járulék fejében 12 K fizetendő. — 
„Délvidéki." A kérvény még nem érkezett föl 
a min.-ba. (Ez is olyan magánügy, amelyhez 
címzett levelező lapot kellett volna mellékelni !) — 
„Felekezeti." A felekezeti tanítót is meg-
illeti, törvény szerint, a kétszobás (padozott) 
lakás és az V* hold kert élvezete. — 
G. 0 . H. Bélyegtelen kérvénnyel forduljon a 
pénzügyigazgatósághoz. — 0 . A. Nagymedves. 
Az államsegély csak bélyeges nyugtatványra 
vehető föl. — D. d. Ha előre ki volt kötve: 
tartozik a női kézimunka tanítását teljesíteni; 
csakhogy a tanulók számát sokalljuk ! — 
Sz. Gy. Békésszentandrás. Az áll. építési terve-
ket Lampel R. könyvker.-ben rendelheti meg. — 
S. G. Szöllőses. Az áll. és közs. tanítók előzetesen 
kapják a fizetésüket ; ön is követelheti előzetesen 
akár havi, akár negyedévi részletekben. — 
K. Gy. Ilonok-Újfalu. Lehet, de külön-külön 
kérvényen. — R. K. A Tanítók Tanácsadójá-
nak negyedik kiadása már megjelent s lapunk 
szerkesztőségében rendelhető meg; kötött pél-
dány ára bérmentes kii'déssel 3 K 20 f, ajánlva 
25 fillérrel több. — J. K. Domaháza. Első 
kérdése érthetetlen. A büntetéspénzt az elöl-
járóság szabja ki. — Csángó. Aki hibáz, 
azt be kell ismernie, de a tanítónak a nö-
vendékek előtt ezt tapintattal kell tennie. Az 
„exkuzálás" szó nagyon nem odavaló! — 
S. 1. Pötréte. A hivatkozott üzenetünk oki. 
tanítónak szólt. Évötödös korpótlékét ön csak 
oklevelének keltétől számítandó öt év után 
követelheti. — P. I. Korlátkő. A mostani 
viszonyok között nem remélhetik az ismertetett 
állapot javítását. Másutt még kedvezőtlenebb a 
helyzet. Tessék várni, rákerül önökre is a sor. — 
Pomológus. Nyugdíjára előleget a minisz-
tériumtól nem kaphat. — N. K. Magyarlak. 
Számtalanszor közöltük már, hogy a tanítók 
fizetését leszállítani nem lehet. Ha az iskola-
szék ezt megtette, forduljon az 1893. évi 
XXVI. t.-c. alapján kiállított javadalmi jegyző-
könyv szerint kiszolgáltatandó illetményeknek 
biztosítása iránt a közigazgatási bizottsághoz. — 
I. D. Gércze. A segélydíj után nézetünk szerint 
nem köteles az említett szolgáltatásokat telje-
síteni. A kivetést fölebbezze meg az özvegy. — 
Gkatli. iskolaszék Kisborosnyó. Az áll. iskola 
fönntartásához biztosított 5%-os iskolai adónak 
egy részére a hitfelekezeti iskola fönntartási 
költségeinek részben való fedezése céljából nem 
tarthatnak igényt. — Tantestület. A tanítási 
órák közötti szüneteket a törvény nem szabá-
lyozza. Egészségügyi ^ követelmények teszik 
azokat kötelezővé. — Fjszász. A tanítók köz-

hivatalnoki minőségét egy fölmerült esetből 
kifolyólag az igazságügyi min. mondotta ki. — 
N. B. 1. Ha csupán azon okból emeltetett 
kifogás a segédtanítónő részére kijelölt lakás-
nak ön által való használata ellen, mert lak-
pénzt élvez, ez, nézetünk szerint, csakis a segéd-
tanítónő és ön között létrejött megállapodás 
tárgya lehet. 2. A Tantervben megállapított 
óratervet még akkor is köteles betartani, ha 
a tanulók még nincsenek is mind könyvekkel 
ellátva. 3. E kérdésére fönnebb megtalálhatja 
az üzenetet. Az iskolai épület elhanyagolt álla-
potára hívja föl a kir. tanfelügyelő figyelmét. — 
Rokos. Szerződését mutassa ínég valamely 
ügyvédnek s attól kérjen tanácsot. Mi egy-
oldalú fölvilágosítás alapján, a szerződési ponto-
zatok ismerete nélkül, nem adhatunk útbaiga-
zítást. Annál kevésbé tudhatjuk pedig azt, 
hogy az ön részéről netán folyamatba teendő 
peres eljárásnak mi lesz az eredménye. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— „Eötvös-alap" temetkezési segély-

biztosítási osztálya felkéri azon t. kartársa-
kat, kik kötvényeiket már megkapták, hogy a 
novemberi díjakat a kötvénnyel megküldött 
postatakarékpénztári befizetési lappal küldjék 
be, ha az eddig még meg nem történt volna. Ez 
alkalommal újólag fölhívjuk a t. kartárs ura-
kat az „Eötvös-alap" ezen ú j alkotására, mely 
iránt népnevelési ügyünk vezéremberei a leg-
nagyobb érdeklődéssel viseltetnek, mivel nyil-
vánvaló, hogy tanítói karunk anyagi helyze-
tének előmozdítására teremtetett meg és kar-
társaink zömének tetszését már is megnyerte. 
Reméljük, hogy eddig minden tanító a be-
jelentésre szükséges ajánlati lappal rendelkezik, 
de esetleges megkeresésre szívesen küld újabb 
példányokat és felvilágosításokkal szolgál úgy 
a titkári hivatal (VIII., Szentkirályi-utca 57.), 
valamint az „Eötvös-alap" temetkezési segély-
biztosítási osztály (VII., Erzsébet-körút 13.). 

— Pivár-féle alapítvány. A kultuszminisz-
térium megengedte, hogy bold. Pivár Ignác, 
a vakok budapesti orsz. kir. nevelő- és tan-
intézete igazgatójának emlékére ismerősei, tanít-
ványai és barátai körében, egy a nevét viselő 
alapítvány létesítése céljából gyűjtés rendez-
tessék. Éme hír széles körben fog örömet 
kelteni, mert akik Pivár egyéniségét és műkö-
dését ismerték, szívesen fognak e célra áldozni 
s csakhamar megteremtik egy oly alapítvány 
létesítéséhez szükséges összeget, melyen egy 
szerencsétlen vak gyermeket lehet eltartani s 
ekként az életnek megmenteni. Az igazgatóság 
e tárgyban közel jövőben névreszóló gyűjtő-
íveket fog kibocsátani, akik netalán valamelyes 
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okból nem kapnának szabályszerűen kiállított 
gyűjtőívet, forduljanak az igazgatósághoz, amely 
ezirányú kérelemnek eleget fog tenni. Egyéb-
ként már most is elfogad adományokat a 
fönnebb említett intézet igazgatója s azokat 
köszönettel nyugtázza. 

— Tanítógyülés. A „Jász-Nagykán-Szolnok-
vármegyei Tanítóegyesület" f. évi november 
hó 11-én Szolnokon, a vármegyeháza díszter-
mében tar tot ta évi rendes közgyűlését, melyen 
a tanítóegyesület tagjai, élükön Eötvös K. Lajos 
kir. tanfelügyelővel, csaknem teljes számban 
jelentek meg. A közgyűlés egybe volt kötve 
az egyesület 25 éves fönnállásának megünnep-
lésével, melyre a székesfővárosból is többen 
eljöttek. A közgyűlést Polonyi Mátyás egye-
sületi elnök nyitotta meg, lendületes beszéddel. 
Az üdvözlő beszédek sorát Eötvös K. Lajos 
kir. tanfelügyelő nyitotta meg, ki a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, valamint a vármegyei 
közigazgatási bizottság üdvözletét is tolmá-
csolta. E/.után Farkas Sándor budapesti tanító-
képző-intézeti tanár tartott előadást a tanító-
képzők elhelyezéséről. E kérdéshez hozzászóltak 
még : Hermann Antal dr. és Brózsik Pál szol-
noki tanító. Majd pedig Mazurek Pál székes-
fővárosi rajztanár mutatta be az általa szer-
kesztett, nemezből készült rajztípusokat. Veszlay 
Ernő szolnoki áll. tanító „Az új Tanterv és 
Utasítás"-ról, Wehle Lucia polg. isk. tanítónő 
pedig a X. nemzetközi alkoholellenes kongresz-
szusról tar tot t fölolvasást. A közgyűlésnek 
utolsó előadója Veress János kúnszentmártoni 
tanító volt, ki a tanító-gyermekek tanítóképző-
intézetekbe való fölvételéről értekezett. 

A közgvűlést megelőző napon az egyesület 
szolnoki járásköre tartotta őszi közgyűlését. I t t 
Brózsik Pál tartott gyakorlati tanítást arról, 
hogy miképen kezdendő meg az elemi iskola III. 
osztályában a kóta szerinti énektanítás. Utána 
Schroder Izabella szolnoki áll. tanítónő tar tot t 
fölolvasást a gazdasági ismeretek tanításáról 
az elemi iskolában. Ezt Ácsai Mihály szolnoki 
áll. tanító fölolvasása követte, aki az alkohol 
elleni védekezésről tartott fölolvasást s ezzel 
kapcsolatban a tejszövetkezetek létesítését aján-
lotta. A szakosztályi ülésen az énekművelő-
szakosztályban Oresko Dezső áll. tanító vezette 
be a vitát „A népiskolai énektanítás az ú j 
Tanterv szerint" című tételével. A kisdedneve-
lési szakosztályban Holzschuch Ida áll. tanítónő 
tartott előadást arról, hogy „A népiskola I. és 
II. osztálya mint érvényesítse az óvodai kéz-
ügyesítő munkákat". A gazdasági szakosztály-
ban Vargha Sándor túrkevei gazd. ism.-isk. 
tanító „A gyümölcs értékesítéséről" értekezett. 
Az ipariskolai szakosztályban két elcadó volt : 
Merényi György ipariskolai igazgató, aki „Mér-

tani testek rajzolása távolsági pontok és szem-
pontok segítségével" című tételről. Fellegi 
Alajos főgimnáziumi rajztanár pedig az új 
rajztanítási módról tar tot t szabad előadást. A 
szakosztályi ülések tisztújítással fejeződtek be. 

— Fölkéretti ink a következő sorok köz-
lésére : A folyó év tavaszán mult háromszáz 
éve, hogy az ország rendei és a szabad hajdúk 
Bocskay Istvánt Magyarország fejedelmévé vá-
lasztották, annak pedig a jövő évben lesz 
háromszáz éves évfordulója, hogy Bocskay a 
politikai és a vallási szabadságot kivívta s 
azután a hajdúságot a róluk elnevezett hajdú-
városokban bizonyos kiváltságok adományozása 
mellett letelepítette. Ez a két nevezetes év-
forduló arra késztet, hogy évekkel ezelőtt 
megjelent s kedvező fogadtatásban részesült 
művemet: „A szabad hajdúk történeté"-t , 
melynek első kiadása teljesen elfogyott, máso-
dik kiadásban bocsássam közre. A könyv tiszta 
jövedelme a Bocskay-szobor alapja javára fog 
fordíttatni. Előfizetést nem fogadok el. Meg-
rendelhető bármely könyvkereskedés útján. 
Ara 3 korona. Sátoraljaújhely, Dudás Gyula. 

— Kére lem! Tisztelettel fölkérem mind-
azon kartársaimat, kik velem 1896. évi július 
hó végén az ungvári kir. tanítóképző-intézet-
ben tanképesítőt tettek, hogy jelenlegi lakó-
helyüket velem tudatni szíveskedjenek, hogy 
jövő 1906. évben a 10 évi találkozási időt és 
helyet megállapítsuk. Rákóc.i száll ás, u. p. 
Alsóvereczke, Bereg m. Pahci János, gk. tanító. 

— Tan í tók névmagyaros í t á sa . Folyó év 
november havában belügyminiszteri engedelem-
mel a következő tanítók magyarosították nevü-
ket : 1. Trost Franciska székesfővárosi el. isk. 
tanítónő Szentiványi- ra. 2. Eder József el. isk. 
tanító, balassagyarmati lakos, Erdélyi-re. F. évi 
október hóban a tanítók közt névmagyarosítás 
nem fordult elő. (T. S.) 

— Rövid hír. A pápai néptanítók 1905. 
évi december hó 2-án galanthai és fraknói 
özv. gróf Esterházy Móricné csillagkeresztes 
palotahölgy védnöksége alatt a „Tanítók Háza" 
javára tánccal egybekötött hangversenyt ren-
deznek. 

— Halálozás. Leszkovszky János búrszent-
györgyi róm, kath. tanító hosszas szenvedés 
után életének 42 ik, ügybuzgó tanítóskodásának 
18 ik évében meghalt. Áldás emlékére! 

Tartalom : A kiskorúak dohányzása ellen. Schlosz 
Lajos. — Az új Tanterv viszonya a régihez. Nagy 
Béla. — Kis emberek veszedelme, s—s. — Vázlatos 
nyelvtantanítás. Szabó Kálmán — Községi és egyéb 
helynevek. — Külföldi szemle. — Szünóra : Szeresd 
a gyermeket. (Vers.) Sperg Lajos. — Első tanügy-
történeti tanulmányom. Péterfy Sándor. — Irodalom. — 

I Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Bovatvezető: K B O L O P P A L F R É D . 

Tanítók önképzése. 
A Gazdasági Ismétlő Iskola 37-ik számában 

„Gazdasági ismétlő iskoláinkról" egy cikk 
jelent meg, amelyben cikkíró úr gazdasági 
ismétlő iskoláink mai állapotát, a néptanítók 
részére rendezett tanfolyamokat veszi bírálat 
alá. E helyen nem célom bírálat tárgyává tenni 
az abban lefektetett elveket, hanem célom 
lapunk nagyrabecsült Rovatvezetőjének ugyan-
csak e cikkre vonatkozó véleményét — amely 
tartalmasságánál és meggyőző erejénél fogva 
csak helyesléssel fog találkozni — eggyel 
megtoldani, azt iparkodván bizonyítani, hogy 
a tanfolyam egynémelyikének végzése nem 
jelent egyúttal e téren szakképzettséget, hanem 
csak alapvető munkát, amelyre építeni és ez 
épületet megszilárdítani csak megfelelő önkép-
zés és bíráskodás útján lehet. 

A néptanítók gazdasági kiképzését célzó 
különböző tanfolyamok elvégzése nem jelenti 
egyúttal azt is, hogy a tanító már az illető 
gazdasági ágban teljesen otthonos, kiképzett, 
továbbképzésre ós kutatásra többé nem szorul. 
Nem jelentheti már azért sem, mert ezen tan-
folyamok rövid tartama (2—4 hét) nem ölel-
heti föl mindazt, amivel fölvértezve kell lenni 
minden tanítónak, ki népének gazdasági dol-
gokban tanácsadója, vezére óhajt lenui. Az 
illető tanfolyamok előadó tanárai, már a rendel-
kezésre álló csekély időre való tekintettel is csak 
rövid kivonatban közölhetik az ismereteket s 
rakják úgyszólván az alapot, domborítják ki a 
főbb mozzanatokat, állítják föl a vezérelveket, 
irányítják a tanító figyelmét a tevékenységre, 
az önálló kutatásra; de a helyesen megkez-
dett alap továbbépítése, az épület megszilár-
dítása, az elveknek a gyakorlatba való átvitele, 
a tevékenység az önálló kutatásban, a mező-
gazdasági eshetőségek megfigyelése tisztán a 
tanító intelligenciájától, akaraterejétől és hajla-
mától, szóval: önképzésétől függ. 

Aki lelkesedéssel, szeretettel van eltelve 
és gyönyört lel a gazdasági tudományokban 

és ezek művelésében, az bizonyára megtalálja 
a módját s az alkalmat is az önképzésre. Nem 
kell azt hinni, hogy az önképzést előmozdító 
szakkönyvek beszerzése sok költséggel járna 
és azt a tanító csekély díjazása nem bírná 
meg. Áldozatot a tanítónak is kell hoznia, ha 
önmagát továbbképezni akarja, de e csekély 
anyagi áldozat nem ér fel azon erkölcsi haszon-
nal, amely a dolgok mélyébe való hatolásával 
az ember szívét-lelkét át meg átjárja. 

Ránk van bízva a nép gyermekeinek gazda-
sági kioktatása, a gyermeki szívbe, abba a 
fogékony, mocsoktalan szívbe a föld szeretetét 
beleoltani. Mi iparkodunk is egész nevelői 
tudásunkat, lelkesedésünket fölhasználni, hogy 
a nép gyermeke ismerje meg a földmívelés 
mesterségét, szeresse is, mint apja örökét. 
Igyekezünk szívét-lelkét fölvértezni, hogy egy-
koron helyt tudjon állani, tudja megvédeni és 
gyarapítani vagyonát, tudjon küzdeni azon 
magasztos elvért is — s ha kell vére hullá-
sával — hogy kié a föld, azé a haza. 

Mi a föld tudományával és szeretetével 
csepegtetjük a fogékony szívbe a hazaszeretet 
eszméjét. A mi kezünkben van letéve azon 
szuronynál, kardnál is hatalmasabb fegyver, 
mely nem engedi, hogy a nép a szociálizmus 
karjai között keressen menedéket. És épp azért, 
liogy ezen szuronynál, kardnál is hatalmasabb 
fegyvert a nép javára, édes hazánk fölvirágoz-
tatására tudjuk okosan fölhasználni, szükséges 
magunkat a mezőgazdasági dolgokban minél 
tökéletesebben, minden mozzanatra kiterjesz-
kedve kiképeznünk. A közmondás is azt 
mondja: „Ki nem mestere valamely dolognak, 
hóhéra az annak." És mert tán seholsem oly 
szembeötlő e közmondás igazsága, mert a 
tudatlanság, a felületesség és rosszul végzett 
munka tán seholsem boszulja meg magát 
olyannyira, mint épp a mezőgazgaságnál, azért 
jaj annak a gazdasági ismétlő iskolának, jaj 
annak az intézménynek, amelynek vezetése 
felületesen képzett tanítóra van bízva, mert a 
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kezébe adott fegyver kétélű, nemcsak alkothat, 
hanem rombolhat és zúzhat is. 

De nekünk nép- és gazdasági tanítóknak 
csak az alkotás — rombolás nélkül, a föld szere-
tetének beoltása — anyagi érdek nélkül a célunk; 
azért, hogy alkotásunk maradandó legyen, hogy 
a föld szeretete és így a haza szeretete a gyer-
meki szívben élesztessék és folytonosan táplál-
tassék, szükséges, hogy a korral lépést tartva, 
képezzük magunkat, olvassunk szorgalmasan 
gazdasági cikkeket, neves írók gazdasági műveit. 

E helyen tehát azon dolgokra akarok rész-
letesen kiterjeszkedni és azok bővebb ismer-
tetésébe bocsátkozni, melyek rendelkezésre 
állanak minden tanítónak, aki a különböző 
mezőgazdasági tanfolyamokon szerzett ismere-
teit és az ott szerzett tapasztalatait szélesbíteni 
akarja. Teszem azt azon meggyőződésben, 
megkönnyíteni a tanító munkáját a gazdasági 
szakkönyvek beszerzésében, megnevezni a forrá-
sokat, ahol önképzésre sarkaló vágya, munka-
kedve és akaratereje kielégítést nyerhet. 

Midőn ezt teszem, önkénytelen eszembe jut 
a tanító csekély díjazása, és ez utóbbi adta 
kezembe a tollat, hogy e helyen a tanítók 
legelterjedtebb, legolvasottabb gazdasági lap-
jában fölsoroljam ama szakmüveket, melyeket 
úgy ő, mint a gazdasági ismétlő iskola teljesen 
díjtalanul megkap, mely müvek neves gazda-
sági írók és szakemberek kezei alól kerülvén 
ki, bizonyára megkönnyíteni fogják a tanító 
továbbképzésre törekvő hajlamát, biztos útat 
jelölnek a kutatás és bíráskodás terén. Ily 
müvek a nagyméltóságú földmívelésügyi m. kir. 
miniszter úrnak következő kiadványai, melyek 
egyszerű levelezőlapon is kérhetők a miniszter 
úrtól, akár az iskola szakkönyvtára, akár a 
tanító részére : 

1. Földmívelésügyi útmutató. 
2. Útmutatás a szőlőmívelésre. 
3. Útmutatás a peronoszpora elleni véde-

kezésre. 
4. Útmutatás a szőlőmoly és szőlőilonca 

irtására. 
5. Vezérfonál a filloxerás szőlőknek szén-

kéneggel való gyérítésére. 
6. A pinceszövetkezetekről. 
7. A külföldi borértékesítő szövetkezetekről. 

8. Termeljünk gyümölcsöt. 
9. A magyar gazdi kincsesháza. 

10. A méhészetről. (Kovács Antal.) 
11. Fatenyésztés. (Molnár István.) 
12. A homoki szőlőmívelés. 
13. Útmutató a gazdasági tudósítók számára. o O 
14. Mezőgazdasági vezérfonál néptanítók 

számára. 
15. Útmutatás a must és bor okszerű keze-

lésére. 
16. Selyemtenyésztők naptára. 
17. Gazdasági munkások törvénykönyve. 
18. A magyar birodalom selyeintenyésztésé-

nek közigazgatása. 
19. Magyarország földmívelésügye 1897/903. 
20. Gazdák tanácsadója. (Rombay Dezső.) 
21. A nemesfüz termelése. 
22. A gazdasági munkás ügyekről. 
23. A falusi lótenyésztő. (Tormay Béla.) 
24. Törvényjavaslat a telepítésről. 
25. A madarak hasznáról és káráról. 
26. Néplap. (Csak gazd. ism. iskolának jár.) 
27. Gyümölcskertész. (Csak faiskolakezelő-

nek jár.) 
28. A házi állatok tenyésztése stb. 

Hasznos és kitűnő szolgálatot vannak hívatva 
teljesíteni különösen a mezőgazdasági káros 
rovarokról írt útmutatások, melyeket a m. kir. 
rovartani állomás — székel Budapesten — telje-
sen díjtalanul küld minden érdeklődőnek, ki ez-
iránt egyszerű levelezőlapon az illető rovartani 
állomáshoz fordul, sőt ha eziránt iskolák folya-
modnak, előjegyzésbe veszi, s megküldi díjtalanul 
az ezután megjelenő müveket is. Címei ezek : 

1. A gyümölcsfák és a szőlő kártevő rovarai. 
2. Jelentés az erdei r.ovarkárokról. 
3. Jelentés a gazdasági rovarkárokról. 
4. A mező- és kertgazdaságra káros rova-

rokról. 
5. Gabonavetéseink kártékony fonálférgei. 
6. Az almamoly. 
7. A varjak mezőgazdasági jelentősége. 
8. A méh és méhtetü együttélése. 
9. Az almavirág orrmányos bogár. 

10. A lucernások bajairól. 
11. Útmutatás a vértetü keresésére, meg-

ismerésére és irtására. 
12. A körtefának egy különös ellenségéről. 
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13. Útmutatás a gyümölcsfák kártékony 
hernyóinak irtására. 

14. Útmutató a cserebogarok irtására. 
15. Rövid útmutató az almamoly irtására. 
16. Útmutató a darazsak irtására. 
17. Rövid útmutató a rügy- és bimbólikasztó-

bogarak irtására. 
18. Rövid útmutató a főbb rovarirtó anya-

gok alkalmazására. 

19. Útmutatás a szölőoltvány-iskoláknak a 
kártékony rovaroktól való megvédésére. 

20. Rövid útmutató a kukoricamoly ellen 
való védekezésre. 

21. Rövid útmutató az óvantang ellen való 
védekezésre. 

22. Előzetes tájékoztató a lóherepusztító 
ápionok irtására. 

23. Útmutató a fenyő-gubacstetű irtására. 
24. Útmutatás a zsizsikes borsó és lencse 

fertőtlenítésére. 
25.Útmutatás a veresnyakúárpabogárírtására. 
26. Emlékezzünk meg a répabogarakról. 
27. Rövid útmutatás a csalogató vetések 

alkalmazására s a hesszeni légy ellen való 
védekezésre. 

28. Útmutatás a különféle szőlőmolyok s a 
szőlőilonczá irtására. 

29. Rövid útmutatás a répabogarak irtására. 
30. Rövid útmutatás a csíkoshátu búzalégy 

irtására. 
31. Rövid útmutatás a gabonafutrinka ellen 

való védekezésre. 
32. Rövid útmutató a vetési bagolypille irtására. 
33. Rövid útmutató a szalmadarázs irtására. 
34. A malmok egy apró ellenségéről. 
35. A „muszka hernyó "-ról. 
36. Rövid útmutatás a mezei egerek irtására. 
37. Útmutatás a káposztapillangó hernyójá-

nak irtására. 
38. Oszi vetéseink tavaszvégi bajai. 
39. Rövid útmutató a firkáló bogár irtására. 
40. Útmutatás a gabonazsizsik irtására. 
41. A mezei pockok és egerek, valamint az 

ellenök való védekezés. 
42. Hogyan védekezünk a torsgomba ellen. 
43. Rövid útmutató a főbb rovarirtó anya-

gok alkalmazására. 
44. A kukoricamoly. 

45. A vértetü és irtása. 
46. Útmutató a marokkói sáska irtására stb. 
A műtrágyázásról írt kitűnő szakmüvekkel 

gyarapíthatja a tanító saját iskolájának gazda-
sági szakkönyvtárát úgy, ha eziránt a Hungária 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar részvény-
társasághoz fordul Budapestre, amely társaság 
Rovara Frigyes, Cserháti Sándor és mások 
által írt kitűnő mütrágyázási munkákat egész 
díjtalanul küld. 

A vármegyei gazdasági egyesületek az éven-
ként tartatni szokott sorozatos előadásokat ki-
nyomatva, kiosztják a nép között és így a tanító 
is könnyen juthat hozzá érdekes értekezésekhez. 

Mint tehát a fentiekből kiviláglik, majd-
nem minden mezőgazdasági ágról találunk 
műveket, amelyeket a tanító a tanfolyamokon 
szerzett ismereteinek gyarapítására, tapasztala-
tainak mélyítésére egész bátran fölhasználhat, 
a gyakorlati életben keresztülvihet, sőt merem 
állítani, ha az azokban leírt elveket, utasítá-
sokat követi, s azok mintegy vérébe mennek át, 
úgy a rábízott intézményt, a gazd. ismétlő 
iskolát nem kell félteni ; az így magasztos 
föladatának meg fog felelni. 

De meggyőződhetünk a fentiekből arról is, 
hogy földmívelésügyi kormányunk szívén hor-
dozza mezőgazdaságunkat, megelőzni kívánja 
az utasítások és szakkönyvek íratásával és 
azok közrebocsátásával az állati és növényi 
paraziták nagymérvű kártételeit, oktatni óhajtja 
népünket a földmívelés minden ágában. Meg-
győződhetünk továbbá arról, hogy a különféle 
gazdasági egyesületek, szövetkezetek, intézetek 
és gyárak is megteszik kötelességeiket hasznos 
gazdasági müvek kibocsátásával. 

A fölsoroltakon kívül, azt hiszem, még igen sok 
könyv van, amit teljesen díjtalanul, avagy csak 
csekély díj ellenében meg lehetne szerezni ; azért 
kívánatos volna, hogy e lap hasábjain időről-időre 
közöltetnének az ingyen kapható szakművek.*) 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 

*) Az ingyen kapható szakművekről e lapok hasáb-
jain már számos esetben volt szó. Sajnos, az eredmény 
nem volt kielégítő, mert alig Vio°/o-a hazánk tanító-
ságának veszi igénybe a földmív. minisztérium ingyen 
kiadványait. Pedig ez csak egy közönséges levelező-
lapjába kerül ! Többet igazán nem tehet senki, mint 
„ingyen" kínálni kiváló szakműveket. Rv. 

49* 
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H o z z á s z ó l á s 
a „Szaktanítós gazdasági ismétlő iskolák 

szorgalom idője" című cikkhez. 
Zalay József, mezőberényi kartársunk figye-

lemreméltó cikket írt a „Néptanítók Lapja" 
44-ik számának mellékletében, a „Gazdasági 
Ismétlő Iskolá"-ban, fenti címen. Figyelemre-
méltó, mert leplezetlenül tárja elénk, hogy mi 
a való állapot a gazdasági ismétlő iskolánál, a 
tankötelezettség végrehajtását illetőleg. Sajnos, 
az ott vázolt állapotok a nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő iskoláknak több mint fele 
részénél megvannak, úgyszintén megvannak a 
kezdet nehézségeivel küzdő szaktanítós gazda-
sági ismétlő iskoláknál is. Pedig ha a növendé-
kek rendetlen beiskolázása az, ami a minden-
napos iskolában működő tanító munkakedvét 
és hivatása iránti előszeretetét lefokozza, hogy 
ne mondjam, az ambiciózus tanítót elkeseríti, 
úgy kettőzött mértékben áll ez úgy a külön 
szaktanítós, mint a nem szaktanítós gazdasági 
ismétlő iskolák tanítóira vonatkozólag, mert 
itt a beiskolázás is kettőzött mértékben lany-
hább. Oka ennek részben az, hogy a nép az 
ő naiv fölfogásával nem tudja mérlegelni azon 
reá háramló mérhetlen előnyöket, melyeket 
egy jól berendezett, virágzó gazdasági ismétlő 
iskola úgy a növendékeknek, mint ő neki nyújt 
s a saját jószántából nem szívesen küldi 
12—15 éves munkaképes gyermekét a gazda-
sági ismétlő iskolába. Ehhez járul az, hogy 
sok helyen téves fogalma van a népnek az 
egész intézményről, s ezen téves fölfogások és 
balhiedelmek eloszlatása még huzamosabb idő 
folytán sem könnyű feladat. (Pl. Azért küldjem 
a gyermekemet a gazdasági ismétlő iskolába, 
hogy drága kenyéren dolgozzék az államnak! 
stb. stb.) Természetes, hogyha a hatóság is 
elnézéssel van a mulasztókkal szemben, a szak-
tanítós gazdasági ismétlő iskolák sem képesek 
eredményt fölmutatni a télen heti 5—7, tavasz-
szal és ősszel heti 3 órai évfolyamonkénti taní-
tás mellett. 

Azonban sem ezen baj megszüntetésére, sem 
más szempontból nem tartom célravezetőnek, 
hogy a tanév három ciklusra osztassák, mint 
azt Zalay kartársam javasolja. Indokaim a 
következők: Bár igaz, hogy az említett heti 

óraszám kevés, tagoltan áll rendelkezésünkre 
és annak emelése kívánatos, de hogy a jelen-
legi beosztás és heti óraszám mellett is lehet 
eredményes működése a gazdasági ismétlő 
iskolának, mutatják azon meglevő szaktanítós 
gazdasági ismétlő iskolák, melyek célszerűen 
be vannak rendezve, alkalmas helyen levő 
gyakoiiótelepükön példát tudnak adni a növen-
dékeknek és a népnek arra, hogy mikép kell 
okszerűen és hasznothozóan kezelni egy kis 
gazdaságot. Ezen iskolák eredményes műkö-
dése korántsem theoretikus ismeretek nyújtásá-
ban rejlik, hiszen ilynemű ismeretek nagyobb-
mérvű megemésztésére a 12—15 éves gyer-
mek nem képes, de nem is hisznek el mindent, 
ha gyakorlatilag is meg nem mutatjuk, s ne 
is higyjenek, ha nem látnak, mert ez életre-
valóságuk rovására esnék. 

Ha már most a tanév három ciklusra osztat-
nék, mit mutathatunk gyakorlatilag növendé-
künknek pl. a téli ciklusban december 1-től 
április l- ig ? Semmit, csupán háziipari munkára 
taníthatjuk és nyujtunk neki elméletileg egy 
ismerethalmazt. Szóval ezen beoszt'ís kizárná, 
hogy tanításunk gyakorlati alapokon nyugvó 
lehessen. Pedig épen ez a lényeges, hogy 
gyakorlati eljárásokra, kézfogásokra tanítsuk 
meg növendékeinket, hiszen a gazdasági tudo-O ' O D 

mány kiválóan gyakorlati. Épen arra kell 
törekednünk, hogy egész tanéven át tartsuk 
ébren a növendékek figyelmét, gondolkozását, 
hogy ismerje meg azon kis gazdaságot, 
melyben gyakorlati munkát végez tőrül-hegyre, 
lásson ott mindent és tapasztalati tudást is 
szerezzen ott mindenből, ami előfordul az év, 
illetve szorgalmi idő minden szakában. Munka-
közben ostromoljuk kérdésekkel növendékeinket, 
figyelmeztessük azon különbségekre, melyek ott-
hon talán hibásan végzett munkája és az iskola 
telepén helyesen végzett munkája közt vannak, 
mert így szerzett ismeretei maradandóbbak. 
Ha aztán látja a gazdálkodásnál elért ered-
ményt, bizalommal lesz az iskola iránt. 

Fontos pedagógiai elv, hogy amiről tanítunk, 
azt szemléltessük, vagyis a gazdasági ismétlő 
iskolában ha valamiről tanítunk, azt gyakor-
latilag mutassuk be. A tananyagot is éjjen 
ezért úgyszólva évszakokhoz való alkalmazással 
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kell feldolgoznunk. Hogyan tehetjük ezt, ha 
három ciklusra osztatik a tanév? Kevés 
foganatja lenne annak a három havi tanításnak, 
mely főként csak elméleti lehetne, úgy, hogy 
ezen beosztás inkább visszaesést, mint haladást 
jelentene a szaktanítós gazdasági ismétlő 
iskoláknál. 

Nézetem szerint a szorgalmi idő jelenlegi 
beosztása a heti óraszám emelésével teljesen 
megfelelő arra, hogy három év alatt céltudatos 
vezeíés mellett és egy a gyakorlati élet követel-
ményeire különös tekintettel (jól, és nem 
hiányosan) berendezett gyakorlótelep segélyével 
kisgazdák gyermekeinek szükséges gazdasági 
ismereteket nyujtsunk, de csak azon esetben, 
ha az Utasítás 38. §-ában előírt órákra 
pontosan járnak a növendékek. Ha tehát az 
új népoktatási törvény azon §-a megvalósul, 
mely a növendékek mulasztását kihágásnak 
minősíti s a szülőt tetemes pénzbírsággal sújtja, 
és ha a szaktanítós gazdasági ismétlő iskolák 
mindenike alkalmas helyen választott és cél-
szerűen berendezett gyakorlati teleppel fog 
rendelkezni, végül ha a telepen való gazdál-
kodás ellenőrzése szakértő felügyelők által 
intenzívebbé tétetik, áldásos missziójukat a 
szorgalomidő mai beosztása mellett képesek 
lesznek teljesíteni. 

(Kolozs.) Szabó Jenő. 

Gyógynövények termelése. 
A nem rég múltban a mezei gazdálkodásban 

még mindig voltak oly területek, melyek nem 
minden évben használtattak mezőgazdasági ter-
melési célból. A mai modern gazda már csak 
hírből ismeri az ugarföldet, a mocsaras területet. 
Az intenzívebb gazdálkodás eltüntette eme terü-
leteket, s ma kultúrnövények nőnek ama helye-
ken, ahol azelőtt a vadontermő gyógynövények 
díszlettek. A parlag terület megfogyott, a 
gyógynövények fogyasztása pedig napról-napra 
nagyobb arányokat ölt. E fogyasztás oly mérvű, 
hogy a vadontermő gyógyfüvek semmiféleképen 
sem fedezik a keresletet. 

Az előhaladott mezei gazdálkodásban azt, 
amit eddig vadon szolgáltatott a természet, O o • 
a külföld ma már termelésssel pótolja. Hazánk 
mezei gazdálkodásában a gyógynövények alig 
ismert fogalom! „Virágot holdszámra termelni?" 
csodálkozó tekintettel, kételyt kifejező szem-
mel majdnem bolond dolognak tartják a mi, 
minden újat gúnyolni szerető kisgazdáink. Míg 

nálunk csak gúnyolódnak, kételkednek s a 
várakozás álláspontjáról mosolyogva nézik az 
úttörők fáradozását : addig a külföld elviszi a 
pénzt tőlünk. Thüringia, Jena, Erfur t vidéke, 
Franciaország egész délkeleti része és a ködös 
Anglia a kísérletezésen túlvannak s kiterjedt 
gyógynövény-termelést űznek. Angolországban 
egész birtokok vannak menta-, zsálya- és leven-
dulával beültetve, s az innen és előbb említett 
helyekről behozott gyógynövény-termékekért 
hazánk milliókra menő összegeket ad ki. 

Ezek a milliók pedig itt maradhatnak, csak 
a hajdan vadon nagy mennyiségben te rmő 
növényeket kell kultúrális mívelés alá venni. A 
magyar földmívelőnek, főleg a kisbirtokosnak 
úgy gazdálkodni, ahogyan azt apáik tették, ma 
már nem lehet. Ez a nézet már túlhaladott 
álláspont. Alkalmazkodni kell a viszonyokhoz, 
újabb és újabb termelési ágat kell fölkarolni, 
a fold jövedelmét fokozni kell s a fejlettebb 
egyéni igényeket a kielégítéshez közelebb kell 
vinni. 

A gyógynövények termelése igen jövedelmező 
foglalkozás. Komoly megfontolással teszem e 
kijelentést s nem elvont fogalomként írok, 
beszélek e tárgyról ; a bizonyítást nem tudo-
mányos ismertetés, hanem személyes tapasztalás, 
— szemmel látott s kézzel fogható tapasztalás 
adja. 

Eme személyes tapasztalatot óhajtom leírni 
s a gazdálkodásra utalt kartársak, valamint a 
nép jólétének előmozdítására hivatott intéző 
körök figyelmét kívánom e jól jövedelmező 
mívelési ágra irányítani. 

Szomszédságomban Pintér Miklós, makói 
kántor kartársunknak van egy szép és nagyobb 
területű gyógynövény-termelő telepe. A nap-
számosok az én községemből járnak a telep 
megmunkálására. Érdeklődésből az ültetéstől 
aratásig terjedő időszakban többször megfor-
dultam e telepen. Néztem s kérdezősködtem 
Pintér kartársamtól s kérdezősködtem a köz-
ségembeli oda járó munkásoktól. Az alábbiak-
ban ezen, közvetlen szerzett tapasztalat adatait 
sorolom föl. 

E telepen borsós menta (Mentha piperita), 
fodor menta (Mentha crispa) és zsálya (Salvia 
officinalis) van ültetve. Földben nem válogatós, 
a jó termőerejű és elég nedves talajú földben 
azonban természetes, hogy ez is jobban díszlik. 
A földet meg kell neki ugarolni és ültetés alá o o _ .. 
12—15 cm. mélyre megszántani. Ültetni lehet 
ősszel (okt. 15—30-ig) és tavasszal a fagy 
multával, május 15-ig. A kora tavaszi ültetés-
nél meg nem fogamzott gyökök május 15-ig 
pótolhatók. Sortávolság 50 cm., tőtávolság 30- 35 
cm. Egy kat. hold (1600 -öl) területbe 32000 
palánta ültethető el. Az ültetés fafúróval vagy 
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zsinór mellett, vagy „utalóval" húzott sorokba 
történik. Az „utaló" egy nagy gereblye, mely-
ben a fogak az egyik oldalon 50, a másikon 
35 cm.-re vannak. Az „utalóval" az ültetés 
gyorsabb, de a zsinór mellett szebb. Minden 
4—5 ültetőre egy palántalerakót számítva, 
ügyes munkás egy nap alatt 2500 — 3000 
gyököt ültet el. A gyökök fogamzása nem 
kényes, gondos ültetés mellett 1—2%-nál több 
el nem marad. 

A beültetett terület a gyomtól tisztán tar-
tandó s így 3 kapálás szükséges. Júniusban 
már szép bokros a tő s e hónap második 
felében a virág bimbózni kezd. Ez az aratás 
ideje. Nem szabad hagyni, hogy virágozzék, 
mert azzal veszít olajtartalmából és értékéből. 
Egy nap alatt 10 órai munkaidő mellett egy 
munkás 4000 bokrot arat le, egy hold terü-
letre tehát 8 munkás kell. A learatott szárakat 
le kell levelezni s árnyas helyen megszárítani. 
E megszárított levél jön eladás alá. Száraz 
ágakat is lehet ugyan levelezni, de a nyers álla-
potban levelezett összehasonlíthatatlanul szebb 
árút ad. Alkalmas időjárás mellett 3-szor lehet 
aratni. 

Ezen fönnebb említett 3 gyógynövény hoza-
máról (szárított állapotban) a következő adatok 
adnak fölvilágosítást. (Nem hallgathatom el 
azonban, ho^y föl ne említsem, miként itt ná-
lunk az adatot szerző telep környékén úgy 
tavaly, mint az idén is nagy szárazság volt. 
Az idén a nagy szárazság miatt sem a kuko-
rica, sem a hüvelyes növények egyáltalában 
nem termettek.) 

Egy tő hozama: 
Mentha piperita 14 dg., M. crispae 1"6 dg., 

Salvia officinalis 2'3 dg. levélárú. A M. pipe-
ritából egy tő már adott 1'8 dgramm átlagot 
is. Ha azonban egy tő egyre-másra csak 1 
dgrammot ad is, 32.000 tő : 

I. termése 320 kg. 
II. „ épen anyit ad . . 320 „ 

III. ,, már kevesebb 6 0 - 7 0 
évi összes termés 700 kg. 

Számításomnál, figyelemmel ama eshetőségre, 
hogy esetleg a 3-ik, sőt talán a 2-ik aratás 
ennél a számadatnál kevesebbet hoz ki, egy 
hold évi terméséül csak 500 kg.-ot számítva 
— s bár mind a három gyógyfű igen-igen 
keresett cikk — mégis a minimális 140 K mm. 
árat véve, 1 kat. hold. 700 K-t jövedelmez. 

A fehéregyházi állami birtok kezelösége (a 
„Magyarország" ez évi május 12-iki számában 
foglaltak szerint) holdanként a M. piperitából 
836 K, a M. crispaeből 931 K, a zsályából 
(melynek termelése a legkevesebb dologgal 
jár) 609 K tiszta hasznot tüntetett fel. 

Befektetés és megmunkáltatási költség nélkül 
nincs haszon. Egy kat. holdnyi terület költsé-
gére a következő adatokkal bírok (de megjegy-
zem, hogy itt az Alföldön magasabbak a nap-
számbérek, mint bárhol s hogy az összes mun-
kák a szántáson kívül gyermekekkel és nőkkel 
végeztethetők) : 1 kataszteri hold föld szántása 

15 cm. mélyre 8 K — f, 
1 kat. hold palántája, 32.000 db, 

ezre à 8 K (esetleg 6 K csak) 256 „ — „ 
16 napszámos ültetési napszáma 

à 80 f 9 „ 60 „ 
kapálási napszáma (3 kapás 1 

holdat 1 nap alatt megkhpál) 
à 1 K 60 f = 4 K 80 f a 3 
kapálás 13 „ 40 „, 

aratási napszám, à 1 K 60 f ; 
kell 8 napszámos: 9 K 20 f. 
3 aratás 27 „ 60 „ 

földbéri összeg 50 „ — „ 
összesen 364 K 60 f. 

Ezek a száraz számadatok azonban nem 
föltételes kiadások, hanem a fölhasznált összeg 
valódi állagát mutatják. Még akkor is, ha az 
adatot nyújtó telep terméséből 200 kg.-mal, 
a rossz eshetőségre számítva, kevesebbet ve-
szünk a minimális ár mellett (Pintér kartár-
sunk az első hitvány árúért is mm-ként 
170 K árat kapott) és a kiadásnál a tényleges 
szükséglendő összeget nem kevesbítve, egy 
kat. hold 335 K 40 f tiszta hasznot tüntet 
ki. A második és következő években a haszon 
már fokozódik, mert sem szántási, sem ültetési 
költséget, sem pedig a kiadást igen emelő 
palántaárat sem kell fizetni, sőt nemcsak a 
levelezett tőből, hanem gyökeladásból is lehet 
pénzelni. 

Gazdálkodó kartársam! lU vagy Va hold 
tanítóföldön nem volna-e jó nekünk is e míve-
lési ágat megpróbálni ? Hiszen a szárítóhelyül 
a tanterem és a nagy iskolapadlás költség 
nélkül rendelkezésére áll, és az első kísérleti 
kis telepen és szünnapokon a munkát talán 
gyermekekkel is el lehetne végeztetni? Azt 
hiszem, érdemes lesz efölött gondolkozni. 

A termeléssel való foglalkozás minden körül-
mények között kifizeti magát. Az értékesítés-
től nincs mit tartani. Említett kartársunk annyi 
megrendelést kapott, hogy a keresletet 12 kat. 
hold terület terméséből nem volt képes fedezni. 
Ez idő szerint nein termelhető annyi, ameny-
nyit eladni nem lehetne. Hazánkban, amint 
tudom eddig, 3 gyógyszergyár van, pedig két 
évvel ezelőtt droguista igen, de gyáros egy 
sem volt. 

E téren túltermelés még hosszú időn belül 
nem lesz. Ez a körülmény, meg a fennebb 
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kitüntetett jövedelmezőség indokolttá teszi, hogy 
ezen hazánkban új gazdasági ággal mennél 
többen, leginkább kisgazdák foglalkozzanak. 
A szocialisták azt mondják: „Kenyeret a népnek"; 
ezt bizonyára a foglalkozással kapcsolatosan 
értik. „Foglalkozást a népnek!" a gyógynövé-
nyek termelése sok munkáskezet foglalkoztat, 
így a gyógynövények termelése valóságos 
gyógyszer lesz a szociális bajok enyhítésére. 
Ezért is igen kívánatos, hogy a nép anyagi 
előhaladását elősegítni hivatott magasabb té-
nyezők figyelme is e termelési ágra fölhívassék. 

Akik a fennebb leírtak után kedvet kapná-
nak eme ú j termelési ág mívelésére, ha bár-
mely pontban még kételyük volna (egyszóval 
a gyógynövény - termelés kezdetétől, annak 
értékesítéséig), úgy bővebb fölvilágosítást 
szíves készséggel adok meg úgy én, mint 
Pintér Miklós makói r. kath. kántor kartár-
sunk, ki az érdeklődőknek eddig is mindig 
készségesen szolgált szakszerű fölvilágosítással. O o O 

(Kiskirályhegyes.) Heney Antal. 

Tormatermelés. 
Ha Bamberg, Nürnberg, Würzburg környé-

kén körültekintünk, úgy álmélkodva látjuk, 
hogy mily óriási területeken termelik ott a 
tormát Francia-, Angolország és Svájc szá-
mára. Németországnak nem is marad belőle ; 
de minek is? A német gazda minden vidéken 
megtermel a maga számára mindent, amit 
csak talajviszonyai megengednek. 

Nagyon csalódunk azonban, ha azt hisszük, 
hogy a német tormakivitel a nyugati országok 
szükségletét teljesen födözi. 

Ezek a nyugati népek nem ismerik még 
a paprikát, de azért a csípős fűszert ők is 
megkívánják és e tekintetben az angol sárga-
mustárhoz, borshoz és tormához folyamodnak; 
de különösen szeretik az utóbbit, amelyet friss 
gyümölcsként tekintenek a mustár és bors 
mellett, s épen olyan örömmel üdvözlik ősszel 
és tavasszal, amidőn a piacon nagy tömegben 
megjelenik, mint mi a fiatal burgonyát, uborkát 
vagy káposztát. 

Bécs és Budapest is nagy tormafogyasztók, 
úgy, hogy oda még soha annyi tormát a 
piacra nem vittek, ami ott el nem fogyott 
volna. 

Ha emellett tekintjük a tormának minden-
kori magas piaci árát s azon körülményt, 
hogy hazánk Istenáldotta földet nyújt minden 
terménynek : igazán csodálnunk kell, hogy a 
torma is azon növények egyike, amelyeknek 
nagyban való termelését nálunk teljesen el-
hanyagolják. 

Pedig a torma nem is nagyon válogat az 
égaljban, s a hol túlságos szárazság nem jár, 
ott bőven fizet. A talajban azonban már válo-
gatósabb s nem szereti sem a túlságosan 
agyagos, sem pedig a túlságosan homokos 
földet. 

Legjobb alája a duzzadt, nedvtartó, por-
hanyó, kövér föld. Ha a ta laj meszes, az nem 
árt, mert ebben terem az édes torma, amelyet 
a piacon keresnek. 

Ültetése előtt a földet mélyen alá kell szán-
tani s lehetőleg kelet felé fordult, egymástól 
ötven centiméter távolságra fekvő, kis domb-
vonalakat (bakhátak) húznunk benne s ezeknek 
keleti oldalába, egymástól huszonöt centi-
méternyi távolban, ültető-fa után elduggatjuk 
a tormát. 

A dugványok a torma oldalgyökerei bői 
veendők, amennyiben azokat 8—10 centi-
méteres hosszúságban eldaraboljuk s a hajszál-
gyökerektől megtisztítjuk úgy, hogy csak 
legalul és legfölül maradjanak olyanok rajta, 
így biztosítván magunkat, hogy a torma nem 
fog elágazni, hanem vastag, mély gyökerekké 
fejlődik. 

A dugványokat négy-öt centiméternyi földdel 
kell befödnünk s ferdén elhelyezni, a domb 
lejtője szerint, annak keleti oldalában. 

A tormát úgy, mint nálunk, koronájáról sza-
porítani nem sokat ér és inkább csak kerti, 
házi célokra felel meg. 

Ha a ta laj nem eléggé alkalmas, akkor csak 
ló- vagy tehén trágyával javítsuk azt ; de min-
denesetre őrizkedjünk a teljesen alkalmatlan 
talajtól, nehogy fáradságunk kárba vesszék. 

Az elültetett dugványok gyorsan fejlődnek s  
gondozásukra nem kell egyéb, minthogy gaz-
tól megtisztítjuk a sorokat, amire különben 
csak eleinte szorulunk, mert később a torma 
levelei annyira elhatalmasodnak, hogy nem igen 
terem meg alattuk a gyom. 

Ha túlságosan száraz idő van a dugványo.-
záskor, vagy utána, akkor igen kívánatos a 
locsolás, mert a torma szereti a vizes talajt . 
Ezért jó már ősszel elkészíteni a dombos ba-
rázdákat, hogy a téli és tavaszi nedvesség 
azokba minél jobban beleszivárogjon s ne kell-
jen tavasszal újra felforgatni és ezáltal kiszá-
rítani a hantokat. Ugyancsak azért, hogy a 
földet ki ne szárítsuk, nem szabad a tormát 
évközben mélyen kapálni, hanem elégséges az 
a kapálás, amelylyel a gaztól szabadítjuk meg. 

A téli szükségletre szánt tormát mindig ősz-O o 
szel kell kiszednünk, a nyári szükségletre szán-
tat pedig kora tavasszal, míg újra meg nem 
indult ; mert a megindulás után megtejesedik, 
és keserű lesz. A torma, ha egyszer meghono-
sodik valahol, akkor akár tizenöt évig is tovább 
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tenyészik ugyanazon a helyen, a legszűkebb 
gondozás mellett is, magától, csak arra kell 
ügyelnünk, hogy a kiszedésnél a főgyökeret a 
mellékgyökerektől megszabadítsuk s ezek kö-
zül egy egészségeset a hajszálgyökerektől a 
fent leírt módon megtisztítván, visszadugunk 
az üres helyre, mert ez sokkal szebb ój ter-
mést ad, mint a bennmaradt s magukban föl-
sarjadzó apróbb gyökerek. 

A tavaszi dugványozásra szánt mellékgyöke-
reket új telepítésnél laza földbe kell becsap-
nunk ősszel, hol télen át elállanak ; vagy pedig 
tavasszal kell azokat szednünk. 

Magyarországon a tormának nagyban való 
termelésével eddig tudtommal csak Sopron 
vidékén foglalkozott a lakosság s igen fényes 
eredményeket értek el, amennyiben maguk a 
német termelő-gazdák teljesen hasonlónak ítél-
ték azt saját terményükkel. 

Természetes azonban, hogy, lia folytonosan 
igen jóminőségű tormát akarunk termelni, 
amely minden piacon versenyképes legyen, akkor 
nem szabad belemélyednünk a fentemlített 
magától való továbbtenyésztődésbe hosszabb 
időn át ; mert ez a második, legfeljebb a 
harmadik évben megjárja ugyan még, de ké-
sőbb az ilyen helyen egész tormaerdő létesül 
s abban egyrészt egymástól nem képesek tisz-
tességesen fejlődni a gyökerek, de másrészt 
meg a talaj is évről-évre silányul s nem nyújt 
elég tápanyagot a gyökér fejlődésére és meg-
vastagodására. 

Bizonyos, hogy a német gazda még két 
évig egymásután sem hagyja meg a torma-
földjét, hanem minden évben más és más he-
lyen ültet ú j dugványokat s megelégszik azzal, 
hogy egy őszi és egy tavaszi szüretet szed róluk. 

(Német-Palánka.) Krenedits Ödön. 

Téli munkák a szőlőben. 
A téli időszakot a gazda vakációjának, 

pihenésszakátlak szoktuk nevezni. E pihenést 
azonban csak relatív értelemben kell vennünk, 
mert az igazi, a szorgalmas gazda mindig talál o 7 o d n 
magának munkát. Emellett pedig vannak a 
téli időszaknak olyan munkái is, melyeket a 
gazdának nem kell keresnie, de okvetlen vé-
gesnie kell, amely munkák csakis a téli idő-
szakhoz vannak kötve, egyrészt azért, mert 
elvégzésükre a tél a legalkalmasabb s legjobb 
idő, másrészt pedig azért, mivel azok elvég-
zésére télen ér rá leginkább a gazda, amikor O O _ • 
a munkák összetorlódásától tartania nem kell. 

Ilyen télen végzendő munka a szőlő trágyá-
zása. Mint más kultúrnövényeinket, a szőlőt 
is trágyáznunk kell; amióta pedig a filloxera 
pusztítja szőlőinket és ellene az ismert módo-

kon védekezünk, a trágyázás szükségessége 
még inkább fennáll. A filloxera által kipusztí-
tott tőkék helyére ugyanis vagy amerikai 
alanyra ojtott, vagy éve'nkinti szénkénegezéssel 
fenntartandó európai szőlőt ültetünk, avagy a 
filloxera ellen védekezendők, immúnis homokra 
telepítünk. Mindegyik esetben okvetlen szüksé-
ges a szőlőt trágyáznunk. Az amerikai alanyt 
alkalmazva, a trágyázás azért válik szüksé-
gessé, mivel az amerikai szőlő bujább fejlő-
désü az európainál, teste fölépítéséhez tehát 
több tápanyagra van szüksége, ezenkívül szereti 
a sok és könnyen fölvehető tápanyagokat ; ez 
igényeinek pedig csak a trágyázás által tehe-
tünk eleget. Hogyha európai szőlőt ültetünk 
s azt évenkinti szénkénegezéssel tartjuk fenn, 
a trágyázás azért válik szükségessé, mivel a 
szénkéneg méreg, s mint ilyen, a szőlőre min-
dig károsan hat, fejlődésében legalább is egy 
héttel visszaveti, a szőlő vékony és érzékeny 
haj szálgyökereit nagyban megtámadja, azok 
közül sok elpusztul, miért is ezek pótlása, 
illetőleg újabb hajszálgyökerek képződése céljá-
ból, másrészt pedig, hogy a szénkéneg káros 
hatását megszenvedi tőke mielőbb helyre jöjjön, 
trágyáznunk kell a szőlőt. Ha pedig filloxera -
mentes (immúnis) homokra telepítünk, a szőlő 
trágyázása szintén szükséges, mivel a homok 
tápanyagokban szegény. 

Hogyha a szőlő tápanyagszükségletét szembe-
ál l í t juk a többi kultúrnövények tápanyagszük-
ségletével, azt kisebbnek fogjuk találni, azon 
egyszerű oknál fogva, hogy a szőlő gyökerei 
igen mélyre, 6—10 méterre is lehatolnak s így 
nagyobb a talajréteg, amellyel gyökérzete érint-
kezik s amelyből a tápanyagokat fölveheti. 
Valamint a többi kultúrnövényeknél, a szőlő-
nél is a nitrogén, foszforsav és kálium ama 
tápanyagok, amelyek pótlásáról legelső sorban 
gondoskodnunk kell s csak másodsorban jön 
tekintetbe a mész és a vas. A nitrogén fő-
mennyisége, nemkülönben a kálium nagy része 
a szőlő fájának, lombjának képzésére fordítta-
tik, de sok kálium fölhasználtatik a gyümölcs-
képzésre is. A foszforsavból aránylag kevés 
kell, de ezen kevesebb mennyiség főrészét a 
gyümölcs igényli. Ebből következik, hogy olyan 
területekre, ahol a szőlő növekedése nem elég 
buja, főleg nitrogén kell, ahol pedig a termés 
nagysága elégtelen, oda főleg foszfor, majd 
kálium szükségeltetik. 

Említett tápanyagokat a szőlőnek többféle 
alakban adhatjuk, így: istállótrágyában, trágya-
lében, komposztban, hulladékokban, zöld- és 
műtrágyákban. Ezen trágyafélék közül a legjobb 
és legáltalánosabban használt az istállótrágya, 
s midőn most a tél idején végzendő trágyá-
zásról írok, az istállótrágyázást értem. Ha 
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azonban már fölemlítettem a többi trágya-
féléket is, tán nem lesz érdektelen, lia azokról 
egyet-mást röviden elmondok. 

A trágyáié, vagy híg ürülék alkalmazása 
alárendeltebb jelentőségű s főleg beteges vagy 
gyengébb fejlődésü tőkék fölsegélyezésére hasz-
náljuk. A trágyalevet mindig vízzel kell hígítani 
és pedig ugyanannyi vagy kétszerannyi vízzel. 
Ha tehát egy gyengén fejlődő tőkét látunk a 
szőlőnkben, akkor összekeverünk pl. 1 veder 
trágyalevet 1 veder (vagy 2 veder) vízzel 
s e keverékkel megöntözzük a tőkét. 

A hulladékokat, emberi ürüléket, összevágott 
venyigéket, a válogatás, fattyazás alkalmával 
lekerült zöldhajtásokat, nemkülönben a kikapált 
gyomféléket összehordjuk a szőlő egy helyén 
s komposzttá dolgozzuk föl, amelynek igen jó 
hasznát vesszük az ültetésnél, bujtásnál, dön-
tésnél. Hogyha a szőlőről lekerült zöldrészeket, 
vagy a gyomot a helyszínén a sorok között 
bekapáljuk a talajba, minthogy ezekben sok 
a nitrogén és kálium, szintén helyesen járunk 
el, mivel a talajt a két fontosabb tápanyagon 
kívül humuszban is gazdagítjuk. 

Hogyha a szőlőtalajnak csak a fizikai tulaj-
donságait akarjuk javítani, akkor a zöldtrágyá-
záshoz folyamodunk. Hogyha a sorok között 
30—40 cm.-nyi széles sávokban pl. őszi takar-
mányrozst vetünk s azt nyáron a talajba 
bekapáljuk, akkor zöldtrágyáztunk. Ha azonban 
a humuszon kívül tápanyagot is akarunk a 
talajba juttatni, azt a zöldtrágyázással csak a 
nitrogénre vonatkozólag érhetjük el és pedig 
oly módon, hogy pillangós növényeket vetünk 
el : biborherét, szöszös bükkönyt, őszi borsót 
stb. s ezeket kapáljuk a talajba, mivel e 
növények bírnak azon tulajdonsággal, hogy a 
levegő szabad nitrogénjét a gyökereikben lerak-
tározzák. A zöldtrágyázást azonban igen szépen 
kombinálni lehet a műtrágyázással, minek főleg 
a homoki szőlőkben van nagy jelentősége. 

A szőlő műtrágyázásáról, a szőlő évi mun-
káiról szóló eddigi cikkeimben már szólottam, 
miért is, nehogy fölösleges ismétlésbe bocsát-
kozzam, attól egészen eltekintek. Szólanom kell 
azonban részletesen az istállótrágyával való 
trágyázásról, amelynek időszaka a tél. 

Legfontosabb dolog, hogy a trágyázásnál egy 
meghatározott turnust tartsunk be. Pl. minden 
4—5-dik évben trágyázzuk meg a szőlőt. 
Lazább struktúrájú talajokon rövidebb, kötöt-
tebb talajokon pedig hosszabb időközökben 
kell trágyázni ; továbbá a lazább talajokra 
érettebb, míg a kötöttebb talajokra szalmásabb 
trágyát kell adnunk. Általában 3—5 évenkénti 
trágyázást véve föl, egy hektárnyi területre 
mintegy 400 —500 métermázsa istállótrágyát 
számíthatunk. 

A trágyázás ideje egész télen át tart, mikor 
is a trágyát a szőlősorok közé kupacokba 
hordjuk, majd elteregetjük, tavasszal pedig a 
szőlő nyitása alkalmával, a bakhátakról lehúzott 
földdel alátakarjuk. Helytelen tavasszal közvetlen 
a nyitás előtt trágyázni, azonban még mindig 
jobb, mintha nyáron végezzük azt. 

Az általános trágyázáson kívül némely 
helyeken szokásban van a tőkénkénti trágyázás. 
Ezt oly módon végezik, hogy a tőkétől számított 
10—15 cm.-nyi távolságban mintegy 2 ásó-
nyomnyira a földet kiemelik s a mélyedésbe 
egy-két villa trágyát hánynak be, azután a 
gödröt újra betemetik. A jövő trágyázás alkal-
mával ugyanezt teszik a tőke másik oldalán. 
Keresztülvitele az ilyen trágyázási módnak 
természetesen, hogy jóval drágább a közön-
ségesnél, az is igaz azonban, hogy hatásában 
a iegjobb. 

A tél e legfontosabb munkáján kívül még 
mindig jut elég foglalatossága a szőlősgazdá-

, nak. Ilyen a hibás karók kiszedése és azok 
1 kijavítása. A kiszedett karókat, hogyha még 

megfelelnek és kijavíthatok, újból kihegyezzük 
s a földbe kerülő részüket vagy megszenesít-
jük, vagy bekátrányozzuk. A már nem hasz-
nálható karók helyett pedig újakat kell be-

; szereznünk, amelyeknek konzerválására, tartóssá 
tételére a tél folyamán elég időnk jut. A 
szőlőkarókat konzerválhatjuk oly módon, hogy 
a földbe kerülő részüket lassú tűz fölött meg-
pörköljük ; lehet ezt oly módon is keresztül-
vinni, hogy előbb a megpörkölendő részt kát-
ránnyal kenjük be s azután szenesítjük csak 
meg: a tűz ilyen esetben jobban fogja a ka-
rókat, emellett a szenesedés egyenletes lesz. 
Lehet a karókat oly módon is konzerválni, 
hogy egyszerűen bekenjük kátránnyal. Tartó-
sabb lesz a karó, hogyha több ideig forró 
kátrányban főzzük a földbe verendő részét. A 
kátrány helyett a karbolineumot vagy kreo-

: zotot is használhatjuk. Ujabban a rézgáliccal 
vagy esetleg vasgáliccal való telítés (impreg-
nálás) mindnagyobb elterjedésnek kezd örven-
deni. Az impregnálásra szánt oldat erőssége 

j 4—5%-os legyen, melyben a karókat néhány 
hétig állani hagyjuk. Legjobb félfenekű hor -
dókba beönteni az oldatot s úgy beállítani a 
karókat. Megjegyzendő, hogy az ily módon 
impregnálandó karók ki nem száradtak legye-
nek, mert csak akkor fog az oldat a fa sejt-
jeibe kíllően behatolni tudni. A bekátrányozott, 
bekarbolineumozott vagy gáliccal impregnált 
karók néhány hétig szellős helyen tartassanak 
s beverésük előtt teljesen száradt állapotban 
legyenek. 

Enyhébb téli napokon itt az ideje, hogy a 
szőlő útjait, levezető-csatornáit, iszapfogó-gödreit, 
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lejtős területeken a terraszfalakat, fóldlejtőket 
rendbehozzuk. 

A szerszámokat javítsuk ki. a késeket, olló-
kat, kapákat élesítsük ki, hogy akkor, midőn 
itt lesz a munka ideje, ne kelljen ilyenekkel 
vesződnünk s ezáltal a munka előrehaladását 
késleltetnünk. Nemkülönben legyen gondunk 
arra is, hogy a hiányzó leltári tárgyakat még 
a tél folyamán beszerezzük. Hogyha esetleg 
vesszőket akarunk hozatni tavaszi szállításra, 
úgy még idejekorán végezzük a megrendelé-
seinket, mert tavasszal a vesszőkereskedők 
amúgy is már túlhalmozva vannak a megren-
delésekkel s így csakis az előbb megrendelők 
kaphatják meg legelőször — s bizonyára a 
legszebb minőségben is — a szállítmányt. 

Az újonnan telepítendő szőlőben a még 
ősszel megkezdett forgatást, rigolozást a szép, 
enyhe, fagymentes napokon folytathatjuk. Gon-
dunk legyen azonban arra, hogy e munkát 
mielőbb elvégezzük, hogy a beültetésig a talaj 
a kellőképen leülepedjék, a felső réteg a fagy 
hatásának kitéve kellőképen beéredjen, a fel-
színen maradt rögök, buckók pedig ugyancsak 
a téli fagy következtében szétmorzsolódjanak, 
szétmáljanak. 

A tél egyúttal a legalkalmasabb időszak 
arra is, hogy ismereteinket ügyes szakkönyvek 
olvasása által gyarapítsuk. A. hosszú téli esték 
kiválóan alkalmasak erre. Mert, hiába, elmúlt 
már azon idő, midőn a fiú úgy gazdálkodott, 
amint azt apjától eltanulta Mint minden téren, 
a mezőgazdálkodásban, ennek összes mellék-
ágaiban, tehát a szőlőszetben is nagy az előre-
haladás. Amit a tudomány fölfedez, kifürkész, 
azt igyekszik a praktikus gazda a maga hasz-
nára fordítani, értékesíteni. Hogy pedig ezt 
elérhesse, szükséges, bogy tanuljon. 

Hogy írásaimban következetes legyek, vala-
mint a méhes körüli teendők ismertetésének 
befejezésekor ismertettem a szakirodalom fon-
tosabb müveit, úgy — a következetességből 
kifolyólag — most, midőn a szőlő egy évi 
történetét befejezem, ismertetnem kell a sző-
lészeti szakirodalmat is. A magyar szakiroda-
lom kiválóbb munkái ezek : Molnár István : 
„A szőlőmívelés és borászat kézikönyve", 1897-
ben a harmadik kiadás ; Miniszteri kiadvány : 
„Útmutatás a szőlőmívelésre", 1898-ban, má-
sodik kiadás; Szilárd Gyula: „Szőlőmívelés és 
borkezelés", 1904; Rácz Sándor: „A homoki, 
szőlőmívelés", 1901. évi miniszteri kiadvány; 
Szilágyi János: „A szőlőmívelés és borkezelés 
alapvonalai", 1897; Miniszteri kiadvány: „Út-
mutatás a phyll. szőlőknek szénkéneggél való 
kezelésére"; Ordódy Lajos : „A szőlő trágyázása", 
1894; Cserháti Sándor: „A homoki szőlők 
trágyázása", 1901-ben a második kiadás. A 

német és francia irodalom e téren rendkívül 
gazdag. Magyar folyóiratunk jelenleg: a „Ii -
rászati Lapok", szerkesztőség: Budapest, IX., 
Üllői út 25. 

(Magyaróvár.) Kadocsa Gyula. 

A gyümölcsfák ápolása. 
(Gyakorlati tanítás a gazd. ism. isk. III. évfolyamán.) 

Kedves gyermekeim ! 
Igen sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, 

hogy elegendő a fát csak elültetni : a termést 
pedig majd megadja a jó Isten ! De ez a gon-
dolkozás nem helyes ám, mert hiszen áldás, 
haszon csak az olyan munka után van, amit 
folyton szem előtt tartunk. A magyar kis-
gazdának van egy igen jó példabeszédje és ez 
így szól: „A gazda szeme hizlalja a jószágot", 
vagyis ez másként azt jelenti, hogy a szorgos, 
gondos gazda sokszor megfordul állatai között, O O o ' 
azokat tisztán tartja, ügyel arra, hogy azok 
mennyit és hogyan esznek és épen ezért 
hamarabb észreveszi, hogy miben kell álla-
tainak segítségére lenni; míg ellenben, ha a 
gazda nem törődik állataival, akkor bizony 
azok esetleges baját későn veszi észre, amikor 
már csak nehezen, vagy már nem is lehet 
segíteni. 

Amit a példabeszéd elénk ad, ugyanez érvé-
nyes a gyümölcsfákra is. A kiültetett fákat 
gondozni, ápolni kell, ha azt akarjuk, hogy 
azok egészségesek, hosszúéletúek és bőtermők 
legyenek. 

A gyümölcsfák ápolása a törzs, a korona 
és a gyökérzet gondozásából áll. 

A korona és a gyökérzet között az össze-
köttetést a törzs tartja fenn. A fa gyökerei 
által fölvett táplálék a törzs útján jut a koro-
nába, azért nagyon fontos, hogy a fa törzse 
ne legyen sérült, beteges, mert ily esetben a 
fa táplálkozásában zavarok állnak be. Ezért 
kell vigyázni arra, hogy a fa törzsét meg ne 
sértsük. Ha sebet ejtettünk a fa törzsén, éles 
késsel faragjuk simára a sebet és agyagból, 
hamuból, szarvasmarha-trágyából és mészből 
álló péppel a sebet bekenjük. 

Ha a törzsből, annak oldalán, hajtások tör-
nek elő, azokat, még mielőtt megfásodnának, 
tőből éles késsel kell levágni. 

Ha a korona nagyon erős és a törzs pedig 
vékony, gyenge, akkor köpülözziik a fát. A 
köpülözés abban áll, hogy éles késsel a fa 
törzsén vágást csinálunk ; arra azonban nagyon 
kell ügyelni, hogy csak a kérgen ejtsük meg 
hosszában a vágást. Ezen mívelethez hasonlít 
az érvágás, amit az oly erős növésű alma-, 
körte-, berkenye- és íasponya-fáknál alkal-
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mázunk, melyek termést nem adnak. Érvágás-
nál a kést egészen a fás részig mélyesztjük a 
törzsbe s úgy ejtjük meg a hosszvágást. 

Hogy a fának, illetve a törzsnek mindig 
egészséges héja legyen, minden ősszel meszeljük 
be a fa törzsét hamuból, agyagból, mészből 
és vízből álló péppel. Tanácsos nemcsak a fa 
törzsét bemeszelni ezen keverékkel, hanem a 
vastagabb ágakat is. Ezen bemeszelés által 
nemcsak azt érjük el, hogy a fa kérge nem 
lesz cserepes, mely alatt a rovarok jó otthonra 
lelnek, hanem a fagyfoltok ellen is védjük a 
fát. Erősebb telek alkalmával megtörténik 
gyakran, hogy a nap erősebben éri a törzs 
egyik alkatrészét. A felmelegedés következ-
tében itt a sejtek kitágulnak, de éjjel, a lehűlés 
alkalmával, nem tudnak hirtelen összehúzódni : 
a fa kérge megreped. Ha fagyfoltot kapott 
a fa, akkor éles késsel az elevenig kell kivágni 
és a sebet fatapasszal kitömni. Sokan azt 
mondják, hogy, ha bemeszeljük a fa törzsét, 
akkor a nyulak nem rágják meg a kérget. 
Ez nem áll, mert nagyon sok fát lehet találni, 
melyek be voltak meszelve, mégis megrongál-
ták a nyulak. A nyúl kártétele ellen úgy 
védelmezzük meg a törzset, hogy tengeri-
vagy cirokszárral körülkötjük. Mohokat se 
tűrjünk meg a törzsön. Ha rendesen lemeszeljük 
a f'ák törzsét, nem is lesz azon moha. A moha 
alatt is férgek tanyáznak. A mohát eső után 

egy fadarabbal igen könnyen eltávolíthatjuk. 
* * * 

Miért kell a fákat ápolni ? 
Miben áll a gyümölcsfák ápolása ? 
Mit kell tennünk, lia a fa törzsén sebet 

ejtünk ? 
Miből készítjük a fatapaszt? 
Mit kell tennünk az oldalhajtásokkal ? 
Miért kell köpülözni a fát ? 
Hogyan kell köpülözni ? 
Milyen fán szoktunk eret vágni ? 
Hogyan kell eret vágni ? 
Miért kell a fa törzsét bemeszelni ? 
Nyulak ellen hogyan védelmezzük a fá t? 
Miért és hogyan kell a mohokat irtani ? * 

* * 

A korona ápolásánál igen gyakran kell kés-
hez nyulmmk. A tavasszal kiültetett kis fák 
koronáját okvetetlenül vissza kell vágnunk. 
A hajtásokat felére vagy egyharmadára vág-
juk vissza. A gyenge hajtásokat úgy vágjuk 
vissza, hogy a hajtásnak körülbelül U-a ma-
radjon meg. Az erősebb hajtásnak felét vág-
juk le. Ezeket szabályul lehet tekinteni. A 
visszavágást mindég egy kifelé álló szem fö-
lött rézsútosan ejtjük meg. A vezérhajtást oly 
szem felett vágjuk vissza — erősségéhez ké-

pest —• hogy a nyerendő hajtás egyenes növe-
kedésű legyen. Azért kell a hajtásokat vissza-
vágni, mert az ilyen fa erőteljesebben növekedik, 
termőágakat fejleszt s a fa korábban fog te-
remni. 

Arra kell törekednünk, hogy lehetőleg min-
den hajtás egyforma hosszú legyen, épen 
ezért, ha nyáron azt látjuk, hogy valamelyik 
hajtás erősebben növekedik, a hajtás hegyét 
nyáron lecsípjük. A lecsípés által az erősebb 
hajtást továbbriövekedésében meggátoljuk, a 
gyengébbek megnövekedését pedig elősegítjük. 

Ekképen gondozván kis fáinkat, jól nevelt 
koronájú fákat nyerünk. 

Ügyeljünk arra, hogy a korona ritka, szel-
lős legyen, mert a sűrű koronájú fa kevesebb 
és rosszabb gyümölcsöt terem, mivel nem éri 
úgy a nap melege és a levegő sem, mert 
egyik ág leveri a másikról a termést. A fölös-
leges, helytelen növésű, beteg és száraz galya-
kat és ágakat fűrésszel és éles késsel tőből 
eltávolítjuk tavasszal. A csontároknál (cseresz-
nye, barack stb.) augusztus elején kell ezt a 
míveletet végrehajtani, a diófánál pedig június 
hó folyamán. 

A vékonyabb ágakat éles késsel, a vasta-
gabbakat pedig fürésszel távolítsuk el. Fűrésze-
lés után a sebet éles késsel elsímítjuk és fatapasz-
szal bekenjük. 

A korona ápolásához tartozik még az is, 
hogy a mohokat eltávolítjuk a vastagabb ágak-
ról, a hernyófészkeket télen gondosan össze-
szedjük és megsemmisítjük. (Ismétlő kérdések, 
mint fent.) ^ 

* * 
A gyökerek ápolása tulajdonképen trágyá-

zásból áll. A táplálékot a gyökerek veszik föl 
a földből, s ha nincs táplálék : a fa fejlődésé-
ben visszamarad s gyümölcsöt sem hozhat. 
Szükséges tehát, hogy a fa trágyázásban része-
süljön, mert csak így fejlődhetik ki s csak 
így juthatunk terméshez. 

Trágyázhatunk úgy is, hogy a fák alját 
koronaszélességben megterítjük érett trágyá-
val s azt aláássuk. Ugy is lehet trágyázni, 
hogy a korona csurgása alatt köralakban ár-
kot ássunk s idehelyezzük a trágyát s azután 
az árkot betemetjük. Azért kell az árkot a 
korona csurgása alatt készíteni, mert a haj-
szálgyökerek itt vannak ; míg ellenben a fa 
törzse felé a gyökerek mindég vastagabbak, a 
táplálékot pedig csak a távolabb levő vékony 
hajszálgyökerek veszik fel. így ősszel trágyá-
zunk. 

Tavasszal és nyáron pedig a trágyázás úgy 
történik, hogy szintén a korona csurgása alatt 
lyukakat, gödröket ásunk s ide hígított t rá-

I gyalevet öntünk. 
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Ezen utóbbi móddal még a fejlődésben 
levő gyümölcs megnagyobbodását, mint mond-
ják. a hizlalását mozdítjuk elő, csakhogy ez 
esetben minden 10—14 napban kell trágyázni, 
miért is az említett lyukakat nem kell be-
temetni, hanem csak deszkadarabokkal befödni. 

Ezek azok, kedves gyermekeim, amelyek a 
fa ápolására, gondozására vonatkoznak s ha 
követitek azt, amit elmondottam, úgy az ered-
mény sem marad el s gyümölcsfáitok nemcsak 
örömet, hanem hasznot is fognak adni ! O 

(Ismétlés, összefoglalás.) 
(Bártfa.) liácz Sándor. 

A komposzttrágya. 
Lapunk mai számának „Gazdasági Tanács-

adó" című rovatában két helyen is fölhívtam 
a figyelmet a komposztra; indíttatva érzem 
magamat tehát arra, hogy e kitűnő trágya-
féléről alábbiakban egyet-mást elmondjak. 

A komposzt, vagy másként keveréktrágya 
a gazdaságban előforduló különféle hulladék-
nak földdel való keveréke. Ezen hulladékok 
magukban véve nem igen alkalmasak trágyá-
zásra, azonban egymással összekeverve, kiváló 
trágyát szolgáltatnak. Alig van gazdaság, mely-
ben a komposztkészítésre alkalmas anyagok 
elő ne fordulnának, de viszont csekély azon 
gazdaságok száma, amelyek a komposztkészí-
tésre kellő figyelmet fordítanának. Lássuk 
azonban, miféle anyagok, hulladékok azok, 
melyeket komposztkészítésre felhasználhatunk ? 

Mindenekelőtt a föld képezi alapiját a keverék-
trágyának. Ha valahol árkot húzunk, az árok-
ból kikerülő földet vigyük a komposztra. Az 
árkokat, csatornákat rendben kell tartanunk, 
tisztogatnunk, a leüllepedett föld, iszap, igen 
kitűnő anyag a komposzthoz. Igen jól használ-
ható fel a folyók, tavak iszapja, melyet sekély 
vízállás idején célszerű lesz összegyűjteni. Ezen 
alapanyagot képező földbe kerül a különféle 
gazdasági hulladék. Elhullott vagy levágott 
állatok föl nem használható részei : belek, vér, 
csontok, tollak szőrök stb. kitűnő anyagot 
adnak a komposzthoz. Természetes, hogy azon 
állatok hulláit, melyek ragályos betegségben 
hullottak el, mellőzni fogjuk, különben újabb 
fertőzésnek vetnők meg alapját Az állati cson-
tokat, minthogy nehezen korhadnak el, inkább 
adjuk el, mert a gazdaságban a kellő beren-
dezések hiánya miatt csak nehezen fogjuk 
könnyen szétmálló, illetőleg olyan alakba hoz-
hatni, hogy trágyaalkotó részeik gazdaságunk 
számára fölhasználhatók legyenek. 

Az állati hulladékokon kívül a komposztba 
kerülhetnek a növényi hulladékok, pl. fűrészpor, 
gyomok, elromlott takarmány, levelek stb. 

A növényi hulladékokkal a komposztba hu-
muszt hozunk, emellett növényi tápanyagokkal 
is gazdagítjuk azt. A gyommagvakat, nemkülön-
ben a beteg növényeket előbb égessük el s csak 
a hamujukat keverjük a komposztba, mivel a 
gyommagvak csiraképessége rendkívül szívós 
s így a kihordott komposzttal elgazosítanók 
földjeinket ; a gombabetegségektől megtáma-
dott növények fölhasználása által pedig csak 
a betegséget terjesztenők, mivel a gombacsirák 
ugyancsak sokáig maradnak életképesek. A 
növényi hulladékok közé számítjuk a hamut, 
a kormot is. A fahamu, mivel sok benne a 
káli, kiváló a komposztra, a kőszénhamu kevés 
értékű magában, azonban komposztra hordva 
a benne levő tápanyagok, bár csekély ezek 
jelenléte, mégis jobban hozzáférhetőkké lesznek 
a növények számára. Egyéb hulladékok, melyek 
fölhasználhatók a komposzthoz : a söpredék, 
faltörmelék, emberi ürülék, trágyáié, szappanos 
víz stb. 

Amint ezekből láthatjuk, nagyon sok az 
anyag, amelyet komposztkészítésre fölhasznál-
hatunk. Hogy azonban a komposzt jó legyen, 
szükséges az is, hogy helyesen kezeltessék. 
Néhány szóban erről is megemlékezem. A 
komposzttelepet valamely félreeső, árnyékos s 
emelkedettebb helyre készítjük. Szabályul álljon 
az, hogy inkább több kisebb komposztrakásunk 
legyen, mint egy nagy, mert így a kezelés 
sokkal könnyebb, emellett pedig a korhadás is 
nagyobbmérvű. Minthogy a komposztba kerülő 
anyagok különfélék, ennélfogva ezek elkorha-
dása sem lehet egyenletes. Célszerű ezért a 
nehezen korhadó anyagokat, pl. szaruhulladék, 
fűrészpor, toll stb. oltott mésszel keverve, külön 
rakásokban vagy gödrökben kezelni (meri a 
mész a korhadást nagyban elősegíti) s csak 
az után a többi anyaghoz keverni. 

A komposztrakást úgy kell készíteni, hogy 
legalul egy 35—40 cm. vastagságú földréteget 
terítünk, erre azután egy réteg különféle hul-
ladékot rakunk mintegy 20—25 cm. magas-
ságban, erre ismét egy réteg föld kerül, azután 
hulladék s ismét föld, váltakozó sorrendben, 
míg a rakás 1 — IV2 méter magasságot elért. 
Hogy a korhadás jobban haladjon előre, szük-
séges a komposztot időközönkint megöntözni, 
mire legjobban a trágyáié szolgálhat, azonban 
óvakodjunk a túlságos öntözéstől, mert akkor 
a korhadást lassítjuk, emellett pedig a savanyú 
humuszvegyületek képződését mozdítjuk elő. 
Szükséges ezenkívül a komposztot többször 
átforgatni, és pedig oly módon, hogy az egész 
rakást negyedekre osztva, először az első ne-
gyedet forgatjuk át és visszük át más helyre, 
azután a második negyedet s ígv tovább, hogy 
az anyagok jobban összekeveredjenek. Az így 
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átforgatott telepet felül ismét földdel letakar-
juk, hogy az illó anyagokat (pl. az ammoniákot) 
e földréteg magába szívja. A korhadás mérve 
szabja meg az átforgatások számát. Hogyha 
a korhadás gyorsabb, akkor kevesebbszer, 
ellenben ha lassúbb, akkor többször kell át-
forgatni a komposztot. 

Ha azt akarjuk, hogy az év egy bizonyos 
szakában mindig kész komposztunk legyen, 
célszerű legalább is két rakást készítenünk, 
amelyek közül az egyikben keletkezőben, a 
másikban pedig már érőben legyen a kom-
poszt. Használat előtt átrostáljuk s az el nem 
korhadt anyagokat a többi korhadóhoz tesszük 
vissza. 

A komposztot mint trágyát felhasználhatjuk 
minden növény alá; kiválóan a rétek trágyá-
zására alkalmas. A kertészeiben pedig nélkülöz-
hetlen, így az ültetéseknél, bujtásoknál, dönté-
seknél stb., midőn kész és könnyen felvehető 
tápanyagokat akarunk a növényeknek juttatni, 
hogy gyorsabban fejlődjenek s gyökérképző-
désük jól meginduljon. Az elmondottak szerint 
cselekedve, kis fáradsággal, a magukban érték-
telen anyagokból gazdaságunkra nézve felette 
értékes trágyára tehetünk szert. 

Rovatvezető. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Mindnyájunknak. A Gazdasági Tanácsadó 

rovatot olvassuk át mindenkor figyelemmel 
mert abban mindig találunk hasznos tudni-
valókat. . — R. A. Czecze. Budapesten volt áll. 
vincellériskola, hanem megszűnt s lett belőle 
a kertészeti tanintézet. (Gellérthegy déli olda-
lán, Ménesi-út 45. sz. a.) A tanfolyam 3 éves 
és mindenkor szeptember 15-én kezdődik. Föl-
vételi kellékek : a betöltött 16 éves életkor, 
20 évesnél idősebb azonban már nem vétetik 
föl ; ép, erős testalkat, újraoltás bizonyítása ; 
igazolása annak, hogy a magát fölvétetni 
szándékozó valamely kertészetben, mint kertész-
tanuló, legalább is 2 évet töl töt t ; kinek ker-
tészsegédi képesítése van, előnyben részesül ; 
kifogástalan előélet és erkölcsös magaviselet ; 
legalább négy közép- vagy polgári iskolának 
sikeres elvégzése. A fölvételért a földmívelés-
ügyi minisztériumhoz kell folyamodni s a folya-
m od vári y a kertészeti tanintézet igazgatóságá-
hoz nyújtandó be, mindig augusztus hó l- ig. 
A tanulók az intézetben laknak és ellátást is 
ott nyernek. Egy évre, negyedéves előleges 
részletekben, 400 korona fizetendő, melyben a 
tandíj s a teljes ellátás költségei bennfoglal-
tatnak. Szegénysorsú, de szorgalmas tanulók 
részére az intézetben több ingyenes hely van. 
Az ingyenes helyért folyamodók a kérvényhez 

hiteles szegénységi bizonyítványt tartoznak 
csatolni. Akik ellátásukról maguk gondoskod-
nak, de épolv kellékekkel bírnak, mint a 
rendes tanulók, mint rendkívüli tanulók hall-
gatják az előadásokat, de ép olyan bizonyít-
ványt nyernek, mint a rendes tanulók. Ezek 
félévenként 10 korona tandíjat fizetnek. Vendég-
hallgatók azok lehetnek, akik csak egyes tár-
gyakat hallgatnak s kik minden tárgy hallga-
tásáért félévenként 10 koronát fizetnek. Aki a 
tanintézet hároméves tanfolyamát sikerrel el-
végezte, egyéves önkéntességi jogot nyert. 
Ezenkívül tanfolyamok is tartatnak : így a 
február 16-án kezdődő s 1 évig tartó tan-
folyam a kertészsegédek részére, hogy szakmá-
jukban jobban kiképeztessenek, a gyümölcsfa-
tenyésztési hatnapos tanfolyan, a gyümölcs-
értékesítési négynapos tanfolyam stb. Ménesen 
alsófokú vincellériskola van, a tanfolyam egy 
éves. Felvétetnek hadkötelezettségüknek eleget 
tett, erős testalkatú, írni-olvasni tudó egyének, 
kik már előzőleg foglalkoztak a szőlészettel. 

c? O 
Egész évi ellátásért a vincellériskolában 260— 
300 korona fizetendő, azonban szegény tanulók 
fél vagy egész ellátási díj alól fölmentetnek. 
A tanév október elején kezdődik és augusztus 
végéig tart. A fölvételért 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványon kell a vincellériskola 
igazgatóságához fordulni. Vannak középfokú 
vincellériskolák is, mint Egerben, Pozsonyban 
stb., hol az évfolyam két éves. Egyébként a 
fölvételi kellékek (kivéve, hogy 16 éves korral 
is lehet már fölvételért folyamodni), nemkülön-
ben a fizetési föltételek nagyban megegyez-
nek az alsófokú vincellériskolákéival. Kérjen 
különben az egyes intézetek igazgatóságától 
prospektust. — I). S. Somos. A szőlőt a tél 
idejére földdel betakarni, másként „befedni" 
szokás, nem annyira a téli hideg ellen, hanem 
az úgynevezett ólmos esőktől való megvédés 
céljából. Az ólmos esők ugyanis tönkreteszik a 
szőlő riigyeit. Ebből tehát következik, hogy 
Ön is takarja be oltványait a tél idejére még 
most ősszel és nem szalmával, amint kérdezi, 
hanem földdel, mert ez célszerűbb és kevesebb 
fáradsággal járó munka. Midőn így betakarjuk 
a szőlőt, megvédjük egyúttal a télen esetleg 
kárttevő állatok, így a nyulak ellen is. — 
Dklk. Felsömeczenzéf. A wyandotte-tyúk-
fajtát nálunk nagyon kevesen tenyésztik, épen 
ezért beszerzése is kissé körülményes. A „Seges-
vári Baromfitenyésztési Egyesület" hirdet jelen-
leg sárga és ezüst wyandotte-keltető tojásokat 
és pedig darabonkénti 40 fillér árban. Fordul-
jon tehát oda, azonban tegyen a levelébe 
válaszbélyeget is, mert nevezett egyesület így 
kívánja. Hogyha esetleg ott már nem kap. 
akkor forduljon az állami baromfitenyésztő-
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telep vezetőségéhez Gödöllőre, ahonnan bizo-
nyára bő utasítást fog nyerni. Hozzánk inté-
zett sorainak második részére a következőkben 
válaszolunk. A lúd hizlalásánál, különös tekin-
tettel arra, hogy nagy és szép mája legyen, 
az a fődolog, hogy minél több vizet igyék a 
liíd. Az elszászi és majna-frankfurti lúdhizlalók, 
akik a nagy májra dolgoznak, a következő-
képen hizlalják a ludakat : a ludakat sötét 
helyen szűk ketrecekbe, egyenként elhelyezik 
s naponta kétszer tömik meg sós és foghagy-
más vízben áztatott tengerivel ; ezt néhány 
hétig végzik, az utolsó héten pedig a tengerit 
mák-olajjal öntik le s úgy tömik be a lúd 
szájába. A ketrec előtt álló vízbe faszéndara-
bokat helyeznek, amelyekből a lúd szívesen 
felfal egy-egy darabkát, ami szomjúságát csak 
még jobban fokozza s így még több vizet 
iszik, miáltal mája nagyobbodik. Különben is 
a máj nagysága függ első sorban az egyedtől, 
leginkább az állat egyéni tulajdonsága ez, 
de függ azután a fajtától is, nemkülönben 
pedig a hizlalás módjától. — M. Gy. Bony-
hád. A kőszén hamuját, mivel a benne rejlő 
tápanyagok a növények által nehezen fölvehe-
tők, legjobb a komposztba keverni. A kom-
poszt, hogyha helyesen lesz kezelve, igen jó 
trágyaféle, melynek főleg a kertészetben 
vehetni nagy hasznát. Különben is e lapok 
hasábjain megjelent cikket: „A komposzt" 
címmel tessék elolvasni, nemkülönben a P. Gy. 
kollégánknak szóló alább megtalálható üze-

o t O 
netet. Nedves helyre a gyümölcsfák közül a 
körte ültethető el a legbiztosabb sikerrel. — 
W. Gy. Yerespatak. A gyümölcsértékesítést 
tárgyaló főbb magyar és német szakmunkák 
ezek: Anderegg: „Das Dürren von Obst und 
Gemüse." Bern, 1889. IV. kiadás; Bach C. : 
„Die Verarbeitung u. Conservirung des Obstes 
u. der Gemüse." Stuttgart, 1886; Boettner J . : 
„Lehre der Obstcultur und Obstverwertung." 
Oranienburg, 1887, 2 kötet ; Gábor J . : „A 
gyümölcsaszalásról." Budapest, 1881; L'árn-
merhirt 0. : „Die Obstverwerthung." Berlin, 
1885; Lucas F r . : „Das Obst und seine Ver-
werthung." Stuttgart, 1889; Semmler H. : 
„A gyümölcsértékesítés és gyümölcstermelés 
elmélete." Budapest, 1885; Ritter Gusztáv: 
„Gyümölcsértékesítés." Kolozsvár, 1893. Ügy a 
magyai-, mint a német munkákat legjobb lesz 
Vitéz A. kassai könyvkereskedő révén beszerezni. 
Vitéz A.-tói kérjen katalógust. — K. J. Kon-
doros. A fiatal állatoknak praecipitált foszfor-
savas meszet (Ca3 [PO.*] 2) adunk azon célból, 
hogy csontjaik erősödjenek, kifejlődjenek, mert 
a csontoknak egyik főanyagát a foszforsavas 
és szénsavas mész alkotják. Hogy okvetlen 
adjunk-e állatainknak ilyent, az mindig a takar-

mánytól függ, mert ha olyan a takarmány-
összetétele, hogy említett csontképző-anyagok 
nincsenek meg, mint pl. a hansági szénában, 
akkor okvetlen kell a praecipitált foszforsavas 
meszet a takarmány közé kevernünk, különben 
az állatok az úgynevezett csontporhanyósság 
(angolkór) betegségbe esnek. A csontok kép-
ződésére főleg a növendék - állatoknak van 
szükségük, épen ezért sohasem árt egy kis 
foszforsavas meszet keverni táplálékuk közé. 
Az ön által fölvetett anyagok közül épen 
a krétaport tartjuk olyannak, melyből idő-
közönként egy keveset keverhet a takarmány 
közé, mert a kréta szénsavas mész (Ca C03) 
s ez, mint említők, a csontnak egyik alkat-
részét képezi. A takarmánycsontlisztet, mely 
33'35°/o foszforsavat tartalmaz, minden na-
gyobb kereskedésben kaphatja. Ara méter-
mázsánként 36 korona. A sertéseknek fiatal 
korban tanácsos lesz adni és pedig mindig 
egy-két kanállal keverve a moslék közé. 
Későbbi korban már nem szükséges adni, 
mert az állat csontjai akkor már úgyis eléggé 
kifejlődtek. Ezekből tehát láthatja, hogy a 
a takarmánycsontliszt adagolásának egyéb célja 
nincs, mint hogy növendék-állatoknál a csont 
képződését elősegítsük. Ha azonban a takarmány 
elég rendes s a megfelelő alkatrészekkel bír, 
egészen eltekinthetünk attól, kifejlődik az állat 
csontja magától, annak rendje-módja szerint, 
a természet bámulatos törvényszerűségé szerint. 
— P. Gy. Homoródhévíz. A fahamu általá-
ban a következő fontosabb alkatrészekkel b í r : 
100 kg.-ban van : 5"0 kg. víz, 3'0 kg. foszfor-
sav, 8'0 kg. káli, 32"2 kg. mész, 2'2 kg. am-
móniák, 1'6 kg. kénsav, 18"0 kg. kovasav és 
homok. A fahamu, mivel benne a kálium van 
túlsúlyban, azért a kálitrágyák közé szokás 
számítani, noha a fentebbi vegyelemzésből lát-
hatja, hogy egyéb tápanyagok is fordulnak benne 
elő. Ha tehát valakinek kálitrágyára van szük-
sége és nagyon könnyen és olcsón juthat fa-
hamuhoz, ezt használja föl. A fűtés, főzés alkal-
mával származó hamut, minthogy növényi 
tápanyagokkal bír, célszerű lesz az istállótrágya-
telepre hordani, avagy a kertészkedő gazda 
hordja a komposzt-telepre. Ezzel ellentétben a 
kőszénhamu-trágya értékkel nem bír, mivel a 
benne előforduló tápanyagok oly nehezen old-
hatók, hogy a növények nehezen tudják azokat 
hasznukra fordítani. Ha azonban az ilyen hamut 
a komposztra hordjuk, helyes kezelés által e 
tápanyagok könnyebben fölvehetőkké változ-
nak át, a,mint azt föntebb M. Gy. kollegánk-
nak is megüzentük. Fölhívjuk figyelmét e lapok 
hasábjaiban megjelent cikkre: „A komposzt" 
címmel. — Ch. M. Révaújfalu. Hogy a szőlőL 

tőkéje nem hoz elegendő termést, illetve e 



4 9 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
21 

kevés termés is ritkaszemíi, vagyis szőlészeti 
nyelven szólva: a tőkéje „rugós", annak több-
féle oka lehet és épen ezért nem is olyan 
könnyű dolog a kérdésére határozott választ 
adni, erre nézve több adatra volna szükségünk a 
közölteknél. A rúgás oka lehet a talaj szegény-
sége tápanyagokban, s minthogy azt írja, hogy a 
tőke lombozata dús, a talaj szegénysége csak 
a foszforsavra nézve állhat fenn. Ha tehát ez 
az ok, akkor kevés szuperfoszfáttal a bajon 
könnyen segíteni lehet. Oka lehet a fajta-
tulajdonság, mert némelyik fajta jellemző tulaj-
donsága az, hogy rúgós. Ha ez a baj, akkor 
a tőkét ki kell dobni, mert ezen segíteni nem 
lehet. Oka lehet a virágzás idején uralkodó 
kedvezőtlen időjárás : a nedves vagy túlszáraz 
idő. Ezen sem áll hatalmában a gazdának 
segíteni. Oka lehet a rossz mívelésmód is. 
Némelyik fajta csak alacsony metszés mellett, 
másik fajta pedig csak magas metszés mellett hoz 
elegendő termést. Mindenik esetben azonban 
áll az, hogy a sok ugarhajtás csak káros, mert 
akkor a tőke ereje ezek, ós nem a fürt föl-
építésére fordíttatik. Mindig csak annyi ugar-
hajtás hagyandó meg, amennyire szükségünk 
van. Lugasmívelésmódok közül legjobban ajánl-
hatom a Thomery-f'éle lugasmívelésmódot. Ha 
tehát elmondott okok közül valamelyik illik az 
ön tőkéjére, aszerint védekezzék, jobban mondva, 
változtassa meg az eddig követett rendszert. 
Még meg akarjuk jegyezni, hogy azon esetben, 
ha tőkéje nagyon sok, de vékony hajtást termel, 
bokorszerü fejlődést mutat, az betegség jele, 
akkor vágja ki a tőkét, minden további habozás 
nélkül. — M. Oy. Bácskölpény. Köszönjük, 
de méhészeti cikk úgyis annyi jelent már meg 
az idén lapunkban, hogy nem bocsátkozhatunk 
egy olyan nagy •— egy évet igénybevevő — 
sorozat elfogadására, annyival is inkább, mivel 
Kovács Antal: „A méhészetről" című könyve, 
(amely miniszteri kiadvány s így tanítók ingyen 
kapják), nemkülönben báró Ambrózy Béla: 
„ A méh" című könyve olyan két szakmunka, 
amelyeknél már jobbakat nem igen ajánlhatunk 
méhészeknek s melyekben úgyis mindaz benn-
foglaltatik, amikről írni akarna. Hanem ha 
időközönként egy-egy méhészeti vagy más 
gazdasági irányú cikkel bekopogtat szerkesz-
tőségünkbe, szívesen fogjuk azt közölni. — 
— R. S. Bártfa, Sz. Gy. B. Tamási, P. F. 
Tiszalök. Válasz magánlevélben ment. — H. 
8. Csermely. Az ezüstnyulak beszerzéséről 
stb. igen szívesen szolgál felvilágosítással 
Andrássovieh Géza úr, kir. g. intéző, Budapest, 
V. Földmív. minisztérium. ( Sz. L. Felső-
diós. Méhcsaládokat még nem oszt ki a 
földmív. minisztérium, csak méhészeti eszkö-
zöket, amelyek között a kaptár is szerepel. 

Méhcsaládot legcélszerűbb a közeli vidéken 
keresni ; talán valamelyik kollégájánál kaphat. 
Legcélszerűbbnek tartom nyár elején egy-két 
erős rajt beszerezni s azzal folytatni a méhész-
kedést. — K. P. Kupóczpuszta. Ha egy 
5 filléres levelezőlapon a földmív. minisztérium 
Tek. Könyvtári Hivatalának ír (Budapest), 
úgy megkapja Kovács A. „A méhészet kézi-
könyve" c. művét ingyen. Abban mindent 
megtalál, amire szüksége van. Legjobban 
ajánlhatom az országos méretű kaptárakat és 
szorgalom dolgában példát venni a méhektől, 
mert akkor még kedvezőtlen viszonyok között 
is lesz eredmény. — B. G. Hedrahely. Inkább 
ajánlom a lóherét a 3-ik évre meg nem hagyni, 
mert az már a ritkább esetek közé tartozik, 
hogy még akkor is jó takarmánytermést adna. 
Ha azonban lóheréje még igen jó erőben van, 
s ami a fődolog, ha nincs benne aranka 
(Cuscuta trifolii), úgy igen jövedelmező eljárás 
azt magnak meghagyni. — B. L. Szék. 1. A 
tojások az oldatba helyezendők s egymás fölé 
rakhatók. 2. Akár 5—6 hónapig is benne 
maradhatnak. 3. Célszerű azokat az első 3 nap 
múlva egyszer, majd újabbi 8 nap múlva másod-
szor megforgatni. Többszöri forgatás fölösleges. 
— M. K. Keresztes. A koca hizlalását abba kell 
hagyni, hanem azért a kocát jól kell tartani, 
amíg megmalacozott. Az elvetélést semmiesetre 
sem szabad mesterséges úton előidézni, mert 
könnyen megeshetik, hogy megdöglik a koca 
és akkor oda vannak a malacok is. A bajon 
most már másképen segíteni nem lehet. Leg-
jobb egy más állatot hízóba állítani s ennek 
malacait eladni, utána ezt is felhizlalni. — Sz. 
It. Pétervárad. Nem kaptuk meg, miért is 
kérjük kérdését megismételni. — R. P. Nagy-
szredistye. A beültetéshez szükséges gyümölcs-
fákat és szőlőojtványokat kérelmezze a földmív. 
miniszter úrtól. A kérvényre, amelyben a be-
ültetendő terület nagysága megadandó, 1 kor. 
bélyegjegyet kell tennie. Melléklet nem szük-
szükséges. A kérvényt célszerű lesz a kir. 
tanfelügyelőség útján sürgősen fölterjeszteni. 
A gyümölcsfákat mérsékelt árért kell kérni, 
mert ingyen nem kaphatja meg azokat. 

Gazdasági irodalom. 
— A len mint fonalas növény, annak terme-

lése, kikészítése és értékesítése. Gyakorlati gazdák 
számára írta : Füredy Lajos, m. kir. gazdasági 
szaktanár. — Jelen munka a Magyar Gazda 
Könyvtárának XXI. kötetét képezi és Vitéz A. 
gazdasági szakkönyvkereskedésében Kassán ada-
tott ki. A lentermelés hazánkban mindjobban 
tért hódít. Eddig leginkább csak kisgazdák 
foglalkoztak a len termelésével, újabban azon-
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ban termelése már a középbirtokos , sőt nagy-
birtokos-osztályban is lendületet vett, amit 
bizonyít leginkább azon körülmény, bogy ma 
már több mint 2000 holdon termelnek hazánk-
ban lent. E kultúrnövény iránt mindinkább 
felébredő általános érdeklődés hatása alatt 
állította össze Füredy e szakmunkát, amelyet, 
miután az erősen gyakorlatias jellegű és 
leginkább a hazánkban szerzett tapasztalatok 
alapján íratott, úgy a gazdaközönségnek, mint 
gazdasági mellékiparágakat kedvelőknek szíves 
figyelmébe ajánlhatunk. A munka Vitéz A. 
gazdasági szakkönyvkereskedésében, Kassán 
kapható. Bolti ára 3 korona. (Tanítók 10°/o 
árengedésben részesülnek.) (lio.) 

V e g y e s e k . 
— Véretetés . A vért, mely a háztartásban 

összegyülemlik, elhasználhatjuk baromfietetésre. 
A kácsa korpával vagy darával keverve igen 
szereti. Ha tyúkokkal akarjuk föletetni sű-
rítsük be főzés útján épen úgy, mintha véres 
hurkát akarnánk belőle csinálni. Ha nagyobb 
tömeg vért forralunk be, ajánlatos minden 
tíz liter vérhez egy gramm formaiint keverni, 
mert az így kezelt vér jobban eláll. A vérabrak 
hatása az ő nagy légenytartalmánál fogva elő-
nyösen befolyásolja a tojásképződést. Sohasem 
kell azonban tisztán etetni, hanem háromszor 
annyi más abrakkal keverni. Rövidség okáért 
igen sűrű zsákba öntik a vért, felfőzik és mi-
kor megszáradt, ott a zsákban porrá zúzzák. 
Tápláló értéke vetekedik a húséval. 

— Fagyott zöldség. Ha valami zöldség 
megfagy, az ügyetlen cseléd beviszi a meleg 
konyhára, hogy fölengedjen. Föl is enged ott, 
de többnyire egyúttal hasznavehetetlenné vá-
lik. A helyes eljárás az, hogy a fagyos zöld-
séget hideg kútvízbe áztatjuk, vagy ha hó van, 
ezzel behányjuk és éjen át langyos helyre tesszük. 
Ha így felenged, ismét jól felhasználható. 

— Húsfi istölés. A húsfüstölő legcélszerűb-
ben üres belsejü téglából épül. Fő kelléke, hogy 
jó szellős legyen. Nem jó, ha közvetlenül a 
tűzhely fölött van, mert akkor meleg füs t 
jár ja s ez a húst kívül száraz réteggel veszi 
körül, de belül lucskosan hagyja. De az se jó, 
ha hideg füst járja a húst, mert ez párákat 
csap le rája. A füstölő kamrának sohasem 
szabad egészen lehűlni, míg készen nem va-
gyunk a füstöléssel. 

— Hordók mosása. A hordót legcélszerűbb 
két párhuzamba állított gömbölyű ászokfán 
hengergetve mosni ki. így elkerüljük azt a 
barbár szokást, hogy a mosott hordó a nagy 
lódítások következtében saját egész súlyával 

a szádalióra nehezedik és belső ellenállás 
híjában megrepedeznek a száda körüli dongái. 
A szállítóhordók nagy részénél láthatni ezt 
a fölösleges kártételt, amelyet a fenti módszer 
szerint elkerülhetünk. 

— A burgonya és rozs hozamával homok-
talajon próbát tettek s a kísérlet a rozs javára 
dőlt el. Termése majd biztos, kevesebb trágyát 
s munkát igényel, tiszta haszna pedig több, 
mint a burgonyáé, s ami a fő, egymásután 
többször vetve is megterem. Ezért sivár ho-
mokon rozs-gazdasággal lehet legjobban bol-
dogulni. 

— Tyúkmustrálás ideje a tél eleje. Egy 
hannoveri szakértő kísérletekkel igazolja, hogy 
a tyúkot teljes tojástermésben csak 2 évig lehet 
tartani, ezentúl el kell adni, mert még jó áron 
el kel leveshúsnak, s helyébe fiatal jércét állí-
tani. Ez is egyik kulcsa a jövedelmezőség eme-
lésének. 

— A paprikahamisítás. Csak nemrég lett 
köztudomásilvá az a szélhámosság, amely kevés 
magyar keverékkel a spanyol paprikát, a mi 
kitűnő hírnévnek örvendő fűszerünk neve alatt 
importálja — még Magyarországba is. Ennek 
a fűszernek hamisítása értéktelenebb őrlemé-
nyekkel ritkábban fordul elő, mint sokan 
hiszik, mert alig van növényi nyersanyag, 
melynek őrleménye a paprikáéval egyező színű 
volna : más színű őrlemények pedig könnyen 
elárulják magukat, mer t megváltoztatják a 
paprika színét. Leggyakrabban kukoricaliszttel 
hamisítják, mert sárgás színe a legkevésbé üt 
el a paprika színétől. Az ilyen hamisítás persze 
teljesen ártalmatlan s a közönség csak annyi-
ban károsodik, hogy értéken fölül fizeti meg 
ezen hamisítást. Veszedelmes azonban a paprika 
mesterséges festése, mihez a hamisítók olyan-
kor szoktak folyamodni, ha a paprikát liszttel 
keverték, nehogy a keverék feltűnően világos 
legyen ; de festeni szokták a tiszta paprikát is, 
ha másodrendű szárrészeket tartalmaz, éretlen 
termésből készült vagy olyanból, amelyből már 
kivonták az olajat. Sokszor egyszerű górcsövi 
vizsgálattal is meg lehet állapítani a hamisítást, 
de gyakran vegyi úton kell azt tenni. Minden-
esetre óvatosságot igényel a paprikabeszerzés. 

Tartalom : Tanítók önképzése. Wallner Gyula. — 
Hozzászólás a „Szaktanítós gazd. ism. iskolák szor-
galomideje" című cikkhez. Szabó Jenő. — Gyógy-
növények termelése. Beney Antal. — Tormatermelés. 
Krenedits Ödön. — Téli munkák a szőlőben. Kadocsa 
Gyida. — A gyümölcsfák ápolása. Rácz Sándor. — 
A komposzttrágya. Bovatvezető. — Gazdasági Ta-
nácsadó. — Gazdasági irodalom. — Vegyesek. 

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

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i n é p o k t a t á s i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e i r án t i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . t anfe lügyelő ál ta l l á t t a m o z o t t 
községi e lö l j árósági b izony í tvánnya l együ t t , a „Néptan í tók 
Lap j a " szerkesz tőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pos t a világosan k i i randó . 

Előf ize tés ! á r : Egy évre 10 korona , félévre 5 k o r o n a , 
negyedévre 2 ko rona 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 min-
den egyes szóér t , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i r d e t é s i díj 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 t ed r é s z é t 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

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

Az új népoktatási törvényjavaslat. 
A Néptanítók Lapja csak nemrégen 

közölte dr. Lukács György közoktatás-
ügyi miniszter programbeszédét, amely-
ben a miniszter kijelentette, hogy át van 
hatva a népoktatás reformjának szük-
ségességétől; halaszthatatlannak t a r t j a 
a népoktatási törvények revízióját; ki-
fe j te t te a miniszter azon elveket, ame-
lyek érvényesítésével magáévá t e t t e 
a Berzeviezy-féle népoktatási törvény-
javaslatot. 

Azóta elkészült az új népoktatási 
törvényjavaslat előadói tervezete, és azt, 
Lukács miniszter az orsz. közoktatás-
ügyi tanácshoz oly fölhívással küldötte 
le, hogy a javaslatot főleg pedagógiai 
szempontból vegye beható tárgyalás alá 
és véleményes jelentését sürgősen ter-
jessze a miniszter elé. 

Azon helyzetben vagyunk, hogy kö-
zölhetjük az új törvényjavaslatnak azon 
szakaszait, amelyek részint új rendel-
kezéseket tartalmaznak, részint eltérők 
a Berzeviczy-féle javaslat szövegétől. 
Megjegyezzük, hogy az i t t nem érintett 
szakaszok változatlanul átvétet tek az 
új javaslatba. 

A tankötelezettségről szóló első fejezetben 
csupán annyi változás történt, hogy a 4. § 
utolsó pontja töröltetett. 

Az elemi népiskola tagozatairól szóló máso-
dik fejezet már lényeges változáson ment 
keresztül. 

A 12. § módosítva így szól: Az elemi nép-
iskola hat éves, mindennapi tanfolyamában az 
évi szorgalomidő, bármilyen jellegű népiskolá-
nál, kisközségekben legalább 8, nagyközségek-
ben legalább 9, városokban 10 hónapig tart , 
és ezen szorgalomidő alatt a mindennapi tan-
folyamban kisközségekben legalább 150, nagy-
községekben legalább 170 és városokban leg-
alább 190 tanítási nap tartandó. 

A több elemi népiskolával bíró községekben 
az iskolai szorgalomidő valamennyi iskolában 
ugyanegy időben kezdendő meg. Ilyen közsé-
gekben a szorgalomidő kezdetét a községi 
elöljáróság az iskolai helyi hatóságokkal egyet-
értőleg állapítja meg. Az e tekintetben föl-
merülő vitás kérdésekben a közigazgatási bi-
zottság dönt. 

Gazdálkodással foglalkozó községekben az 
iskolai helyi hatóság a községi előjárósággal 
egyetértőleg a tanítást úgy rendezheti, hogy 
a legszorgosabb munkaidőben tanítási szünet 
legyen, amely szünet más alkalmas időben 
megfelelően kipótolandó. 

Az új 14. §. szerint: A kötelezett tantár-
gyak tanítására az elemi népiskola mindennapi 
tanfolyamában hetenként legalább 21, leg-
följebb 28 tanítási óra fordítandó. 

A 16. (előbb 15.) §. így módosult: Mindazon 
elemi népiskolákban, amelyekben a tanítás 
nyelve nem magyar, a magyar nyelv a min-
dennapi tanfolyamban kötelezett tantárgyaként 
oly mérvben tanítandó, hogy a nem magyar 
anyanyelvű gyermek az ő életviszonyainak meg-
felelően gondolatait magyarul érthetően ki 
tudja fejezni, továbbá tudjon magyarul folyé-
konyan olvasni, írni és számolni. 

A 17. §. új. A nem magyar tannyelvű elemi 
népiskolák negyedik évfolyamában Magyar-
ország földrajza az ötödik és hatodik évfolyam-
ban Magyarország története és a polgári jogok 
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és kötelességek magyar tanítási nyelven is 
tanítandók. 

A 18. §. új. Mindazon elemi népiskolákhoz, 
amelyeknél az iskolafenntartó polgári, vagy 
hitközség akár az iskola túlnépessége, akár 
más ok miatt a magyar nyelv és a 17. 
§-ban kötelezett tantárgyak magyar tannyelvű 
oktatása felől nem képes gondoskodni, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter az illető iskola-
fenntartó kívánságára állami tanítót rendelhet 
szolgálattételre, amely tanítónak azonban azon 
vallásfelekezethez kell tartoznia, amelynek jel-
legét az iskola viseli. Az ilyen állami tanító 
rendes tagja az iskola tanítótestületének, de 
fegyelmi tekintetben kizárólag a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter fennhatósága alatt áll. 

A 21. §. új. Az iskolafenntartók kötelesek 
az elemi népiskolákat a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által megállapított legszüksé-
gesebb taneszközökkel ellátni. Amely iskolák 
erre szegénységük miatt nem képesek, számukra 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedé-
lyez taneszközöket. 

A 23. (előbb 19.) §. utolsó pontja így módo-
sul t : Minden szülő (gyám) csak azon iskola 
fenntartási költségeihez köteles hozzájárulni, 
amely iskolába gyermeke tényleg jár. 

A 26. (előbb 22.) §. második bekezdésének 
utolsó pontja elmaradt. Ugyanezen szakasz 
végpontjában a tanítók heti óráinak száma 
32-re szállott. 

A 31. (előbb 27.) §. új szövegezése: Az elemi 
népiskolának úgy a mindennapi, mint ismétlő-
tanfolyamában a tanítás teljesen ingyenes, a 
növendékek fehát tandíjat, az ismétlő-tanfolyam 
növendékei pedig míg tanítói nyugdíjilletéket 
sem fizetnek. A tanítói fizetésekben ebből be-
álló jövedelemcsökkenést a III . fejezetben fog-
lalt módon az állam pótolja. 

A 32. (előbb 28.) §. egy ú j ponttal kiegé-
szíttetett : Az ismétlő-tanfolyamban a gazdasági 
(háztartási) tárgyak tanítója az állami, állami-
lag segélyezett községi és felekezeti iskolákban 
az államtól évi 100 korona, nyugdíjba is be-
számítható tiszteletdíjban részesül; a többi 
iskolákban ezen tiszteletdíjat az iskolafönntartó 
viseli. A közismereti tárgyak tanítását a tanítók 
külön díjazás nélkül kötelesek ellátni. 

A III. fejezet, amely a községi és felekezeti 
tanítók javadalmazását és az állam által gya-
korolandó fegyelmi jogot tárgyalja, következő 
lényeges változáson ment á t : 

A 37. (előbb 33.) §-ban kimondatott, hogy 
a tanítók legkisebb fizetése 1000 korona, az 
alapvizsgálatot tett tanítójelölteké 800 korona. 

Ehhez képest egészen kimaradt az előbbi 
törvényjavaslat 34. §-a. 

Az 50. (előbb 47.) §-ból kimaradt az a ren-

delkezés, hogy csak azon tanító alkalmazásának 
jóváhagyása függ a közoktatásügyi miniszter-
től, aki legalább 120 koronát túlhaladó állam-
államsegélyt élvez. Ugyanezen szakasz utolsó 
pontja így módosult : Ha az állam valamely 
községi vagy felekezeti népiskolánál a tanítói 
állás javadalmazásához 500 koronánál több 
fizetéskiegészítési államsegéllyel járul, ezen 
tanítói állásra a tanítót a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter nevezi ki; a felekezeti 
iskolához azonban oly korlátozással, hogy a 
kinevezendő tanító azon vallásfelekezethez tar-
tozzék, amelynek jellegét az iskola viseli. 

Az 52. (előbb 49.) §. 6. pontja így módosult : 
A magyar nyelven való tanítás sikerét a kir. 
tanfelügyelő vagy helyettese az illető iskolaszék 
képviselőjének jelenlétében megvizsgálja és 
annak eredményéről jegyzőkönyvet vesz föl. 
A vizsgálat az esetben is megtartandó, ha az 
iskolaszék képviselője azon meghívás után sem 
jelenik meg. Ha a tanító vagy iskolaszék kép-
viselője a tanítási eredmény minősítését sérel-
mesnek találja, jogában áll újabb vizsgálat 
elrendelését kémi. Ily esetben a közigazgatási 
bizottság a kir. tanfelügyelőt, a járási főszolga-
bírót (polgármestert), esetleg a közigazgatási 
bizottság egy tagját újabb vizsgálatra küldi ki, 
amely bizottságnak költségeit az esetben, ha 
a tanítási eredmény nem kielégítő, a vizsgálat 
kiküldetését kérelmező viseli. 

Az 53. (előbb 50.) §. új szövege: Ha az 
iskolafönntartó az így üresedésbe jött tanítói 
állásra a jelen törvény 49. §-ának b) pontjában 
megkívánt kifogástalan képesítéssel bíró tanítót 
az állás üresedésbe jöttétől számítandó 30 nap 
alatt nem alkalmaz és ezt a közigazgatási 
bizottság előtt nem igazolja, ez esetben a tanítót, 
a nem állami iskolához is, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, az iskolafönntartó további 
meghallgatása nélkül a közoktatási tárca terhére 
nevezi ki, a hitfelekezetek által fönntartott 
népiskolákat illetőleg azonban oly korlátozással, 
hogy a kinevezendő tanító azon vallásfeleke-
zethez tartozzék, amelynek jellegét az iskola 
viseli. 

Az állami tanító csak az esetben helyezhető 
el a községi, illetőleg felekezeti iskolától, ha 
az iskolafönntartó ezen tanítói állásra a jelen 
törvény 49. §-ának b) pontjában megkívánt ki-
fogástalan képesítéssel bíró tanítót saját erejéből 
alkalmaz és ezt a közigazgatási bizottság előtt 
igazolja. 

A tanítóképzés- és képesítésről szóló IT. 
fejezetben ú j szakasz a 64. §: A tanító- és 
tanítónőképző-intézetekben a növendékek tan-
díjat nem fizetnek, de tőlük mérsékelt beíratási 
díj szedhető, amely a felekezeti intézetekben 
sem lehet magasabb, mint amennyit a vallás-
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és közoktatásügyi miniszter az állami intéze-
tekre nézve megállapít. A beíratási díjak az 
intézeti könyvtárak céljaira fordítandók. 

A 74. (előbb 70.) §, amely a képzöintézeti 
tanárok képesítéséről szól, csupán a következő 
két pontot tartalmazza : Bármelyik tanítóképző-
intézetben igazgatóul és tanárokul csak olyan 
magyar állampolgárok alkalmazhatók, akiknek : 

a) tanítóképző-intézeti tanári képesítésük 
van ; ezen képesítést a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter rendelettel szabályozza; 

b) kiknek középiskolai tanári képesítésük és 
legalább egyévi tanítóképző-intézeti segédtanári 
gyakorlatuk van. 

A 84. (régi 80.) §-ból kimaradt az a pont, 
amely szerint a jelölt bizonyos esetben a neve-
lési és tanítástanból és a tanítási gyakorlatokról 
nem magyar tannyelven is leteheti a képesítő-
vizsgálatot. 

A 85. (régi 81.) §.^új szövege a következő: 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter minden, 
a jelen törvény rendeléseinek megfelelően szer-
vezett tanító- vagy tanítónőképző intézet mellé 
állami tanítóképesítő szakvizsgálóbizottságot 
alakít" és e bizottságok szervezetét rendeleti 
úton állapítja meg. 

Az állami tanítóképesítő szakvizsgálóbizott-
ság elnöke rendszerint az illető tankerület kir. 
tanfelügyelője, vagy annak a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által kirendelt helyettese ; 
tagjait tanító- és tanítónőképző-intézetek igaz-
gatóiból, tanáraiból, tanfelügyelőkből, kiváló 
népiskolai tanítókból és más szakegyénekből 
ugyancsak a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nevezi ki. 

Felekezeti tanító- és tanítónőképző-intéze-
teknél e bizottság elnökét, ennek helyettesét 
és a bizottság tagjait a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az illető felekezeti főhatóság 
meghallgatásával nevezi ki. 

A felekezeti képzőintézethez kinevezett tagok-
nak lehetőség szerint az illető felekezethez 
tartozóknak kell lenniök. 

A vizsgálati jegyzőkönyvet és a képesítő- ok-
levelet a bizottság összes tagjai aláírják. Ha 
az elnök a vizsgálati eljárás körül a törvény 
követelményeinek mellőzését vagy szabálytalan-
ságot tapasztal ; vagy ha a jelölt a magyar 
nyelvet oktatóképességgel nem bírja, köteles 
az oklevél kiszolgáltatását aláírásának megta-
gadása által felfüggeszteni s a minisztertől az 
illető jelöltnek új vizsgálóbizottság elé való 
utasítását kérni. 

Az állami tanfelügyeletről szóló V. fejezet 
94. (előbb 90.) §-a a következő ponttal bővült : 
A felekezeti tanítók által elkövetett kisebbfokú 
hanyagság vagy kisebbfokú hivatalbeli enge-
detlenség esetében a kir. tanfelügyelő a rend-

bírság alkalmazása iránt az illető egyházi fő-
hatóságot keresi meg, aminek ha eredménye 
nem volna, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez tesz jelentést. 

A Berzeviczy-féle törvényjavaslat egyéb ré-
szeiben változatlan maradt. 

A magyar nyelv tanítása. 
(Lulcács György leirata.) 

Lukács György dr. kultuszminiszter tudva-
levőleg rendeletet adott ki a magyar nyelv 
intenzív tanítása ügyében. E rendelet ellen a 
nagyszebeni ág. hitv. ev. orsz. konzisztórium 
0 Felségéhez panaszkérvényt nyújtott be. 
E panaszkérvény tárgyában 0 Felsége akkép 
intézkedett, hogy a kultuszminiszter válaszol-
jon rá. A miniszter a felségfolyamodványra az 
alábbi leiratban felelt: 

A Magyarország erdélyi részeiben lévő ág. 
h. ev. országos egyház méltóságos országos 
konzisztóriumának 

Nagyszeben. 
A magyar nyelvnek a nem magyar tan-

nyelvű elemi népiskolákban és tanítóképző 
intézetekben való tanításáról f. é. aug. hó 15-én 
72.000 és 72.001. sz. a. kiadott rendeleteim 
ellen a konzisztórium O cs. és ap. kir. Felsé-
géhez f. é szept. hó 18-án intézett folyamodvá-
nyában legalázatosabb előterjesztéssel élt és 
ugyanekkor 2114. sz. a. hozzám is felírt. 

O cs. és ap. kir. Felségének Bécsben, folyó 
évi november hó 24-én kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával legkegyelmesebben fölhatalmazni mél-
tóztatott, hogy a szóbanforgó ügyet saját 
hatáskörömben intézzem el, minek folytán 
van szerencsém a konzisztóriumot a követke-
zőkről tisztelettel értesíteni. 

Ügy a legfelsőbb helyre intézett folyamod-
ványban, mint a hozzám intézett előterjesz-
tésben azt állítja a konzisztórium, hogy a 
72.000/905. számú körrendeletemben kitűzött 
magyar nyelvtanítási cél nem alapul törvényen, 
sőt ezen kitűzött tanítási cél egy fönnálló tör-
vénynek, t. i. a magyar nyelvnek a népokta-
tási tanintézetekben való tanításáról szóló 
1879: XVIII. törvénycikknek megváltoztatá-
sát tartalmazza, mely 4-ik §-ában a magyar 
nyelvet a népiskolák számára kötelező tan-
tárgyul veszi föl, indokolásában azonban hatá-
rozottan kimondja, hogy „kényszeríteni az 
állam más nyelvű polgárait, hogy anyanyelvü-
kön kívül az állam nyelvét is elsajátítsák, cél-
talan törekvés volna". 

A konzisztóriumnak ezen állításával szemben 
kiemelem, hogy az 1879 : XVIIL t.-c. indo-
kolásában szó szerint a következő foglaltatik : 

50* 
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„Kényszeríteni az állam másnyelvü polgárait, 
hogy anyanyelvükön kívül az állam nyelvét is 
elsajátítsák, céltalan törekvés volna. De módot 
nyújtani mindenkinek, hogy azt már gyermek-
korában elsajátíthassa, oly jótétemény, melyért 
az állam iránt csak hálát érezhetnek. S ennek 
egyedüli módja az elemi iskolában a tantár-
gyak közé fölvenni a magyar nyelvet s azáltal 
lehetővé tenni annak megtanulását az állam 
polgárai minden ezutáni nemzedékének." (Az 
1878—81-iki országgyűlés képviselőházának 
irományai. Y. kötet, 385. lap, legutolsó pont.) 

A konzisztórium tehát felségfolyamodványá-
ban idéz egy olyan pontot, amely az 1879. évi 
XVIII. t.-c. célzatán kívül eső körre, tudni-
illik a felnőtt népességre vonatkozik; de el-
hallgatja az indokolás következő pontját, amely 
a népiskolai magyar nyelvtanítás általános 
szükségességét és módját megvilágítja. 

A konzisztórium azon állításával szemben, 
mintha a 72.000/905. sz. körrendeletemben a 
magyar nyelv tanításánál kitűzött cél nem 
gyökereznék törvényben, utalok az 1879 : XVIII. 
törvénycikk bevezetésére, amely a népiskola 
magyarnyelv-tanítási célját világosan abban 
állapítja meg, hogy „a magyar nyelvnek, mint 
az állam nyelvének, elsajátítására minden állam-
polgárnak kellő mód nyujtassék". Evégből az 
idézett törvény 4. §-a alapján a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter»1879. évi június hó 25-én 
17.284. sz. alatt kelt rendeletével kiadta és a 
közigazgatási bizottságoknak megküldte a nem-
magyar tannyelvű népiskolák számára szolgáló 
tantervet, amely az anyai és a magyar nyelv 
tanítási célját szószerint a következőkben álla-
pítja meg: 

„Az elemi népiskolai tanítás központjául az 
anyanyelv szolgál, mellyel kapcsolatosan kell 
megtanítani a magyar nyelvet. Mind az anyai, 
mind vele kapcsolatban a magyar nyelv okta-
tásában oly módon kell a tanulókat előre vinni, 
hogy azokon a gyermek akár eredeti, akár 
figyelmeztetés (tanulás) útján szerzett ismereteit 
tisztán ki tudja fejezni ; aztán gondolatait követ-
kezetesen és szabatosan tudja egymásután sorozva 
előadni, végre azokat helyesen tudja leírni." 

„Az elemi iskolai nyelvtani tanításban tehát 
az a cél, hogy a gyermek tisztán, világosan és 
természetes hangsúlyozással tudjon beszélni, 
vagy gondolatait előadni és leírni. E célra nem 
egyedül a szorosan vett nyelvtan tanításával 
lehet eljutni, hanem föl kell avégből használni 
az iskolai tantárgyak mindegyikét : bármi tárgy-
ról szól avagy beszél a gyermek, a tanítónak 
mindig szigorúan kell őt arra vezetni, figyel-
meztetni, hogy beszéde nyelvtanilag is helyes 
legyen s e szoktatás útján kell bevezetni nyelvi 
ismeretébe." 

Világos tehát, hogy az általam kiadott 
72.000/905. számú körrendelet a magyar nyelv 
tanítása céljául ugyanazt állapítja meg, amit 
a szentesített törvény és az ez alapon kiadott 
miniszteri tanterv ezelőtt 26 évvel kitűzött. 

A konzisztórium azon állításával szemben, 
hogy hivatali elődöm 1902. évi június 5-ikéről 
30.332. sz. a. kelt körrendeletében megkísé-
relte ugyan a magyar nyelvoktatás tanítása 
célját kiterjeszteni, de ez ellen is szükségesnek 
tartotta az országos konzisztórium fölszólalni, 
kiemelni, hogy hivatali elődömnek most idé-
zett körrendelete jórészben ugyanazon rendel-
kező intézkedéseket tartalmazza, mint aminőket 
az általam kibocsátott 72.000/905. számú kör-
rendelet. Ebben hivatali elődöm a népiskola 
magyarnyelv-tanítási célját a következőkép 
állapította meg: 

„A népiskolai magyar nyelvtanítás egyedüli 
és főcélja, hogy a nem magyar anyanyelvű 
gyermek a magyar beszédet annyira elsajá-
títsa, hogy ezen nyelven s az ő életviszonyai-
nak megfelelően gondolatait .magyarul érthe-
tően ki tudja fejezni, továbbá, tudjon magya-
rul folyékonyan olvasni és helyesen írni." 

Hivatali elődömnek ezen körrendeletére vo-
natkozólag az országos konzisztórium 1902. 
évi augusztus hó 26-án 1849. szám alatti elő-
terjesztéssel élt, amelyben nemcsak hogy föl 
nem szólal a hivatali elődömnek körrendeleté-
ben kitűzött tanítási cél ellen, sőt ellenkezőleg, 
az előterjesztés 14. és következő lapjain a kö-
vetkező kijelentéseket te t te : 

„Igen helyes, hogy lehetőleg a hazának min-
den fia már az ő saját jobb boldogulásának 
érdekében az állam nyelvét értse. De e nyelv 
birtokának értékét illetőleg lehetetlen azt a 
nézetet fenntartani, hogy a törvény követelte 
eredménynek minden akárminemű iskolákban 
egyformának lennie kellene." Nagyméltóságod 
magas rendelete teljes joggal azt mondja : 
„hogy a népiskolai magyar nyelvtanítás egye-
düli s főcélja, hogy a nem magyar anyanyelvű 
gyermek a magyar beszédet annyira elsajá-
títsa, hogy ezen nyelven s az ő életviszonyai-
nak megfelelően gondolatait magyarul érthe-
tően ki tudja fejezni. A további követelés 
pedig, hogy a gyermek magyarul folyékonyan 
olvasni és helyesen írni tudjon, csak cum grano 
salis értendő meg, mert szigorú értelemben 
véve folyékonyan olvasni és helyesen írni a 
népiskolában a gyermekek még saját anya-
nyelvükön is a legritkább esetben tanulnak 
meg, úgy, hogy ezen követelés természetesen 
csak bizonyos mértékben állhat fenn." 

Kifogásolja a konzisztórium rendeletemnek 
azon részét is, hogy az anya- és magyar nyelv-
ben való írás és olvasás tanítására kitűzött 
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heti óraszámok fele múlhatatlanul a magyar 
írás és olvasás tanítására fordítandó. 

Ezzel szemben rámutatok hivatali elődömnek 
1902. évi 30.332. sz. körrendeletére, amely-
ben a magyar nyelvtanítási órák számát az 
1879 : XVin . t.-c. 4. §-a alapján részletesen 
épen úgy állapította meg, amiként én ezt 
folyó évi 72.000. számú körrendeletemben 
tettem. A konzisztórium erre vonatkozó 1902. évi 
1849. sz. előterjesztésében (11. lap) a tanórák 
számának megállapítását nem kifogásolja, míg 
mostani folyamodványában az én rendelkezé-
semet törvényellenes intézkedésből eredő súlyos 
következménynek minősíti. 

Ugyanilyen minősítéssel látja el a konzisztó-
rium azon rendelkezésemet, amellyel a kir. 
tanfelügyelőket a magyar nyelvtanítás szak-
szerű irányítására és arra utasítottam, hogy a 
magyar nyelv tanításánál bizonyos más tan-
tárgyak (számtan, hazai földrajz, történelem 
és alkotmánytan) szintén igénybe vétessenek ; 
és hogy a tanítókat az élőnyelvek tanításánál 
egyedül helyes, úgynevezett direkt tanítási 
módszer kezelésébe vezessék be. 

Ezzel szemben utalok a népiskolai ható-
ságokról szóló 1876 : XXVH1. törvénycikk 
5. §. 3. pontjára, amely szerint a tanfelügyelő 
az összes iskolákban az oktatásra és nevelésre 
való szakszerű felügyeletet, illetőleg főfel-
ügyeletet gyakorolja. Ehhez képest az idézett 
szakasz 6. pontja értelmében felügyel arra is : 
„hogy a törvényben kötelezett tantárgyak az 
iskolákban mily terjedelemben és az illetékes 
felsőség által megállapított tanterv szerint 
taníttatnak-e ? E tekintetben lia hiányokat 
tapasztal, figyelmezteti a tanítót, értesíti az 
iskola illetékes felsőségét és amikor szükséges, 
jelentést tesz a miniszternek." 

A rendeletben a szakszerű felügyelet tekin-
tetében kifejtett utasítások szigorúan az idézett 
törvényből és a modem tanítási módszer sza-
bályaiból folynak. Ami különösen az úgyneve-
zett direkt tanítási módszer fölemlítését illeti, 
azt épen a szász népiskolák egy részében leg-
újabban követett ilyen helyes tanítási módszer 
sikere alapján említettem föl, amelyre hivatali 
elődöm figyelmét a konzisztórium fönnebb már 
többször említett 1902. évi 1849. számú föl-
terjesztésében hívta föl (Dr. Schullerus Lehr- 
gang und Methodik des magyarischen (?) 
Sprachunterrichts in unseren Volksschulen). 

A magyar nyelv tanításának más tárgyak-
kal való kapcsolására vonalkozó utasítás, 
amiként már előbb megemlítettem, az 1879: 
XVIII. t.-c. 4. §-a alapján az ugyanazon év 
június 25-én 17.284. sz. a. az akkori közokt. 
miniszter által kiadott tanítási tervben már 
bennfoglaltatik. 

Különösen föltűnő, hogy a konzisztórium a 
72.000/905. sz. körrendeletemnek két olyan 
intézkedését is kifogásolja, amelyek a szász 
elemi népiskolákat egyáltalán nem is érintik. 

Előre bocsátom, hogy a szász elemi népis-
kolai tanítók nem tagjai az 1875 : XXXII. 
törvénycikkel alkotott országos tanítói nyugdíj-
intézetnek, mert a szász egyházi alap maga 
gondoskodik tanítóinak végellátása felől ; ugyan-
csak az erdélyrészi szász ág. ev. népiskolák 
egyetlen tanítója részére sem vétetett igénybe 
az 1893 : XVI. törvénycikk által biztosított 
államsegély, sem tanítói fizetéskiegészítés, sem 
pedig évötödös pótlék címén. Midőn tehát a 
konzisztórium rendeletemnek azon része ellen 
emel panaszt, hogy a magyar nyelvet nem bíró 
tanítók, amennyiben az Országos Tanítói Nyugdíj-
intézetnek tagjai, végellátandók ; s amennyiben a 
magyar nyelv tanítását elhanyagoló tanító 
államsegélyt élvez, a közigazgatási bizottság 
útján fegyelmi eljárás alá vonandó, ezen panasz 
és az abból vont következtetése a konzisztórium 
egyházi főhatósága alá tartozó iskolákra nézve 
tárgytalan, mert hiszen a szász elemi népis-
kolai tanítókra a fönnebb említett okokból a 
kérdéses intézkedések egyike sem vonatkozik. 

Rendeletemnek azon intézkedése pedig, hogy 
úgy a nyugdíjazási, mint fegyelmi ügyekben 
az illető egyházi főhatóságok megkeresendők, 
teljesen megfelel az 1879 : XVIII. t.-c. rendel-
kezéseinek s ennek végrehajtása ügyében a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1885. 
évi 20.301. sz. a. az egyházi főhatóságokhoz 
kiadott rendeletnek. Különben meg kell jegyez-
nem, hogy a magyar nyelvet tanítani nem 
képes tanítók ellen rendelt eljárás az 1879 : 
XVIII. t.-c. 2. §-ában leli alapját, amely sze-
rint „1882. év után végzett egyének közül 
tanítóul senki sem alkalmazható, aki a magyar 
nyelvet beszédben és írásban annyira el nem 
sajátította, hogy azt a népiskolákban taníthassa". 
Az 1875. évi XXXII. t.-c. 4. §-a a közoktatás-
ügyi miniszternek kétségtelenül megadja a jogot 
arra, hogy a közoktatás érdekéből a tanító 
ellen az esetben is elrendelheti a végellátás 
iránt való eljárást, lia azt az illető tanító maga 
nem kívánja is. 

Szóban forgó körrendeletem 6. b) pontja 
ellen emelt kifogás szintén tarthatatlan, mert 
világos, hogy a magyar nyelv tanítását el-
hanyagoló tanító „ az állam nyelvének tör-
vényben meghatározott alkalmazása ellen" vét, 
vagyis az 1893 : XXVI. t.-c. 13. §-a utolsó 
pontjában minősített fegyelmi vétséget követte 
el. Az ilyen tanító ellen a fegyelmi eljárás 
foganatosítására a közigazgatási bizottság ille-
tékes. 

Különben a kir. tanfelügyelő iskolalátogatá-
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sával mindig jelen lehet az iskolaszék elnöke 
és az iskolalátogatási jegyzőkönyvben mind-
annyiszor megteheti észrevételeit a kir. tan-
felügyelő által a magyar nyelv tanításánál 
bejegyzett minősítésre nézve. Ehhez képest 
a konzisztóriumnak is módjában áll a főható-
sága alá tartozó helyi hatóságokat arra is 
utasítani, hogy a vizsgálat olyan irányban is 
kiterjesztessék, vájjon a magyar nyelv tanításá-
nak sikertelen volta nem a tanító hibáján kívül 
eső okokban keresendő-e? 

Kifogásolja a konzisztórium rendeletemnek 
azon részét is, amely szerint a magyar nyelv 
tanítását elhanyagoló iskolákkal szemben az 
1868 : XXXVIH. 't.-c. 15. §-ában megszabott 
eljárás foganatosítandó, azt állítván, hogy ezen 
rendelkezés nem gyökerezik törvényben. 

Ezzel szemben utalok a magyar nyelv taní-
tásáról szóló 1879 : XV1II. t.-c. 6. §-ának 
3. pontjára, amely szerint: „a jelen törvény 
rendeleteinek meg nem tartása esetében az 
1868 : XXXVI1I. t.-c. 15. §-a, illetőleg az 
1876 : XXYIII. t.-c. 7. §-a alkalmazandó". 

A nem magyar tannyelvű tanítóképző-intéze-
tekre vonatkozó 72.000/905. sz. körrendeletem-
nek két pontját kifogásolja a konzisztórium: 
a) bogy a tanfelügyelők a nem magyar tan-
nyelvű tanítóképző-intézetek tanképesítő-vizs-
gáin a jelölttől a magyar nyelvtanon és 
irodalomtörténeten kívül még egyéb tantárgyból 
is követelhetnek magyar nyelven adandó fele-
letet és b) hogy a tanfelügyelő a nem magyar 
tannyelvű tanítóképző-intézetekben a jelölttel 
egy 24 órával előbb kiadott tételről magyar 
nyelven való gyakorlati tanítást végeztethessen. 
A konzisztórium szerint ezen két utasítás 
törvényellenes, mert a törvény ezekre nem 
jogosítja föl a királyi tanfelügyelőket. 

Ezzel szemben kiemelem, hogy amint ezt 
a konzisztórium előterjesztésének 4. oldalán 
önmaga is beismeri, az 1879. évi XVIII. tör-
vénycikk „a tanítóképezdék számára tanítási 
célul tűzi ki, hogy a tanítójelöltek a magyar 
nyelvet szóban és írásban annyira elsajátítsák, 
hogy a népiskolában taníthassák." 

Ha a törvénynek ezen, a konzisztórium által 
is elismert rendelkezései 25 esztendő óta meg-
felelően foganatosíttattak volna, akkor ma 
nem volna egyetlenegy működésben levő 
tanítónő sem Magyarországban, aki a magyar 
nyelvet nem bírná a törvénykövetelte mér-
tékben. 

Ezzel szemben a tényleges állapot az, hogy 
ma is úgy, mint harmadfél évtizeddel ennek-
előtte, évről-évre megújulva fölhangzanak az 
alapos és jogos panaszok a nagyszámú magya-
rul nem tudó, az ifjabb generációhoz tartozó 
tanítók miatt. 

Ez pedig csak úgy eshetett meg, hogy a 
tanképesítő-vizsgálatokon eddigelé a legtöbb 
esetben szószerint betanult magyar nyelvtani 
szabályoknak és egyes írók jól beemlézett élet-
rajzának fölmondása a törvény kívánalmainak 
megfelelő magyar nyelvbeli tudásnak fogad-
tatott el és ezeknek alapján a kir. tanfelügye-
lők jóhiszeműleg aláírták a jelöltek okleveleit. 

Ma, köztudomású, igen sajnálatos tények 
fekszenek előttünk, melyek reácáfolnak erre a 
gyakorlatra. És amidőn a tapasztalat nyilván-
valóan mutatja, hogy egyes kir. tanfelügyelők 
a saját hatáskörükben a didaxisnak rendelke-
zésükre álló eszközeit nem használják úgy, 
hogy a törvény nyilt rendelkezéseinek érvényt 
szerezzenek, akkor állásomból folyó köteles-
ségemnek tartottam, hogy a szükséges metko-
dikai utasítások kapcsán fölvilágosítsam a 
tanfelügyelőket arról, mily módon lehet és 
kell az eltagadhatatlan tények és következ-
mények által igazoltan, egy negyedszázad óta 
mellőzött vagy lazán végrehajtott törvény 
követeléseit igazaihoz juttatniok. 

Ezen intézkedésemmel azonban távolról sem 
szándékoztam a nem magyar tannyelvű tanító-
képző-intézeteket fenntartó egyházra „kettős 
tanítási nyelvet ráerőszakolni," mert a szóvá-
tett rendelet 4. fejezetének 6. alineájában meg 
van mondva, hogy a magyar beszédben való 
készültségnek megállapítására főképpen a ma-
gyar nyelvtani és a magyar irodalomtörténeti 
feleletek szolgálnak, és hogy a kir. tanfelügyelő 
csak kétes és olyan esetekben, amilyenekben 
a jelöltek egy része eddig a törvényt meg-
kerülte, éljen azzal a tagadhatatlan jogával, 
hogy biztos tudomást szerezzen magának más 
tantárgy révén is a jelölt magyar nyelvbeli 
tudásának a mértékéről. 

A kir. tanfelügyelő azért van a tanképesítő-
vizsgálatra odarendelve, hogy kipuhatolja a 
jelöltek magyar nyelvbeli tudását; de 'ezen 
eljárásában sem a törvény, sem pedig a 
végrehajtási „Utasítás" korlátokat nem szab, 
mivelhogy a dolog * természeténél fogva nem 
is szabhat neki, mert az teljesen a jelöltek 
készültségétől és az illető tanfelügyelőnek 
egyéni belátásától, methodikai jártasságától 
függ, hogy milyen és mennyi kérdéssel bírja 
a jelölt tudásának a fokát megállapítani. 

Ez az intézkedés tehát nem olyan termé-
szetű, amely érintené a felekezeteknek azon 
jogát, hogy az általuk fenntartott tanintéze-
tekben a tanítás nyelvét maguk határozzák 
meg; lényegében pedig ez az intézkedés nem 
egyéb, mint mellőzhetetlen föltétele annak, 
hogy a törvény rendelkezései ne — mint eddig 
igen sok esetben történt — csak formailag, 
hanem érdemileg is végrehajtassanak. 
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Erre nézve pedig nemcsak az 1879. évi 
XVIII. t.-cikk rendelkezései adják meg a jogos 
alapot, hanem már jóval előbb, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cikknek 13. §-a is, mely a fele-
kezeti tanítóképző-intézet felállítliatását ahhoz 
a föltételhez köti, hogy „abban legalább 
azon tudományok és legalább azon terjede-
lemben taníttassanak, amelyeknek és aminő 
terjedelemben való tanítása az állami ké-
pezdékre nézve ezen törvényben (88. §) el van 
rendelve." 

A 88. §-ban pedig az állami tanítóképző-
intézeti kötelezett rendes tantárgyak során, 
önként értetődik, hogy a „magyar nyelv" is 
helyet foglal. 

Ha ezekhez hozzávesszük még azt is, hogy 
ugyanezen törvénycikk 13. és 18. §-aira való 
vonatkozással, tehát az állami tanítóképző-
intézetekkel egyenlő mértékben rendeli el az 
1879. évi XVIII. törvénycikk 1. §-a a nem 
magyar tannyelvű tanítóképző-intézetek jelölt-
jeinek a magyar beszédben és foglalkozásban 
való jártasságát : akkor kitűnik, hogy a kon-
zisztórium által kifogásolt 72.000/905. számú 
rendelet intézkedései a törvény által megsza-
bott határokon belül maradnak. 

Hogy a kir. tanfelügyelőnek jogában áll-e 
a jelöltekkel a magyar nyelvből tanítási gya-
korlatot végeztetni : erre a kérdésre a feleletet 
megadja a konzisztórium legalázatosabb folya-
modványa, midőn kérvényében a törvényt 
idézve, azt írja, hogy a törvény „tanítási célul 
tűzi ki a tanítóképezdék számára, hogy a 
tanítójelöltek a magyar nyelvet annyira elsajá-
títsák, hogy a népiskolában taníthassák". 

Minthogy pedig a kir. tanfelügyelőnek a 
törvény által reá rótt kötelessége, hogy meg-
győződjék arról, vájjon a jelölt tényleg bírja-e 
annyira a magyar nyelvet, hogy ezt taníthassa ; 
minthogy ennek a meggyőződésnek a meg-
szerzésére a tanfelügyelőnek más mód nem áll 
rendelkezésére, mint az, hogy a jelöltnek ilyen 
tanítási gyakorlatát meghallgassa : ebből önként 
következik, hogy ilyen tanítási gyakorlatnak a 
végeztetése a tanfelügyelőnek nem is annyira 
joga, mint inkább a törvény által reá szabott 
kötelessége, amelyet külön utasítás bevárása 
nélkül is, a törvény 2. és 3. és a végrehajtási 
utasítás 14. és 18. §-ainak szellemében eddig 
is teljesítenie kellett volna; mert ezen idézett 
§-ok ismételten nyomatékkal emelik ki, hogy 
a képesítő-vizsgálatot tevő jelöltnek a magyar 
nyelvet nem elég csak írásban és szóban bírnia, 
hanem annyira el kell a magyar nyelvet be-
szédben és írásban sajátítania (1879. évi XVIII. 
törvénycikk 2. §, a törvény végrehajtása tár-
gyában kiadott Utasítás 14. és 18. §-ai), hogy 

a magyar nyelvet tanítani és magyar nyelven 
tanítani képes legyen (1879 : XVIII. törvény-
cikk 2., 3. és 8. §§, Utasítás 14. és 46. §§). 

A föntebbiekben volt szerencsém körrende-
leteinmek törvényes és az eddigi kormányren-
deletekkel teljesen megegyező voltát kimutatni. 
Nyoma sincs rendeleteimben olyan intézkedés-
nek, amelyet az eddigi törvények keretében 
meg nem tehettem volna, melyet tehát csak 
a törvényhozás állapíthatott volna meg. Ren-
deleteimet a nem magyar ajkú honfitársaink 
iránt való testvéries érzés szelleme hatja át 
és épen a nem magyar ajkú honpolgárok 
boldogulása érdekében igyekeztem a magyar 
nyelv elsajátítása érdekében gyakorlati intéz-
kedéseket tenni. Mi sem áll távolabb rendel-
kezéseimtől és az én intenciómtól, mint a kon-
zisztórium által nekem tulajdonított alkotmány-
sértés, törvényellenes rendelkezésekkel való 
kormányzás és önkényes eljárás. 

Épen ezért a konzisztóriumnak a szóban-
forgó ügyben úgy a legfelsőbb helyre benyúj-
tott legalázatosabb folyamodványát, mint a 
hozzám folyó évi szeptember hó 18-án 2114. 
szám alatt intézett előterjesztését ezennel el-
utasítom. 

Ez alkalomból van szerencsém a konzisztó-
riumot arról is értesíteni, hogy hivatali elő-
dömnek a népiskolai magyar nyelv tanítása 
ügyében 1903. évi október hó 1-én 66.491. 
szám alatt kelt leiratában foglaltakat, amelyek 
az általam kiadott 72.000. és 72.001/905. 
számú körrendeletek intézkedéseit különben 
sem érintik, egész terjedelmében magamévá 
teszem és megengedem, hogy: 

a ) a konzisztórium főhatósága alá tartozó 
elemi népiskolákban a magyar nyelv tanítása 
az anyanyelv tanításától elválasztassék, illetőleg 
hogy a magyar nyelv külön e célra kijelölt 
heti órákban taníttassák, oly határozott kikötés 
mellett azonban, hogy az egytanítós osztatlan 
elemi népiskolában a beszéd tanítására és a 
magyar írás és olvasás tanítására 4 és 172, 
illetőleg 4, összesen heti 8 és Va óra, a két-
tanítós iskolákban 7 és V», illetőleg 6 és V2, 
összesen heti 14 óra, a háromtanítós iskolák-
ban 8 és V2, illetőleg 9 és V3, összesen 18 óra, 
a négy tanítós iskolákban heti 10, illetőleg 
12 és V2, összesen heti 22 és V2 óra, az öt-
tanítós iskolákban heti 9, illetőleg 12, összesen 
heti 21 óra, végül a hattanítós iskolákban 
heti 9, illetőleg 12, összesen heti 21 óra a 
kizárólagos magyar oktatásra fordítandó ; 

b) mivel a törvény szerint a népiskolai ma-
gyar nyelv tanításának egyedüli és főcélja, 
hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a 
magyar beszédet annyira elsajátítsa, hogy ezen 



20 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 8. SZÁM. 

a nyelven s az ö életviszonyainak megfelelően 
gondolatait magyarul érthetően ki tudja fejezni 
s tudjon magyarul folyékonyan olvasni és írni : 
a fennt megállapított kizárólagos magyar nyelv-
tanítási órákon a magyar nyelv oly módszer-
rel taníttassék, amely ezen tanítási célt leg-
jobban megoldja s ehhez képest az ilyen nép-
iskolákban a magyar nyelvtannak tanítását 
csupán a magyar írás alapjául szolgáló mini-
mális tudnivalókra kell szorítani; 

c) fenntartom hivatali elődömnek a szász 
népiskolákra nézve tett azon jogosítványát, 
hogy a magyar nyelv tanítása ne az első, ha-
nem a második évfolyamban kezdődjék, hogy 
ily módon az első iskolai évben az anyanyelv 
ismereteinek hiányai kiküszöbölhetők legyenek, 
azonban azon határozott kikötéssel, hogy a 
magyar nyelv tanítása a fönt megjelölt óra-
számban a többi 7, illetőleg 8 évfolyamra 
taníttassék és pedig úgy, hogy az utolsó két 
évfolyamban ugyanazon óraszám essék, mint 
amint esnék az 5., illetve 6-ik évfolyamra a 
6 évfolyamos elemi népiskolában. 

Ez alkalommal meg kell még azt említenem, 
hogy Brassó vármegye főispánjának kérelmére, 
hozzá még folyó évi október hó 1-én intézett 
leiratomban kijelentettem, hogy hivatali elő-
dömnek föntebb idézett leiratában foglaltakat, 
amelyek az általam kiadott magyar nyelvi 
rendeletek intézkedéseit nem érintik, egész 
terjedelmében kész vagyok fönntartani. 

Ily előzmény után nagy megnyugvással vet-
tem Brassó vármegye közigazgatási bizottságá-
nak f. évi október hó 26-ikán 1016. sz. alatt 
kelt felterjesztését, amely szerint a közigaz-
gatási bizottság teljes tisztelettel fogadja a 
magyar nyelv tanítása ügyében 72.000. szám 
alatt kiadott körrendeletemet és megfelelően 
intézkedett az iránt, hogy ezen körrendelet 
végre is hajtassék, mert a közigazgatási bizott-
ság s annak minden tagja meg van győződve 
arról, hogy a felekezetek által fönntartott nem 
magyar tannyelvű népiskoláknak egyúttal az 
is a hivatásuk, hogy minden honpolgár részére 
a magyar államnyelvnek megtanulását lehetővé 
tegyék. 

Ezek után tisztelettel kérem a konzisztóriu-
mot, hogy a folyó évi 72.000., mint a 72.001. sz. 
körrendeleteimnek a bölcs fennhatósága alatt 
álló összes népoktatási intézetekben pontos 
végrehajtása iránt megfelelően intézkedni és 
nagybecsű intézkedései felől engem mielőbb 
értesíteni méltóztassék. 

Budapest, 190ő. évi december 4-én. 

Lukács, s. k. 

A népiskola és az egyéni 
boldogulás. 

A hazánk területén működő munkásbeteg-
segélyző-pénztárak, fogyasztási-, hitelszövetke-
zetek, gazdakörök, szegényházak, menedék-
helyek stb. mind azt bizonyítják, hogy a 
kölcsönös segélyezés, támogatás eszméje hazánk-
ban is egyre nagyobb és nagyobb tért hódít 
s alig kell hozzá egynéhány esztendő, hogy e 
kölcsönös támogatás hálózata az egész országra 
kiterjed,en s kiterjessze jótékony hatását min-
denkire : szegényre, gazdagra egyaránt. A gaz-
dag szíve jóságával, a szegény szorgalmával, 
becsületességével, munkásságával versenyezni 
fognak azért, hogy a jótékonyság áldását 
mindenki érezze. E nemes verseny eredményezni 
fogja, hogy a jótékonyság elve a kormányzás-
ban, a társadalomban, a közéletben érvényesül-
jön s ki-ki, a jótékonyság elvére helyezkedve, 
teljesítse kötelességét, attól a tudattól, meg-
győződéstől áthatva, hogy a jótékonyság ügyé-
nek tett szolgálatával az egyéni boldogulásnak, 
a társadalmi rendnek, az ország gazdasági, 
kultúrális fejlődésének tett szolgálatot. 

Ezt a tudatot nekünk, tanítóknak, már a 
népiskolai tanulók lelkében kell fölkeltenünk. 
A jótékonyság, a kölcsönös támogatás, az áldo-
zatkészség elvének kell a népiskolai tanításban 
és nevelésben érvényesülnie, hogy a népiskola 
méltóan betöltse hivatását s olyan intézménye 
legyen az államnak, melyben összes érdekei 
biztos védelmet találnak. 

A jótékonyság gyakorlásában, a kölcsönös 
támogatásban, a testvéri egységben rejlik az az 
ideális cél, amelyért a népiskolának, a magyar 
néptanítónak élnie, lelkesednie kell. Egységes 
törekvésünkkel oly életnézetet sikerülhet tanít-
ványaink lelkébe oltani, amelytől áthatva, azok 
az életben kínálkozó minden alkalmat meg 
fognak ragadni, hogy a maguk javát, boldogu-
lását szolgálva, egyszersmind polgártársaik 
javát, boldogulását is elősegítsék. 

Hogy az adós, sokszor csekély adóssága 
miatt, a tönk szélére ne jusson; hogy a szor-
galmas iparos boldogulni tudjon ; hogy a sze-
génysorsú beteg segítség híján el ne pusztul-
jon ; hogy az érdemes, törekvő földmíves-
iparkodás ne lankadjon ; hogy az egyéni becsü-
let az ingyenes jogvédelemben oltalmat nyerjen ; 
egyszóval, hogy a nemzeti társadalomban a 
méltányosság, tisztelet, igazságosság elve diadal-
maskodjék, aziránt a leendő honpolgár lelkét 
már a népiskolában fogékonnyá kell tennünk. 
S lehet is oly módon, hogy a népiskolai tanuló-
ban kifejlesztjük azokat a jellemvonásokat, 
amelyeknek ki ki egyéni értékét köszönheti s 
amelyeknél fogva mindenki a közérdeket a 
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nemzeti társadalom javának s az egyéni bol-
dogulás követelményeinek megfelelő módon 
szolgálhatja. 

Hogy miként lehet az egyéni boldogulással, 
a közérdekkel összefüggésben levő ezen egyéni 
jellemvonásokat a népiskolai tanulókban ki-
fejleszteni s ekként az egyéni boldogulásra, 
jóié4 re fektetett közérdeket akár közvetett, 
akár pedig közvetlen módon szolgálni, azt 
a következő néhány példával vélem megvilá-
gítani. 

Ha tanítványainkat az adás-vétel titkaiba 
olyképen beavatjuk, hogy a portékát meg-
becsülni tudják, ezzel nemcsak azt érhetjük el, 
hogy meggondolatlanul költekezni nem fognak, 
hanem azt is, hogy keresetüket célszerűen be 
fogják tudni osztani s a fáradságos munka 
árán szerzett bérüket nem fogják haszontalan, 
léha élvezetekre pazarolni. Gyakori és alkal-
mas reáutalással a népiskolai tanuló is meg-
érti s követni fogja azt az elvet, hogy a pénz 
igazi becse annak célszerű fölhasználásában 
rejlik. A jótékony intézetek és intézmények 
megismertetésével a népiskolai tanuló is meg-
ismeri azt a nemes életcélt, mely a kifogás-
talan élet, a józan életmód szabályainak köve-
tésére vezet s a lélek nyugalmát biztosítja. Ha 
a nagy írók, költők, jeles hazafiak életéből, 
munkásságából meríthető példákat tanítványaink 
szívébe véssük, oly példák követésére tanítjuk 
őket, melyek kalauzolhatják az életben, hogy 
a nemzeti célokért, polgártársaink javáért lel-
kesülni tudjanak. Ha tanításunk mindenben 
megfelel tanítványaink lelki összhangjának, oly 
erények alapját vetjük meg tanítványaink szí-
vében, melyek az egyéni jólétet veszélyeztető 
kapzsiságot, önzést, haszonlesést nem engedik 
szívükbe férkőzni. Az iskolai rend, a kö.csönös 
szeretet és tisztelet, a méltányosság meghono-
sításával oly erkölcsi rendet teremthetünk meg 
az iskolában, mely biztosítékul szolgálhat arra 
nézve, hogy tanítványaink majdan az állam 
rendjéhez alkalmazkodni tudjanak, honfitársai-
kat megbecsüljék s a törvénybe ütköző csele-
kedetektől óvakodjanak. 

A néptanítói munkásság sokoldalúságánál 
fogva nehéz, szinte lehetetlen mindazon esete-
ket felsorolni, amelyek alkalmul kínálkoznak 
arra, hogy a tanító azokat az egyéni boldo-
gulás, a közérdek javára felhasználja. Azt 
hiszem azonban, hogy általánosságban az itt 
fölhozott néhány példából is megállapítható, 
hogy az iskolai rendnél és szokásnál, a nép-
iskolai nevelés és tanítás irányánál, szellemé-
nél fogva a népiskolai tanulót képessé tehetjük 
arra, hogy egyéni boldogulását a nemes élet 
céljainak útmutatása szerint intézni tudja. 

(Nagytapólcsány.) Zsoldos Károly. 

A női kéziinnnkatanítás szélsőségei. 
(Válasz Verner Jenő cikkére.) 

Nem tudom elképzelni, milyen iskoláról írta 
Verner Jenő ily című cikkét ? Ha elemiről, 
csakugyan igaza van, hogy az ilyen kézimunka-
tanítás szertelen kinövése az iskolának. De 
akkor merész követelés az is, hogy ruhákat 
— ha mindjárt csak egyszerűbbeket is — 
meg ingeket (gyerekingeket úgy-e?) tanuljanak 
készíteni. A 10 —12 éves lánykák ! Alább meg 
idézi Széchényit: amit nem hivatásból űz az 
ember, nem is művészi az. Ebből az következik, 
hogy ami nem hivatásunk, azt ne is csináljuk. 
A ruhavarrást a varrónők űzik hivatásból 
és a legtöbb varrónő mégsem tud művé-
szies ruhát alkotni, csak egyszerűen másol, 
amiért oly nagyon elítéli V. J . azoknak a kis, 
csitri lányoknak a remekbe készült munkáit. 
Hogy csak másolás ! Ugyan kérem, hát azt 
kívánja, hogy a 10—12 éves gyermekekben 
művészet, zseni nyilatkozzék meg ? Mikor a 
művészet oly istenadta tehetség, ami csak a 
választottaknak jut osztályrészül. Hagyjuk mi 
a művészetet békén! Ha a hímzéshez feltétle-
nül művészet kell, a ruhavarráshoz még inkább. 
Pedig a gyakorlati élet mást mutat. 

Azt is állítja V. J., hogy a kézimunka, az, 
amely ellen cikkét írta, nagyzolás. Az! A 
szegény embernek. Elemi iskolában sokkal 
több a szegény gyermek, mint a gazdag. Hogy 
a szegény ember — aki a mindennapra valót 
is csak gonddal tudja előteremteni — kifakad a 
drága és uraknak való kézimunka ellen, az 
természetes. De mit keres a festés, hímzés az 
elemi iskolában? 

Ha tőlem függne, 14 év előtt még kötőtűt 
sem adnék a lányka kezébe, mert addig igazán 
gyermek. Még a tanulást is — pedig tudjuk, 
hogy a legtöbb gyermek ezt se szereti — szí-
vesebben végzi a kézimunkánál. Nem kívánom 
részletesen elsorolni, miért ártalmas a kézi-
munka a növendékgyermekre, amit az orvosok 
is hiába prédikálnak. Ha már lenni kell, elé-
gedjenek meg a kötéssel, horgolással, burko-
lással, egyszerűbb hímzéssel, aminek gyakorlati 
hasznát is veszik. Még ez is csak a I I I—IV. 
osztályos lánykáknak. 

Azonban van a kézimunkának egy nagyon 
kedves faja, amit tudom, hogy minden gyer-
mek örömest csinál: az óvodában alkalmazott 
alaki munka. Hogy ezt szeretik a gyermekek, 
biztosan merem állítani, mert tapasztalom. Az 
óvodások ezt a munkát jutalomszámba veszik 
és boldogok, ha egy- egy munkácskájukat haza 
vihetik. Mért nem alkalmazzák ezt az elemi 
iskolában ? Van ennek annyiféle faja, változata, 
fokozata, hogy a 7 —10 éves gyerek munka-
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kedvét és képességét is kielégíti, amellett nem 
unalmas, szemrontó és hátgörbesztő, mint pl. 
a kötés. Ugyan ki volt az a kegyetlen, aki 
ezt a sivár, egyhangú, öreganyókáknak való 
munkát az elemi iskolába bevitte ? A mamák 
hányszor dorgálják meg kis lányukat, ha eset-
leg a kötőtűi belerozsdásodnak a penelope-
harisnyába, pedig jobb lenne erről egy kicsit 
gondolkozni. Ugyan hogy is találhatna az a 
kis lány élvezetet a harisnyakötésben P Még a 
horgolásban több a változat, de ez is csak 
felnőtteknek való mulatság és olyanoknak, akik 
élvezettel csinálják. Hogy akadna ilyen a 
7 —10 éves gyerek között is, meglehet, de az 
aztán igazán unikum a maga nemében. O O 

Hogy a kislányoknak unalmas a kézimunka, 
ne csodálkozzunk efölött. Addig, míg élvezetet 
nem talál benne, hiába erőltetjük rá, mert 
annál jobban gyűlöli; de amint nő, tágul a lát-
köre, fejlődik az ízlése, átváltozik a kézimunka-
iszonyata is és akkor bizony örömmel gondol 
arra, hogy valamikor valamit tauult, aminek 
mint nagylány, vagy mint háziasszony és anya 
hasznát tudja venni. Addig, míg nem érdeklő-
dik a kézimunka iránt, nem is tanulja kedvvel; 
mihelyt érdeklődése fölébredt, a gyermek maga 
sürget, hogy tanítsuk, és ebben rejlik a tanulás 
sikere. 

Tudjuk, hogy a lakást majdnem kizárólag 
csak női kezek tudják édes, meghitt otthonná 
varázsolni, és ebben a varázslatban nagy sze-
repe jut a kézimunkának. Nem minden házi-
asszony van abban a helyzetben, hogy drága 
függönyökre virágokat tudjon festen , de olcsó 
mollra, csalánszövetre nagyon sok szegényebb 
sorsúnak telik ; maradék színes kelme is akad, 
amelyből csinos applikációt csinálhat a füg-
gönyére, arra a mollra vagy csalánra. Selyem 
dívánpárnán is csak uri módban élők heve-
részhetnek, de hímzett házi- vagy vitorlavászon-
ból készült párnára akármelyik tanító ráhajt-
hatja fejét, ha felesége valamikor kézimunkát 
tanult. Hogy ezek a dolgok egyszerűek és 
talán nem is művésziesek, az bizonyos, de hogy 
nagyon bájosak, nagyon kedvesek — tagad-
hatatlan. Tessék csak belépni olyan lakásba, 
melyben lépten nyomon egy ügyes asszony 
apró-cseprő alkotásaival találkozunk, amelyek 
ízlésesen vannak elhelyezve, elmésen összeállítva, 
és akkor tessék dörögni a női kézimunka szél-
sőségeiről. 

Ne higyje pedig V. J , hogy cikkét félre-
értettem. Dehogy ! Tudom, mire mutatott ? 
Az egyszerűségre, a nem szegény lányoknak 
való munkákra, a praktikusabb nevelésre. Es 
bár sok igazságot mondott, ehhez a dologhoz, 
mint férfi — nem érthet. Ez a mi dolgunk, 
épen ezért nem állhattam meg, hogy ehhez a 

cikkéhez ne szóljak. A nő munkaköre koránt-
sem kizárólag a szoknyavarrás — amelyben 
csakugyan mindenki kontár, aki alaposan nem 
tanulja — vagy az ingecske készítése ; az, aki 
hímezni, esetleg festeni tud, bizony megvarr-
hatja és úgy hiszem édes örömmel varrja is 
azt az ingecskét meg főkötőt, ami — igaza 
van — gyönyörű poézis, de a költészetet nem 
épen a varrás adja hozzá. Lehet a nő házias, 
egyszerű, akármilyen szép kézimunkát tudjon, 
viszont azokban is lehetnek fényűzési hajlamok, 
akik soha sem tanultak hímezni, festeni, varrni. 
A foltozást meg — édes Istenem — hisz ezt 
csak nem tanuljuk az iskolában ! Es a folt, 
ha még olyan művésziesen van is odavarrva, 
mindig csak folt marad, amihez pedig nagyon 
kevés tanulás kell. Megteszi egy kis ügyesség is. 

Tehát csak tanuljanak a lányok hímezni, 
festeni, csipkét verni, de nz az elemi iskolában. 

(Vértes.) Papp Ilona. 

Riüfóldi szemle. 
A gyermekek kölcsönös segélyező-pénztára 

— mutualité scolaire — negyedszázados fönn-
állását ünnepelte legközelebb az amerikai isko-
lai ifjúság. Midőn Gavé 1881-ben a gyerme-
kek közötti kölcsönös segélyezés pénztárának 
tervezetével föllépett, kinevették. Mindamellett 
megalapította Páris XIX. kerületében az ily 
segélyző-pénztárt és 1895/96-ban volt Francia-
országban 10, következő évben 110, 1897/8-ban 
már 400 és az 1903/4-ik évben 3357, most 
pedig 3900 gyermeksegélyző-pénztár van. A 
gyermek 4 éves korától kezdve minden hétfőn 
10 centime ot tesz be; ennek a fele a nyugdíj-
pénztár, másik fele a betegsegélyző-pénztár 
alapjára fordíttatik. Ezen tőke adományokkal 
és hagyományokkal is gyarapíttatik. Ha a 
gyermek betegségbe esik, egy hónapon át 
naponként 50 centime segélyben részesül. Ha 
a heti 10 centime-ot 18 éves koráig pontosan 
fizeti be, 60 ik évében 140—150 frank, ha 
pedig 30 éves koráig fizeti be, 240 frank 
segélyt kap. Hasonló intézmény életbe van lép-
tetve a belga, svájci és olaszországi iskolákban. 
Kívánatos, hogy a mi iskoláinkba is honosít-
suk meg ezt a kiválóan közhasznú és gyakor-
lati irányú intézményt. Franciaországban egyéb-
iránt a Cavé-féle kölcsönös segélyző-pénztárnak 
a nálunk ezelőtt 3 évtizeddel állítólagos neve-
lési szempontokból teljesen megbuktatott iskolai 
takarékpénztárak egyengették az útját, melyek-
nek száma 1902-ben 13.956 volt, 9,330.245 
frank betétösszeggel. 

Se--
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Amit Maurus atya nem értett meg. 
Virradt. 
A nap az erdélyi Gyulák határhegyei fölé 

kúszott lassan, meggondoltan ; szétlövellő su-
garai mihamar bevilágították az egész hatal-
mas pusztát. 

Az oroszlámosi kolostor hangtalan csöndjét 
lassú moraj zavarta meg: a Gellért püspökkel 
előtte vaió este érkezett papok zsolozsmája. 

Marosvárra igyekeztek mindannyian, ahová 
István, az első, a bölcs király meghívta volt 
őket. 

A zsoltár morajába csakhamar éktelen, vad 
hangok vegyültek. Csanád ispán katonái kap-
tak össze valamin, ami e pusztán született 
nép közt épen nem volt ritkaság. 

— Mit morognak ezek a feketecsuhások 
ilyen soká, már régen Marosvárott volnánk ! — 
S aki ezeket kiejtette száján, szószólója volt 
az összes kísérő katonáknak; hanem a követ-
kező nyaklevest már csak ő maga kapta, ami 
pedig fölért tizenöttel is. 

Mivel ugyancsak megérezte a vaskos szorí-
tást, nem is sietett megnézni az acélmarok 
gazdáját; úgyis tudta, hogy kié. 

Csanád ispán volt. 
— Mit fecsegsz itt össze-vissza, te szószátyár, 

nem hiaba hogy bessenyő vagy, de kerepel is 
a nyelved ; hát nem tudod, hogy ezek a fekete-
csuhások a te bűneidért is imádkoznak; hej, 
de hiába öntötték rád a keresztvizet! 

A bivalynyakú vezér még el sem végezte 
mondókáját, a lehordott vitéz már ott somfor-
dált a hátulsó sorban. 

— Hadnagy! Helyén legyen minden; ten-
gely megkenve, lovak csutakolva, fölszerszá-
mozva, — indulunk azonnal. 

A zsoltár hangjai elhaltak, a templom meg-
üresedett ; az utasok fölcihelődtek s folyt tovább 
az utazás Marosvár felé, ahol rendkívül érdek-
lődéssel várták az Isten új szolgáit. 

A vaskos kőfalak megteltek emberfejekkel, 
s épen esti szürkület volt, ahogy az oroszlá-
mosi utasok megérkeztek küldetésük helyére. 

Volt ott a sokaságban mindenfajta ere-
detű nép. 

Marosi sószállítók, vastag szemöldökű bes-
senyők, süveges erdélyiek (a Gyulák népéből), 
bocskoros szlávok. 

Amint a velencei származású Gellért szemei 

végigsiklottak éles tekintetükkel a tömegen, 
megmagyarázhatatlan érzés futott rajta végig ; 
borzongató, mégis üdvösséges sejtelem lepte el, 
szinte akaratlanul fölemelkedett üléséből, alig 
hallhatóan rebegte : Benedictio omnipotentis 
Patri et Filii et Spiritu sancti . . . 

* 

Azon időben vala Maros városában egy 
Ohtom nevezetű igen hatalmas fejedelem, ki 
a görögök szertartása szerint Viddin városá-
ban keresztelkedett meg. Ez fölötte büszkél-
kedik vala hatalmában és erejében. Vala pedig 
hét felesége, minthogy a keresztény hitben nem 
volt tökéletes. István királynak pedig leg-
kevésbé sem adja vala meg a tiszteletet, biza-
kodva vitézeinek és nemeseinek sokaságában, 
kik fölött uralkodását gyakorolja vala. Szilaj 
lovakból is megszámlálhatatlan ménese vala, 
azokon kívül, amelyeket a lovászok ólakban 
tartanak és őriznek. Vala neki roppant 
sok barma is, mind külön-külön pásztorok keze 
alatt. És hatalmat bitorol a királynak a 
Maroson lejövő sója fölött, e folyó révein a 
Tiszáig vámosokat és őröket állítván föl s  
mindent vám alá vetvén. Vala pedig egy igen 
tisztes vitéze, Csanád nevezetű, ki méltóságban 
a többiek fölött áll vala, kiknek elöljárójává 
tette öt ura. Ez ura előtt nagy váddal 
vala elvádolva, miért is ura megöletni szándé-
kozik, s magában tartva titkát, csak az 
időt lesé, hogy őt elveszítse, mi Csanád előtt 
nem marada titok. Azért is elszökvén titkon, 
a királyhoz mène, kit a király a Krisztusnak 
megtérítvén, megkeresztele. Hűségét azonban 
meg akarván tapasztalni, kikémlelteté ura titkait, 
s úgy érté, hogy nem csalárdul menekült 
hozzá. Megismervén azért hűségét és ragasz-
kodását, monda országa nagyjainak: „Készül-
jetek harcra ellenségem, Ohtom ellen s foglal-
juk el országát." Mely beszéd közben még mind 
vizsgálja vala Csanádot, hogy hűsége annál 
jobban bebizonyosodjék. S amint Csanád ezt 
hallotta, fölötte megörvende. S azután folytatá 
a király, monda ; „ Válasszatok magatok közül 
oly férfiút, aki a háborúban vezérünk legyen." 
Kik is válaszolva mondának : „És kit lehetne 
alkalmasabbat találni Csanádnál?" Kit is ve-
zérükké választának. S Csanád felele : „ Amint 
uramnak, királyomnak tetszik ; a keresztények 
közt új keresztény vagyok; újonnan keresztel-
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tetve, új harcot akarok állani, kész vagyok 
értetek élni és halni. Szálljatok ki tehát, és 
harcoljunk uram, királyom ellenségei ellen." 
Jónak látszék e beszéd mindnyájuk szemeiben. 
Sereget gyűjtvén azért, mind táborba szállának, 
s amiDt a Tiszán átkeltek, viadalt kezdének 
Ohtom és serege ellen. S lön nagy zaj és 
riadás, és a harc álla délig, és sebesülten innen 
is, onnan is sokan, mindkét részről hullának. 
Csanád serege osztán megfutamodván a 
kökény éri bokrok közt, Szőregen, és mind 
Kanizsáig a Tiszáig vonula meg. Csanád pedig 
azon éjjel táborba szállá egy halomnál, melyet 
aztán Oroszlánosnak nevezett. Ohtom pedig 
táborba szállá a Nagyősz nevezetű mezőn. S 
mindkét fél őrszemei föl virrasztva, ide s tova 
nyargalásznak vala. Csanád aztán azon éjet 
álmatlanul töltvén, Szent György vértanúhoz 
imádkozik vala, hogy az ég urától eszközöljön 
segedelmet, és fogadást tőn, hogy, ha ellensé-
gén győzelmet veend, imádkozása helyén tisz-
teletére monostort épít. Amint a fáradtság 
miatt álomba szenderült, álmában egy lábai 
mellett álló oroszlán alakja jelenik meg, mely 
monda neki: „Ember, mit alszol, kelj föl ha-
mar, fújd meg a kürtöt, indulj a harcra, és 
meggyőződ ellenségedet". 

Amint fölébredt, összehítta seregét, álmát, 
melyet látott, elbeszélte. Mit hallván, dicsőíték 
Istent, mondván: „Uram irgalmazz, Krisztus 
irgalmazz. Miatyánk." 

Azután haladék nélkül harcra indulának. 
Azon éjjel Ohtom serege egymásra rohana, és 
futásnak erede. Ohtomot pedig az ütközet 
helyén ölte meg Csanád serege, kinek fejét 
levágván, a királyhoz vivék. A keresztények 
tetemeit fölszedvén, Marosvárra vivék. Csanád 
pedig néhány baráttal azon helyre mene, hol 
álmában az oroszlán megjelent vala, és oda 
jelt tőn, hogy fogadását, melyet szent György-
nek fogadott vala, teljesítse. Azután átkelvén 
a Tis?án, a királyhoz menének. Már akkor 
Ohtom feje a város tornya fölé vala tűzve. 
S látván a király Csanádot, nagy örömmel 
örvende, de bajtársát, Gyulát., mindnyájuk fölött 
magasztalja vala. Mit hallván Csanád, nevetve 
mondá: „Ha a fejet a királynak elhozta, miért 
nem hozta el a nyelvet is az, aki a király 
ellenségét megölte?" Gyula ugyanis a fejet 
bemutatva hazudott, hogy ő ölte meg a király 
ellenségét. S miután a fejet, hogy a király 
megnézze, levették, és száját fölnyitván, a nyel-
vet nem találták, Gyulát a hazugságért a király 
udvarából kivetették, Csanádot pedig, miután 
a nyelvet tarsolyából kivette, a király fölma-
gasztalta, kit is a király a királyi palota és 
Ohtom palotájának fejévé tőn. így szóla ugyanis 
a király : „Ez naptól fogva ezt a várost nem 

Maros, hanem Csanád városának hívják, azért, 
hogy ellenségemet belőle kiölted ; azon vár-
megye ispánja leszesz s azt a magad nevéről 
fogod nevezni, Csanád vármegyének hívják 
nemzedékről nemzedékre." Ezután Csanád azon 
helyre menvén, ahol álmában az oroszlánt 
látta vala, szent György vértanú tiszteletére 
monostort építe, oda vivén a görög barátokat 
keresztelő szent János monostorából, apátjukkal 
együtt. 

* 

Ezen időben harminc új keresztény férfiú 
jöve a püspökhöz, kérvén, hogy vegye föl 
gyermekeiket, s a tudományokban megoktat-
ván, tegye papokká. Ki is befogadván, Yalther 
mester keze alá adá őket, egy erre alkalmas 
házat adván nekik, hogy oktassa őket a gra-
matica és zene tudományaiban. Kik is rövid 
idő alatt ezen tudományokban nem csekély 
előmenetelt tőnek. Mit látván a nemesek és 
országnagyok, fiaikat tanításra az említett 
Valtherhez adják vala, hogy a tisztességes tudo-
mányok gyümölcséhez jussanak. 

Yalther mester pedig látván, hogy rá nő a 
tanítványok száma, a munka terhe nyomván, 
mondá a püspöknek: „Nem vagyok elegendő 
e sokaságot mind a két hivatalban, tudniillik 
az éneklésben és olvasásban oktatni. Küldj el, 
és hozass mestert, akár éneklőt, akár olvasót." 
Elküldé azért a püspök Maurus barátot a 
király üdvözlésére, meghagyván neki, hogy az 
iskolába is menjen be, mely akkor Fejérvárott 
virágzó vala, hogy maguk a tanulók között 
találjon tanítót vagy oktatót és hozza el. 
Ki is Fejérvárra érkezvén, miután a királynál 
dolgát végezte, beméne az iskolába, hol vala 
egy Henrik nevű német, ki a gyermekeknek 
almesterük vala. S miután beszélgetett vele, 
az beleegyezett, és könyveit magával vive, 
Maurussal együtt a püspökhöz jöve. A püspök 
pedig szívesen fogadá és a tanulóknak meste-
rükké tevé. Yalther pedig az éneklésben oktatja 
vala őket. 

* 

A püspöki palota iskolaterméből lassan bal-
lagtak ki Maurus tanítványai ; nyakas atyáik 
még a Magyarok Istenének hódoltak, ők már 
az ú j Isten leghívebb imádói. 

A szentéletű püspök eltelve gyönyörűséggel, 
örömmel legeltette rajtuk szemeit. 

Csak akkor jöt t az arcára egy komor vonás, 
amint a legutolsó tanítványt megpillantotta. 

Ez pedig Aba Soma fia volt! 
Mikor lehozták a Mátra virágos öléből — 

szálas, mint a fenyő ; szemei ragyogtak, mint 
a fekete éj ragyogó csillaga; tele élettel, egész-
séggel. 
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Most olyan, mint a letört virág, mint a 
koránérett kalász. 

A püspök e l tűnődöt t . . . 
A szileneiumra küldött tanítványok meg-

álltak a kővár marosi oldalán, szórakoztak a 
hosszú tanulás u tán; lesték a sószállító tuta-
jokat, egyedül Aba fia vonult félre, hűséges 
kísérőjével, Maroth bán fiával. 

Szomorúan bámult a messzeségbe; a végte-
len puszta ködös homályában talán a kékellő 
Mátrát látta ; a Mátrát, azt az édes, szép 
szülőföldet. 

Bántotta a honvágy, kitört belőle az össze-
gyülemlett keserűség. 

— Minek hoztak engem ide, mit akarnak 
itt énvelem? 

A tanítványok lassanként köréje csoporto-
sultak. 

Szánalmasan nézett végig rajtuk. 
— Mit ? Papok legyünk, egész áldott nap 

egyebet se tegyünk, mint folytonosan zsolozs-
mákon rágódjunk? Azért se! . . . Ott, ott, 
ahol én születtem, ahol fölnevelt az én édes 
szülőanyám, ott a Mátra alján, Pata várában 
van csak az igazi élet ; versenyt futok a szá-
guldó széllel; űzöm, hajtom a vadat a benczi 
erdőben, de itt, ebben a gyalázatos kőfészekben. . . 

Nagyot rúgott a várfalon, mintha az egy 
legyintésre szétesnék. 

— Beszorítanak egy szűk karámba, be engem, 
Edömén unokájá t ; hát nem tudják, hogy nagy-
apámnak még a honszerző Árpád tanácsában 
is helye volt ? . . . En a kievi vajda ivadéka 
vagyok. 

Indulatosan kapta föl szép, if jú fe jét ; Maroth 
szemei kitágultak, arca kipirosodott. 

— Tanítanak itt énekelni. Hej ! jertek föl 
az én hazámba, danolnak ott a kobzos hegedő-
sök a hét vezér viadalairól, győzelmeiről ; da-
nolnak ott a koboz mellett a honfoglalásról. 
Hol voltatok ti idegen hazátlanok, mikor az 
én őseim már itt uralkodtak; lópatkóik nyomát 
rég befútta a szél, de az ő dicsőségük örökké-
való lesz, míg egy magyar unoka marad ezen 
az édes, áldott szép magyar földön . . . 

A nap lehunyta szemeit, szürkült. Messziről, 
határtalan nádasok sűrűjéből bölömbika vastag 
hangja hallatszott ; egy csapat daru ott kurro-
gott Marosvár fölött ; valamelyik nagyúr mé-
neséből odafáradt a lovak nyerítése . . . Maurus  
atva megszólalt: Menjünk! 

Csöndesen hazaindultak, csak az Aba fia 
lelke háborgott ; mentében körülcsókolta arcát 
a végtelen puszta szabad, szilaj levegője . . . 

Másnap Valther mesternek kettővel kevesebb 
tanítványa volt, a két legkedvesebbel. 

Csanád szelíd püspöke eltűnődött ; Valther 
mester reverendája gyűrődéseit igazgatta ; kövér 

könnycseppek gurultak le Maurus atya csontos, 
germán ábrázatán, s gondolkozva suttogta : 
— Ugyan miért tette . . . ugyan miért tette ? 

(Jászdózsa.) Révfy Lajos. 

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

Legfelsőbb kegyadomány. Ő császári és 
apostoli kir. Felsége a tűzvész által elpusztított 
nyéstai róm. kath. iskola újjáépítési költségeire 
legfelsőbb magánpénztárából 200 K segélyt 
adományozni méltóztatott. 

Köszönetét nyilvánította: Frigyes liir. Fő-
herceg úr 0 csász. és kir. Fenségének, ki a Tarcsa 
közs.-hez tartozó Lehndorf nevű pusztai birtokán 
14.000 K költséggel magyar tannyelvű népiskolát 
kegyeskedett alapítani s a tanítói állást 1100 K 
évi fizetéssel és szabad lakással biztosítani. 

Kinevezte : Oszoly Jolán állandó helyettes 
oki. tanítónőt a pátkai áll. el. isk.-hoz r. ta-
nítónővé; Pataki Julia állandó helyettes oki. 
tanítónőt a kisvárdai áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; W'ólfd I rma állandó helyettes oki. tanító-
nőt a havasmezői áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Dzurillai Gizella oki. óvónőt a mátészalkai 
áll. óvodához óvónővé ; Opéltz Valéria oki. 
óvónőt a daruvári áll. óvodához óvónővé; 
Bugnár Gyula oki. tanítót a hordói áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Boldizsár Boldizsár ránki 
ág. hitv. ev. tanítót a kostyáni áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Jurán Vidor oki. tanítót a krom-
pachi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kapitány 
Emma bilkei áll. el. isk. tanítónőt a maros-
ugrai áll. el. isk.-hoz ; Zaffíry Anna ungdaróczi 
áll. óvónőt a beregszászi II. sz. áll. óvodához ; 
Bartsch Gyula kostyáni áll. el. isk. tanítót a 
krompachi áll. el. isk. hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Voda Károly sándorfalvi közs.. isk. ideigl. t a -
ní tót ; Kirileán Tivadar bozovicsi közs. isk. 
ideigl. tanítót. 

Nyugdíjat ntalványozott : Krlvka János 
cseresi munkaképtelen gör. kath tanítónak évi 
500 K - t ; Bokor György alsó-felsőpásztori róm. 
kath. tanítónak évi 540 K-t ; Nagy József 
nagyradai róm. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 980 K t ; Beisner Ferenc sto-
czingi munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 
680 K- t ; Röck Ernőné szül. Nemessányi Auré- 
lia Dobrótkasomorjai polg. isk. munkaképtelen 
tanítónőnek évi 1800 K- t ; Fényfy Vilma 
kecskeméti munkaképtelen közs. el. isk. tanító-
nőnek évi 900 K-t . 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Mészáros János czeglédi ág. hitv. ev. el. 

jrsz. raea, . or.  
r~ís ranszermúzeiH 
jyertyánffy-kony i 
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isk. tanító özv., szül. Takács Ilonának évi 
742 K-t, Margit és Lenke kisk. árváinak 
egyenként 123 K 66 f - t ; néh. Kiss Imre 
bagaméri nyug. ev. ref. tanító özv., szül. Vida 
Zsuzsannának évi 400 K-t ; néh. Olesz Ferene 
alattyáni nyug. róm. kath. el. isk. volt tanító 
özv., szül. Huszita Nepomueenának évi 550 K-t ; 
néh. Hritz Endre érkörtvélyesi nyug. gör. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Buday Teréznek évi 
439 K-t és Irén kisk. árvájának pedig 73 K 
16 f - t ; néh. Marton János vingai nyug. közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Beimholz Reginának 
évi 660 K-t ; néh. Jaltóbenszky Sándor volt 
óradnai áll. tanító özv., szül. Dvorzaczelz Helé-
nának évi 720 K-t, Dénes, Zoltán, Sándor és 
Lajos kisk. árváinak egyenként 120 K-t ; 
néh. Tyukos Károly nyng. vágsellyei tanító 
özv., szül. Ottinger Paulának évi 500 K-t, 
két , kisk. árvájának összesen 166 K 66 f-t. 

Arvagyámpénzt engedélyezett : néh. Petri-
sor Döme nyug. gyapjúi tanító teljesen szülőt-
len 2 kisk. árvájának 200 K-t. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Fülöp Gyula kartárs urat kérjük pontos lak-

címének lev.-lapon való szíves beküldésére. — 
M. G. A kockás füzeteket mi szemrontóknak 
találjuk s használatukat nem ajánljuk. — 
M. S. Kisjenő-Erdőhegy. 1. Kérje a lap homlo-
kán olvasható módon. 2. Csak az iskolafönntartó 
beleegyezésével adhatja ki a lakást. 3. Kelemen 
szótára talán alkalmas volna. (Athenaeum.) — 
Gy. Gy. Aki az Eötvös-alap temetkezési osz-
tályának tagja akar lenni, az „bővebb föl-
világosításért" az Eötvös-alap titkári hivatalá-
hoz forduljon. — D. I . Bvágás. 1. Forduljon 
kérdésével a központi árúcsarnok igazgató-
ságához. 2. Nem számítják be. — „Tanítónő." 
1. Alig hisszük, hogy a kedvezményes árú 
jegyet megadnák, meit szorosan ragaszkodnak 
ahhoz az elvhez, hogy csak államiaknak ad-
ják meg. 2. Kérheti, hogy havi részletekben 
törlessze s meg is szokták engedni. — 
Cs. I . Nyírpiricse. A népokt. törv. 50. §-a sze-
rint azon'hitfelekezeti vagy egyéb iskolákból ki-
került tankötelesek, melyekben csak 6 évi tan-
folyam van, a 15. életév betöltéséig kötelesek 
a községi ismétlő-iskolába járni. Ez azonban 
legkevésbé sem zárja ki azt, hogy a hitfele-
kezetek is tartsanak a törvény rendelkezései-
nek megfelelő ismétlő-iskolát. — I . A. Nagy-
körös, Sz. E. Tápiószentmárton. Kötelesek 
útadót fizetni. — Tanító, Szeged. A vízdíj 
fizetésénél a helyi szokások irányadók. Buda-
pesten természetbeni lakással bíró igazgatók 
nem fizetnek vízdíjat; az állam sem kívánja 
meg, hogy az ezzel kapcsolatos kiadásokat 

a tanítói lakást élvezők megtérítsék. — 
R. M. Brassó. Miután ön csak most akar az 
országos tanítói nyugdíjintézetbe való fölvételért 
folyamodni, megelőző öt évi szolgálatát a 
29.750/93. sz. a. kelt körrendelet értelmében 
nyugdíj szempontjából elvesztette. A kérvényhez 
csatolandó oklevelet legcélszerűbb hiteles máso-
latban beküldeni. A fordítások fölbélyegzendők.— 
H. M. R. A tanító működéséről szóló bizo-
nyítványt minden előzetes indokolás nélkül is 
köteles az iskolaszéki elnök kiállítani. A műkö-
dési bizonyítvány 1 K-s bélyeggel látandó el. — 
P. M. Csâvos. A népokt. törvény 57. §-ában 
foglaltak szerint a hitoktatás ellátásáról az 
illető hitfelekezetek kötelesek gondoskodni. Ön 
a hitoktatót kisegítheti, de nem kötelezhető 
arra, hogy helyette állandóan tanítson. — 
K. L. Nagyvárad. Ha a tanító a polg. iskola 
IV. osztályát végezte, akkor a polg. iskola s a 
tanítóképző és a gimn. I-—VII. osztályai között 
fönforgó tantervi különbözetből,aVIII. osztályból 
pedig teljes vizsgálatot kell tenni. Ha IV. gimn. 
osztályt végzett, akkor csak az V—VII. osz-
tályok tantervi különbözetéből kell vizsgázni. — 
Iskolaszék. Azon tanulók, akik az iskola föl-
szereléseit oktalanul megrongálják, elsősorban 
az iskolai fegyelem megsértéseért bünteten-
dők. Az iskolaszéknek a rongálásokért nem 
áll jogában pénzbüntetéseket kiróni, de az 
elöljáróság útján követelheti a rongálást 
okozó gyermekek szülőitől a hasznavehetet-
lenné vált tárgyak értékének megtérítését. — 
D. Gy. Eperjes. 1. Ha a hiványban, valamint 
az 1893. évi 29.751. számú körrendelet alap-
ján fölvett javadalmi jegyzőkönyvben a kántori 
és tanítói javadalom egy összegben van föl-
tüntetve, úgy ennek fele tanítói, másik fele 
pedig kántori illetménynek vétetik. Ez utóbbi 
a nyugdíjigény megállapításánál figyelembe 
nem vétetik. 2. Azon okból, mert a szabály-
szerű lakpénznél kevesebbet kapnak, nyugdíj-
igényük nem csorbul. — V. I. Hoinokinégy. 
Ha lapunkat olvasná, úgy kérdésére a f. évi 
45. számban megtalálta volna a választ. — 
V. Zs. Csermő. 1. Kötelező. 2. E kérdésére 
közelebb válaszoltunk. — P. T. Valkány. 
Tehetnek vizsgálatot. Tessék különben azon 
intézet igazgatójához fordulni, hol az illető 
vizsgálatát le akarja tenni. — I). L. Magyar-
goroszló. Tessék a kirovást a keresk. min. úr 
hivatkozott rendeletében foglaltakra való uta-
lással a pénzügyigazg.-nál megfelebbezni. — 
Sz. P. A törvényen kívüli állapot megszűnte 
előtt alig hisszük, hogy kérelmük teljesíttessék.— 
H. Gy. Nemeskér. Köteles ismétlő-iskolába 
járni a 15. év betöltéséig. — K. I . Bánffy-
telep. Magániskolánál eltöltött évei az év-
ötödös korpótlék alapjául be nem számít-
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hatók. (A válaszbélyeget nem kaptuk meg.) — 
K. S. Ha a hitközség a tanítói fizetés kiegé-
szítéséhez 100 K államsegélyt kap, úgy előd-
jének nem lehetett 1000 K törzsfizetése, mert 
az állam csak 800 K-ig egészíti ki a tanítók 
fizetését. Jelentse be különben az esetet a 
közig, bizottságnak. — K. A. Hertelend. A 
tanítói fizetések eddig megállapított mennyi-
sége az 1893 : XXVI. t.-c. 10. §-a szerint 
államsegély igénybevétele céljából le nem szál-
lítható. Minthogy önnek az iskolafönntartó ön 
által is aláírt díj levélben 800 K fizetést bizto-
sított, utóbb pedig egészen más, ismeretlen 
díjlevélben ennél jóval kisebb fizetést állapított 
meg az egyházmegyei hatóság s a különbözetet 
államsegélyből véli fedezendőnek, saját érdeké-
ben ajánljuk, hogy a tényállás megismerteté-
sével forduljon mielőbb a közig, bizottsághoz. — 
K. I. Neinesmiletics. A következő fizetés-
emelésnél jelentse be azt, hogy a megelőző 
magasabb nyugdíjigénye utáni illetékeket ki-
fizette. A befizetett járulékokat beszámítják. 
A gazdasági ismétlő-iskolai díjának beszámí-
tásaért a megbízatásról és díjazásáról kiállított 
jkv kapcsán a tanf.-ség útján folyamodjék. — 
Népiskola, Pereszlény. A szülőknek jogukban 
áll gyermekeik oktatásáról magánúton, házi-
tanító tartásával gondoskodni. Az ily növen-
dékeket bármely elemi iskolánál lehet levizs-
gáztatni. Tandíjat nem kötelesek fizetni s mint 
mulasztók természetesen be nem jelenthetők. — 
R. L. Gyón. Ha az isk.-fönnt. bele nem egyezik 
abba, hogy az ism.- oktatásra kötelezett tanulók 
a községben levő más jellegű iskola ism.-tan-
folyamához csatlakozzanak, ism.-iskolát, tekin-
tet nélkül a növendékek csekélyebb létszámára, 
köteles vezetni még azon esetben is, ha díjleve-
lében erről kifejezetten nem tétetik említés. — 
F. M. Zalabér. 1. A bejelentést megelőző két 
évét be nem számítják, évötödös korpótlékát 
azonban öt évi szolgálata után, ha egyébként 
a törvényes kellékek megvannak, megkapja. 
2. Fölvehető. — B. M. Lunkány. Levelében 
foglaltakat a legjobb igyekezet mellett sem 
tudtuk megérteni. Csak annyit vehettünk ki 
soraiból, hogy nyugdíjaztatását kérte és hogy 
szolgálati folytonosságának beigazolásánál ne-
hézségek merülhetnek föl. Legjobb lesz, ha a 
tanfeiügyelőséghez fordul fölvilágosításért. — 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— A Magyar királyi államvasutak téli 

menetrendjét olvasóink tájékoztatására az aláb-
biakban ismertetjük : Vonatok indulása Buda-
pest keleti pályaudvarról délélőtt: 6.20 órakor 
sz. T. Trieszt, Nagykanizsa ; 6.45 ó. sz. v. Wien, 
Gráez, Sopron; 7.00 ó.gy. v. Szabadka; 7.10 ó. 

gy. v. Ruttka; 7.15 ó. sz. v. Belgrád, Bród; 
7.25 ó. gy. v. Gyulafehérvár, Nagyszeben, 
Kolozsvár, Tövis, Máramarossziget ; 7.35 ó. 
gy. v. Fehring, Grácz; 7.40 ó. gy. v. Kassa, 
Lemberg, Máramarossziget ; 7.50 ó. sz. v. Kassa ; 
8.00 ó. sz. v. Gödöllő ; 8.00 ó. gy. v. Zágráb, 
Fiume, Torino, Róma, Pécs, Yinkovcze; 8.10 ó. 
sz. v. Arad, Brassó; 8.15 ó. sz. v. Zágráb, 
Fiume, Pécs, Bród; 8.35 ó. sz. v. Munkács, 
Máramarossziget; 8.50 ó. gy. v. Wien, Grácz, 
Sopron ; 9.00 ó. sz. v. Kolozsvár, Brassó, Mára-
marossziget, Stanislau; 9.35 ó. sz. v. Ruttka, 
Berlin; 11.15 ó. t. szsz. v. Kiskőrös. 

Délután: 12.20 órakor sz. v. Győr, Wien, 
Szombathely; 12.35 ó. sz. v. Hatvan, Sátoralja-
újhely; 1.30 ó. sz. v. Gödöllő; 1.50 ó. gy. v. 
Fehring, Grácz; 1.55 ó. sz. v. Szabadka, 
B.-Bród; 2.00 ó. gy. v. Arad, Bukarest (be-
zárólag november 15-ig, azontúl csak Brassóig 
közlekedik); 2.10 ó. gy. v. Wien, Páris; 2.15 ó. 
gy. v. Kassa, Lemberg; 2.25 ó. sz. v. Bicske; 
2.25 ó. sz. v. Hatvan; 2.35 ó. gy. v. Kolozs-
vár, Tövis, Szatmár-Németi ; 2.40 ó. sz. v. 
Szolnok ; 3.00 ó. gy. v. Pécs, Eszék, Gyékényes ; 
3 20 ó. gy. v. B.-Bród, Belgrád, Konstantinápoly ; 
3.25 ó. v. v. Paks; 3.30 ó. gy. v. Ruttka, 
Berlin; 4.30 ó. sz. v. Győr; 5.20 ó. sz. v. 
Gödöllő ; 5.35 ó. sz. v. Ruttka, Berlin ; 5.45 ó. 
sz. v. Kolozsvár, Brassó ; 6.25 ó. sz. v. Hatvan ; 
6.35 ó. sz. v. Kiskőrös ; 6.50 gy. v. Zágráb, 
Fiume, Róma, Torino ; 7.05 ó. sz. v. Mára-
marossziget, Stanislau; 7.25 ó. sz. v. Bicske, 
Trieszt ; 8.25 ó. sz. v. Gödöllő ; 8.30 ó. sz. v. 
Zágráb, Fiume, Pécs, Bród; 9.00 ó. sz. v. 
Kassa, Csorba; 9.15 ó. gy. v. Kolozsvár, Buka-
rest, Stanislau; 9.40 ó. sz. v. Lemberg, Kassa, 
Máramarossziget; 9.40 ó. sz. v. Fehring, Grácz; 
10.00 ó. sz. v. Arad, Brassó; 10.10 ó. sz. v. 
Belgrád, Eszék, B.-Bród; 10.30 ó. sz. v. Wien, 
Pár is ; 11.10 ó. v. v. Ruttka, Szerencs. 

Vonatok érkezése Budapest keleti pálya-
udvarra délelőtt : 5.00 órakor t. szsz. v. Mária-
Radna, Arad, Nagyvárad, Debreezen; 5.20 ó. 
v. v. Berlin, Ruttka; 5.45 ó. sz. v. Stanislau, 
Máramarossziget ; 5.45 ó. sz. v. Belgrád, B.-Bród ; 
6.10 ó. sz. v. Brassó, Arad; 6.15 ó. sz. v. 
Bicske, Gyékényes; 6.35 ó. sz. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget; 6.40 ó. sz. v. Wien, 
Trieszt; 7.10 ó. sz. v. Brassó, Kolozsvár; 
7.10 ó. sz. v. Kiskörös; 7.25 ó. sz. v. Gráez, 
Fehring; 7.25 ó. sz. v. Gödöllő; 7.35 ó. 
sz. v. Hatvan ; 7.50 ó. gy. v. Bukarest, Brassó ; 
7.50 ó. v. v. Paks, Adony-Pusztaszabolcs ; 
8.10 ó. sz. v. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 
8.15 ó. sz. v. Csorba, Kassa ; 8.45 ó. sz. v. 
Hatvan; 8.50 ó. gy. v. Torino, Róma, Fiume, 
Zágráb; 9.05 ó. sz. v. Szolnok; 9.10 ó. sz. v. 
Győr; 9.45 ó. sz. v. Berlin, Ruttka; 9.50 ó. 
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sz. y. Szabadka; 10.15 ó. sz. v. Nagykanizsa, 
Trieszt. 

Délután: 12.10 órakor sz. v. Gödöllő; 
12.40 ó. gy. y. Berlin, Rut tka ; 12.45 ó. sz. v. 
Wien, Sopron, Szombathely; 1.00 ó. gy. v. 
Konstantinápoly, Belgrád, B.-Bród; 1.10 ó. 
gy. v. Bukarest (Bukarestbe bezárólag november 
15-ig, azontúl csak Brassótól közlekedik), Arad ; 
1.30 ó. gy. v. Gyékényes, Eszék, Pécs ; 1.30 ó. 
gy. v. Lemberg, Kassa ; 1.45 ó. gy. v. London, 
Páris, Wien; 1.50 ó. gy. v. Tövis, Kolozsvár, 
Szatmár-Németi ; 2.10 ó. gy. v. Grácz, Pehring; 
3.10 ó. sz. v. Hatvan, Szerencs; 5.40 ó. sz. v. 
Gödöllő; 6.35 ó. sz. v. Győr; 6.40 ó. sz. v. 
Brassó, Kolozsvár, Stanislau, Máramarossziget ; 
6.55 ó. sz. v. Belgrád, Bród; 7.00 ó. sz. v. 
Berlin, Ruttka, Szerencs; 7.10 ó. gy. v. Wien, 
Grácz; 7.20 ó. sz. v. Brassó, Arad ; 7.55 ó. 
sz. v. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs; 8.10 ó. sz. v. 
Munkáes, Máramarossziget ; 8.45 ó. sz. v. Kis-
kőrös; 8.50 ó. sz. v. Csorba, Kassa; 9.05 ó. 
gy. v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Yinkovcze, 
Pécs; 9.10 ó. gy. v. Berlin, R u t t k a ; 9.30 ó. 
sz. v. Wien, Grácz ; 9.35 ó. gy. v. Nagyszeben, 
Kolozsvár, Máramarossziget; 9.50 ó. gy. v. 
Grácz, Fehring ; 10.00 ó. gy. v. Lemberg, 
Kassa, Máramarossziget; 10.00 ó. gy. v. Sza-
badka; 10.40 ó. sz. v. Gödöllő. 

Vonatok indulása Budapest nyugati pálya-
udvarról délélőtt: 1.00 órakor kel. ost. expr. v. 
Wien, Páris, Ostende, London; 5.45 ó. sz. v. 
Palota-Újpest; 6.30 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 
6.35 ó. sz. v. Szolnok, Szeged; 6.45 ó. sz. v. 
Esztergom; 6.55 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 7.05 ó. 
v. v. Lajosmizse, Kecskemét; 7.20 ó. gy. v. 
Zsolna, Berlin; 8.00 ó. gy. v. Wien ; 8.05 ó. 
sz. v. Dunakeszi-Alag; 8.30 ó. sz. v. Temes-
vár, Karánsebes, Báziás; 9.20 ó. sz. v. Wien, 
Berlin; 9.35 ó. sz. v. Palota-Újpest; 9.40 ó. 
gy. v. Bukarest, Báziás; 11.25 ó. sz. v. Pa-
lota-Újpest. 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Czegléd-Szol-
nok; 12.15 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 12.25 ó. 
sz. v. Nagy-Maros; 12.40 ó. sz. v. Dorog; 
1.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 1.45 ó. gy. v. 
Wien, Páris ; 2.05 ó. sz. v. Piliscsaba; 2.15 ó. 
sz. v. Párkány-Nána; 2.20 ó. sz. v. Palota-
Újpest ;/2.25 ó. gy. v. Bukarest, Báziás; 2.35 ó. 
sz. v. Érsekújvár ; 2.40 ó. sz. v. Esztergom ; 
2.45 ó. sz. v. Czegléd; 2.55 ó. sz. v. Lajos-
mizse, Kecskemét; 4.15 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
4.25 ó. sz. v. Nagy-Maros; 4.30 ó. sz. v. 
Szeged; 5.15 ó. gy. v. Wien; 6.10 ó. sz. v. 
Palota-Újpest; 6.20 ó. sz. v. Párkány-Nána; 
6.40 ó. sz. v. Esztergom ; 6.45 ó. gy. v. Zsolna, 
Berlin, Pozsony; 6.55 ó. sz. v. Bukarest, 
Báziás ; 7.25 ó. v. v. Lajosmizse ; 7.40 ó. sz. v. 
Palota-újpest ; 7.50 ó. sz. v. Yácz (csak október 

és április hónapban közlekedik) ; 8.30 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 10.00 ó. sz. v. Wien, Páris ; 
10.10 ó. gy. v. Szeged, Báziás, Bukarest; 
10.20 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza ; 10.30 ó. 
sz. v. Zsolna, Berl in; 11.20 ó. kel. expr. v. 
Belgrád, Konstantinápoly (minden kedden, csü-
törtökön és vasárnapon közlekedik); 11.30 ó. 
kel. ost. expr. v. Bukarest, Konstantinápoly 
(minden szerdán és szombaton közlekadik). 

Vonatok érkezése Budapest nyugati pálya-
udvarra délélőtt: 12.50 órakor kel. ost. expr. v. 
Konstantinápoly, Bukarest (érkezik minden hét-
főn és csütörtökön); 5.35 ó. sz.v. Dunakeszi-Alag; 
6.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd; 6.25 ó. sz. v. 
Palota- Ú j pest ; 6.35 ó. sz. v. Berlin, Zsolna; 
7.05 ó. tv. szsz. Párkány-Nána; 7.15 ó. sz.v. 
Bukarest, Báziás ; 7.25 ó. sz. v. Dorog ; 7.35 ó. 
Palota-Újpest ; 7.45 ó. sz. v. Páris, Wien ; 
7.50 ó. v. v. Lajosmizse; 8.00 ó. sz. v. Duna-
keszi* Alag; 8.10 ó. sz. v. Párkány-Nána; 
8.25 ó. sz. v. Kiskúnfélegyháza ; 8.35 ó. sz. v. 
Esztergom ; 9.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag ; 
9.25 ó. gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony; 10.20 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 10.50 ó. sz. v. Érsekúj-
vár ; 10.55 ó. sz. v. Szeged. 

Délután: 12.05 órakor sz. v. Palota-Újpest; 
12.55 ó. sz. v. Palota-újpest ; 1.15 ó. gy. v. 
Bukarest, Yerciorova, Báziás; 1.40 ó. gy. v. 
Páris, W i e n ; 2.10 ó. sz. v. Dunakeszi-Alag; 
2.35 ó. sz. v. Kecskemét, Lajosmizse; 3.05 ó. 
sz. v. Palota-Újpest ; 3.55 ó. sz. v. Nagy-Maros; 
4.15 ó. sz. v. Szolnok, Czegléd; 4.30 ó. sz. v. 
Esztergom; 5.40 ó. sz.v. Palota-újpes t ; 5.55 ó. 
sz. v. Wien, Berlin; 6.30 ó. gy. v. Bukarest, 
Báziás, Temesvár; 6.50 ó. sz. v. Palota-Újpest ; 
7.00 ó. gy. v. Wien ; 7.10 ó. sz. v. Temesvár, 
Báziás; 8.10 ó. sz. v. Piliscsaba; 8.20 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 8.45 ó. sz. v. Nagy-Maros; 
9.05 ó. gy. v. Wien; 9.15 ó. sz. v. Esztergom 
9.45 ó. ^gy. v. Berlin, Zsolna; 10.15 ó. sz. v. 
Palota-Újpest ; 10.40 ó. sz. v. Szeged, Szolnok; 
10.45 Ó . . S Z . v. Vácz (csak október és április 
hónapban közlekedik); 10.55 ó. kel. expr. v. 
Konstantinápoly, Belgrád (érkezik minden ked-
den, csütörtökön és szombaton); 11.00 ó. kel. 
ost. expr. v. London, Ostende, Páris, Wien ; 
11.00 ó. v. v. Kecskemét, Lajosmizse. 

Tartalom : Az új népoktatási törvényjavaslat. — 
A magyar nyelv tanítása. •— A népiskola és az egyéni 
boldogulás. Zsoldos Károly. — A női kézimunkatanítás 
szélsőségei. Papp Ilona. — Külföldi szemle. — Szün-
óra : Amit Maurus atya nem értett meg. Révfy Lajos. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., Vár, Iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a portómentes 
hatóságok- és hivataloknak, a netto-árösszeg előleges beküldése mellett, portóuieuteseu 
küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket : „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Budapest, 
I. ker., Iskola-tér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben — a rendeltetési helyen kívül - az 
utolsó póstitt is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 
a) Magyar nyelven. 

I. Klcmi népislioliik s/.ániiira. 
1. Gönczv P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 

4 K 80 f. netto ára 4 K. Á. 
2. Gönczy F. ABC és olvasókönyv anépisk.I. oszt. sz., 

újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7V2 ÍV, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. A. 

3. Gönczy P. Vezérkönyv az Abc-hez. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. Á. 

4. Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, 
netto ára 1 K 20 f. A. 

5. Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 
20 f, netto áva 1 K. Á. 

6. Gáspár J. II. olvasókönyv. 83, 9 ív, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. Á. 

7. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto áva 40 f. Á. 

8. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

9. Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34' t ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f. netto ára 1 K 8 f. Á. 

10. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

11. Nagy L. Vezérli, a magy. nyelvtan tanításában a 
I. és II. oszt. sz. 8°, 6 ív, kötve, b. á. 40 f, n. á. 32 f. A. 

12. Nasry L. Vezérk. a magy. nyelvtantanításábanalll. 
és IV. oszt. sz. 83, 14 ív, 'kötve, b. á. 80 f, n. á. 64 f. A. 

13. Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 16 f. netto ára 12 f. Á. 

14. Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

16. Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 
8°, 9 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. Á. 

17. Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. Á. 

18. Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 ív, kötve, bolti ára i K 20 f. netto ára 1 K. Á. 

19. Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák 
V. osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 
31/« ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

20. Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. 
VI. oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'/a ív, 
kötve, bolti ára 38 f. netto ára 30 f. Á. 

21. Dr. Beke M. Vezérk. a népisk. számtani oktatás-
hoz. 8°, 14 ív, fűzve, b. á. 2 K 80 f, n. á. 2 K. Ny. Isk. 

22. Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4'/< ív. 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Ny. Isk. 

23. Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 36 t, netto ára 30 f. Ny. Isk. 

24. Dr. Beke Manó. Számtan, IV.. oszt. sz. 8°, 53/4 
ív, kötve, bolti ára 40 f. netto ára 32 f. Ny. Isk. 

25. Di- Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 8Va  
ív, kötve, bolti ára 60 f. netto ára 48 f. Ny. Isk. 

26. Bartalus István. Enektanító vezérkönyv. L, II. évf. 
8°, 18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. A. 

27. Bartalus István. Énektauitó vezérk. III., IV. évf. 
8°, 12'/2 ÍV, kötve, bolti ára 2 K 40 f. netto ára 2 K. A. 

28. Bartalus István. Énektanító vezérk. V., VI. évf. 8°, 
18 ív, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. Á. 

35. Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. 8°, 
5 ív, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. A. 

38. Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egészség-
tanhoz. 8°, 16 • = ív, kötve, b. á. 1 K, n. á. 80 f. A. 

39. Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 53/s ív, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

40. Gönczy. Utasítás a földgömbhöz és telluriumhoz. 
8°, 8 ív, bolti ára 1 K 50 f, netto ára 1 K 20 f. 

41. Tornatanítás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal fő-
reáltanodai tanároktól.) Fűzve. n. ára 2 K 40 f. K. B. 

42.Krttnner Anna. A horgolás és kötés tömeges tanítá-
sának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 8°, 6 ív, 
fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

92. Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás 
módja." 16 ív, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 
60 f. K. B. 

b) Német nyelven. 
123. Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 

80 f, netto ára 4 K. 
124. Lederer A. ABC- és olvasókönyv, javított és 

egészen átdolgozott, képekkel ellátott kiadás. 83, 
7'/ä ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

125 Gönczy I'. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. k. 

126. Gönczy P. írott mozgatható betilk, 55 drb 
betű, kemény táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 
40 f, netto ára 1 K 20 f. Á. 

127. Gönczy P. Nyomt. mozgat, betűk, 65 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, bolti á. 1 K 20 f, n. á. 
1 K. A. 

128. Gáspár J. II. olvasókönyv. ,8°, 11 ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

129. Gáspár J. III. olvasókönyv., 8°, 13 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

130. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16Va ív, kötve, 
bolti ára 68 f, netto ára 56 f. A. 

131. Gáspár J. V. és VI. olvas'»könyv. 8°, 37 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 41 f. netto ára 1 K 20 f. A. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 

i 
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1S2. Nagy L. Yezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorl. 
tanításához. 8°, 17'/s ív. kötve, b. á. 90 f, n. á. 72 f. A. 

133. Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az L és II. oszt. 
sz. 8°, S'/s ív, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. A. 

134. Nagy t . Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 
8°, 2 ív. kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

135. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz 
tanításához. 8°, 27 2 ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 
96 f. Á. 

136. Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

137. Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'/a ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. Á. 

138. Kiss-Mayer. Magyarok története népisk. V. oszt. 
sz. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

112. Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz., 8°, 
16'A ív, kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. A. 

c) Tót nyelven. 

161. '»önczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. A. 

162. Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első oszt. 
számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti ára 30 f, n. ára 24 f. Á. 

163. Gönczy P. Yezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/» ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

164. Gönczy P. Nyomt. inozg. betűk. 110 drb betű, 
kemény táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 
1 K. Á. 

167. Nagy L. Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. taní-
tásához. 8°, 13'/4 ÍV, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

168. Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. 
számára. 8°, 8'/4 ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. Á. 

169- Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv 11. oszt. sz. 
8°, 2'M ív, kötve, boltiára 10 f, netto ára 12 f. Á. 

173. Gáspár J. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/2 ív, 
kötve, bolti ára 1 Iv 28 í', netto ára 1 K 8 f. Á. 

174. Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
II—IV. osztálya számára. S°, 93/4 ív, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

175. Dr. Einericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 ív, 
kötve, bolti ára 1 Iv 20 f, netto ára 96 f. Á. 

176. Dr. Emericzy é.s Kárpáti. Földrajzi eredmény-
tár. 8°, P/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

177. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Á. 

180. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4'/2 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 

197. Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára. 8°, 7 ív, kötve, bolti á. 30 f, n. á. 24 f. Á. 

198. Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6V2 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. A. 

199. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A ív, 
kötve, bolti ára 4» f, netto ára 40 f. Á. 

200. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní-
tására sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7 ív, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

201. Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. 93/< ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. A. 

202 Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 11V* iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

203. Gáspár J . III. olvasókönyv. 8°, II1/» ív, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára. 48 f. Á. 

204. Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 15'A ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

205. Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/2 ív, 
kötve, bolti ára 1 K 28, f, netto ára 1 K 8 f. 

206. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanításában. 8°, 13'/4 ív, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

207. Nagy E. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. 
I. és II. oszt. sz. 8°, 8'/2, ív, kötve, b. ára 48 f, n. ára 
40. A. 

208. Nagy E. Nyelvtani gyakor'ó a II. osztály számára. 
8°, 2'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

209. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz-
tanításban. 8°, 26 ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 
96 f. Á. 

210. Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, l'/4 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. A. 

211. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 ív, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. A. 

212. Kiss és Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 
8°,7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. A. 

213. Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'/2 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára IK. A. 

e) Szerb nyelven. 

229. Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 
4 Iv. A. 

230. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75/« ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

231. Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 ív, 
kötve, bolti ára 44 f, netto ára 36 f. Á. 

232. Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8°, 91 2 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

233. Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára, ti. r. 
8°, 7 '/4 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

234. Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkú isk. 
II IV. oszt. sz. 8°, 9'/2 ív, kötve, b. á. 48 f, n. á. 
40 f. Á. 

235. Nagy E. Vezérkönyv a. beszéd- és értelemgyakor-
latok hoz. 8°, 12 ív, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. A. 

236. Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály 
számára. 8°, 5'/2 ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 
32 f. Á. 

237. Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. oszt. 
számára. 8°, 10 ív, kötve, bolti ára 80 f, netto ára 
64 f. Á. 

238. Nagy E. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8°, l 1 4 ív, kötve, bolti ára. 16 f, netto ára 12 f. Á. 

239. Nagy E. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály 
számára. 8°, 6'/4 ív, kötve, b. ára 40 f, n. ára32 f. A. 

241. Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 103A ív, kötve, 
boltiára 56 f, netto ára 48 f. Á. 

244. Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz 
tanításában. 8°, 26'/2 ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 
96 f. Á. 

245. Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

246. Kis-Mayer. Magyarok története. V. oszt. sz. 8°, 
7 ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á 

247. Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'/4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

248. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4'/4 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kiránt cikkek-
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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f ) Román nyelven. 

267. Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 
80 f, netto ára 4 K. Á. 

269. Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 
48 f. Á. 

270. Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 ív, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

273. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'/a ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

274. Groé V. Olvasókönyv a román ajk. II - IV. o. sz. 
8°, 10 V« ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

278. Dr. Emericzy-Kárpátl. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28>/4 ív, kötve, b. á. 1 K 20 f, n. á. 96 f. Á. 

279. l)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 2 ív, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. Á. 

280. Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

281. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8°, 
4'A ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. A. 

282. Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. 
Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

299. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
a vasmegyei horvát ajkúak számára. 1. rész. 9 Va 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

300. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
a vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 9'/-» 
ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

801. Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a 
vasmegyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. oszt. 
számára. 8°, 9Va ív, kötve, b. á. 48 f. n. á. 40 f. Á. 

h) Muraközi horvát nyelven. 

312. Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 
8°, 4'/a ív, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

315. Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
isk. sz. 8°, 5'/s ív, kötve, b. á. 30 f, n. á. 24 f. K. B. 

316. Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és 
vend népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti 
ára 5 K, netto ára 4 K. K. B. 

317. Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi 
horvát népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13Vaív, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

318. Margitai J. Vezérkönyv az írva-olvasáshoz horvát-
és vend-vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a ív, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

331. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 

332. Gönczy 1'. Vezérkönyv az ABC-hez, 8°, 4V« ív, 
kötve, bolti ára 44 f, netto ára 36 f. A. 

383. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 11 '/a ív, kötve, b. á. 60 f, 
n. á. 48 f. A. 

334. Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 4ö f. A. 

335. Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
a rutén ajkúak számára. I. rész.r 8°, 9'/a ív, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

336. Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. 
rész. 8°, 8 ív, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 

337. Groó V. Olvasókönyv a rutén ajk. II—IV. oszt. sz 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 60 f. netto ára 48 f. Á. 

339. Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8,J, 
28' 4 ív, .kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

340. Kiss Áron. Magyarország története. V. oszt. szá-
mára. 83, 7 Va ív, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. Á. 

341. Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4'A ív, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

h) Sáros-zemplén megyei tájszólás szerint. 
357. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8', 63/< ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. Á. 

j) Vend nyelven. 
368. Gönczy P. Fali olvasótábla vend isk. sz. az átdol- • 

gozott Gönczy ABC-hez. 20 lap b. á. 5 K, n. á. 4 K. Á. 
369. Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6 ív, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. A. 
370. Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/2 ív. 

kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 
371. Gönczy P. írott mozg. betiik. 92 db betű, kemény 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 40 f, n. á. 1 K 20 f. Á. 
372. Gönczy P. Nyomt. mozg. betiik. 100 db betű, kein. 

táblapapirra felhúzva, b. á. 1 K 20 f, n. á. 1 K. Á. 
373. Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti . 

ára 48 f, netto ára 40 f. Á. 
374. Gáspár J . III. olvasókönyv. 8°, 13'A ív, kötve, 

bolti ára 56 f, netto ára 48 f. A. 
375. Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 ív, kötve, 

bolti ára 72 f, netto ára 56 f. Á. 
376. Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-

vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a ív, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. K. B. 

377. Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és 
vend iskolák számára. (1 példány = 20 lap.) Bolti 
ára 5 K, netto ára 4 K. K. B. 

378. Margitai J. Magyar olvasókönyv a vendvidéki 
népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 13'/2 ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. K. B. 

379. Margitai J. Vezérkönyv a magyar írás és olvasás 
tanításához a horvát és vend ajkú iskolákban. 8°, 
5Va ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. K. B. 

380. Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latokhoz. 8°, 121 s ív, kötve, b. á. 60 f, n. á. 48 f. Á. 

381. Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8% 
6'/a ív, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. Á. 

382. Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. oszt. sz. 8°, 2 ív, kötve, b. á. 10 f, n. á. 12 f. Á. 

383. Maszák H. Útmutató a rajztanításban. Nagy 8,', 
41/« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. Á. 

384. Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb külön-
féle alak. Bolti ára 72 f, netto ára 60 f. Á. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. 

59. Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézi-
könyv a felsőbb leány isk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17' a 
ív, fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. K. B. 

60. Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézi-
könyv a felsőbb leány isk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 211 s 
ív, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K 70 f. K. B. 

72. Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret 
alapvonalai, polgári és felsőbb népisk. szám. 8°, 8'/« 
ív, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, lianem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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III. Tanító- és tanítrtnöképezdék 
számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
84. Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi 

ismeretek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 123.s ív, fűzve, bolti ára 
2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

85. Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8f, 
22'/J ív, fűzve, bolti ára 4 K. netto ára 3 K 20 f. A. 

86. Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műformát. 
(Polgári iskolai tanítóképezdék számára.) 8°, 22 ív, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára I K. Á. 

87. Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8 . 
24' 4 ív, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. K. B. 

88. Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 
91 t ív, fűzve, bolti ára 3 It 60 f. netto ára 3 K. Á. 

89. Ábrányi K. Zenészeti aestlietika. (Polgári iskolai 
tanítóképezdék számára.) 8°, 9 '/s ív, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. A. 

92. Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás mód-
ja." 16 íves, bolti' ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképzö-intéseetek szamára. 

90. Kobo/ József. Módszeres beszéd- és olvasási 
gyakorlatok dadogók számára, fűzve, bolti ára 
3 K, netto ára 2 K 40 f. K. B. (1896.) 

91. Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv 
siketnémák számára. Kötve, b. ára 80 f, n. ára 
64 f. K. B. 

92. Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás 
módja." 16 íves, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 
60 f. K. B. 

108. Ling-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 
4"« ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

109 Láng-Peres. Olvasókönyv, I. osztály sz. 8°, 11'/a 
ív, bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. K. B. 

110. LAne-Peres. Olvasókönyv, It. osztály sz. 8°, 17'/2 
ív, bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. K. B. 

111. Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 
8 , 5 ív, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

112. Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az 
állandó gyermek-menedékházakat vezető nők szá-
mára, 8J, 12'/2 ÍV, számos ábrával, fűzve, bolti ára 
•I K, netto ára 3 K. K. B. 

V. Olasz nyelven. 
A fiumei iskolák számára. 

400. Capcllari stb. A1!C- és olvasókönyv. (II. Libro 
di Lettura per la prima Classe.) 107,s ív, kötve, 
bolti ára 70 f, netto ára 55 f. K. B. 

401. Capellari stb. II. olvasó. (11 libro di Lettura per la 
II. Classe.) 8 ív, kötve, b. ára 70 f, n. ára 55 f. K. B. 

402. Capcllari stb. III. olvasó. (II libro di Lettura per la 
III. U lasse.) l:-!1, a ív, kötve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

403. Capellari stb. IY. olvasó. (II libro di Lettura per la 
IV. Classe.) 20 ív. kötve, b.ára 1 K, n. ára 80 f. K. B. 

404. Fonda, Minca, Smoquina: V.—VI. olvasó. (II libro 
di Lettura per le Classi quinta e sesta.) 381 ív, 
kötve, b. á. 2 K., n. á. 1 K. 50 f. K. B. 

405. Capellari stb. Iparostanonciskolai olvasókönyv 
(előkészítő tanfolyam] (II Libro di Lettura per il 
Corso Preparatorio délia Seuola Industriale per 
Garzoni e per le Scuole Serali-Domenieali. 12:i/8 ív, 
kötve, b. á. 1 K, n. á. 75 f. K. B. 

406. Capcllari stb. Iparostanonciskolai olvasókönyv. 
[I. osztály.] (Il Libro di Lettura per il Primo Corso 
della Seuola Industriale per Apprendisti.) 20 ív, 
kötve, b. á. 1 K 60 f, n. á. 1 K 20 f. K. B. 

407. Czink. Fiumei földrajz. (Manuale de geografia.) 
10'A ív, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. K. B. 

408. Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Arit-
metica Commerciale.) I. rész, 125 s ív, kötve, bolti 
ára 4 K 40 f, netto ára 3 K 40 f. K. B. 

409. Bogyó és Havas. Kereskedelmi számtan. (Arit-
metica Commerciale.) II. rész, 14', s ív, kötve, bolti 
ára 4 K 60 f, netto ára 3 K 90 f. K. B. 

VI. Háziipari müvek. 

1046. Kubinyi L. A háziipar könyve. I.fÜz.n.á.2K.K. B. 
1047. , „ II. „ n.á.2K.K.B. 
1048. „ „ „ „ III. „ n.á. 2 K. K. B. 
1049. A magyar háziipar diszítményei, magyar szöveg-

gel. bolti ára 56 K, netto ára 42 K. K. B. 
1050. Ugyanaz német szöveggel b.á. 56 K, n.á. 42 K, K.B. 
1051. Ugyanaz francia szöveggel b.á. 56 K, n.á. 42 K, K.B. 
1052. Nöi kézimunka-minták (32 minta, szöveggel) 

netto ára 1 K 80 f. K. B. 

VII. Tantervek és szervezeti szabályok 

a népoktatási tanintézetek, képezdék, felsőbb leány-, 
kereskedelmi és ipariskolák számára. 

451. Tanterv és Utasítás a népiskolák számára. Ki-
adatott a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 1905. évi június hó 16-án 2202. ein. 
sz. a. kelt rendeletével. 3 K. 

452. Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
(1879. évi június hó 29-én 17.284. sz. r.) 8°, 3 ív, 
fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

453. Tanterv a felső népiskolák (fiúk és leányok) számára. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. és az országgyűlési vég-
zések értelmében. 8°, l3/4 ív, fűzve, netto ára 30 f. Ny. 

454. Tanterv az ipari tanműhellyel egybekapcsolt felső 
népiskolák számára. (1882. évi augusztus 16-án 
18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

455. Tanterv a gazdasági szaktanítással egybekapcsolt 
felső népiskolák számára. (1882. évi aug. 16-án 
18.634. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

456. Tanterv a polgári fiúiskolák számára. (1879. évi szept. 
hó 12-én 25.409. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. B. 

457. Tanterv a polgári leányisk. számára. (1887. évi aug. 
11-én 29.000. sz. r.) 8°, 2 ív, fűzve, n. á. 40 f. K. Ii. 

458. Tanterv a m. kir. állami elemi tanítóképezdék 
számára. (Nem kapható. Új kiadás fog megjelenni.) 

459. Tanterv a m. kir. állami elemi tanítónőképezdék szá-
mára. (Nem kapható. Új kiad. fog megjelenni.) K. B. 

460. Tanterv a budapesti m. kir. állami polgári iskolai 
tanító-és tanítónőképző-intézetek számára. (1901.máj. 
22-én 498. ein. sz. r.) Bolti ára 68 f, netto ára 56 f. K. B. 

461. A kisdedóvóuöképző-hitézetek tanterve. (1891. 
évi 57.472. sz. r.) Netto ára 24 f. K. B. 

462. Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. (1892. évi augusztus 26-án 29.973. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

463. Tanterv a házi-ipari munkamesternő-képezde 
számára. (1877 szept. 7-én 22.678. sz. r.) 8°, '/= ív, 
n. á. 10 f. K. B. 

464. Felsőbb leányiskola szervezete. (1887. évi júl. 7-én 
28.999. sz. r.) 83, 2 ív, fűzve, netto ára 76 f. K. B. 

46ö. Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40.925. 
sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

46G. Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. (1887 július 7-én 28.999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. K. B. 

467. A kereskedelmi tanonciskolák szervezete. (1897. 
évi máj. 24-én 25.314. sz. r.) B. á. 40 f, n. á. 32 f. K. B. 

468. A női kereskedelmi tanfolyam szervezete. (1900 
jún. 11-én 26.033. sz. r.) B. á. 26 f, n á. 20 f. K. B. 

469. A felső kereskedelmi iskolák szervezete. (1895 
aug. 20-án 44.001. sz. r.) Bolti ára 80 f, netto ára 
64 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kiránt cikkek-
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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470. A középipartanoda szervezete. (1877. évi 23.042. 
sz. r.) l'/4 ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

471. Az iparos tanonciskola szervezete. (1893. évi 
33.3,64. sz. r.) 8°,. 2U ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

472. Az iparossegédeket továbbképző tanfolyam szer-
vezete. (1894. évi augusztus hó 29-én 35.527. sz. r.) 
Bolti ára 12 f, netto ára 10 f. K. B. 

473. A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tan-
terve. (1902. évi szeptember hó 24-én 66.569. sz. a. 
kelt r.) Fűzve, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. K. B. 

Vil i , Szal>silyreii<ieletek. 
488. Szabályrendelet az állami népiskolai (elemi) 

tanítók és tanítónők képesítő-vizsgálatáról. (1900. 
évi dec. 18-án 45.781. sz. r.) 8°, 11 s, ív, fűzve, bolti 
ára 32 f. netto ára 24 f. K. B. 

489. Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók 
és tanítónők képesítő vizsgálatáról. (1902. évi feb-
ruár 19-én 539. ein. sz. r.) 8°, 1 ív, fűzve, bolti ára 
50 f, netto ára 40 f. K. B. 

490. A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítónö-
képző-iutézet nevelőnői tanfolyamának szervezete, 
tanterve, és képesítő-vizsgálati szabályzata. (1898. évi 
31.068. sz. r.) Netto ára 30 f. K. B. 

491. A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítónöképzö-intézettel kapcsolatban szervezett orsz. 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő vizsgáló-
bizottság szabályzata. (1898. évi 17.139. sz. r.) 8°, 
P/s ív, fűzve, netto ára 40 f. K. B. 

492. Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-, 
felső nép- és polgári flu- és leányiskolákban tar-
tandó nyilvános, magán-, pót- és javító vizsgálatok-
ról. (1895. márc. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 30 f. K. B. 

493. Az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónö-
képzö-intézetek rendtartása. (1900. évi december 
18-án 45.781. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. K. B. 

494. Szabályrendelet az állami tanító- és tanítónő-
képezdék tanárai és az állami vagy államilag segé-
lyezett községi, felső nép-, polgári és elemi iskolai 
tanítók ötödik évi pótléka megállapításáról. 8°, '/a ív, 
fűzve (1880—32.944. sz. r.) netto ái-a 16 f. K. B. 

495. Szabályrendeletek a volt határőrvidék területén 
levő népiskolák ügyeiről. (1877. okt. 16-án kelt legf. 
elhatározással.) 8°, 4'/2 ív, fűzve, n. ára 50 f. K. B. 

496. Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami fel-
sőbb leányiskolákban. (1897—4561. sz. r.) Bolti ára 
50 f, netto ára 40 f. K. B. 

497. Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó írófuzetek szerkezete, minő-
sége. kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33.868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

500. Szabályzat az állami, községi, társulati és magán-
jellegű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbírálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/i ív. (1888. évi 
dec. 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

501. Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan- és 
segédkönyveinek megbírálása, engedélyezése és hasz-
nálatba vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 25-én 
55.800. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

IX. Utasítások. 
518. Az állami Elemi Népiskolák az 1904 5 évben. 1 K. 
519. Utasítás a törvényhatósági köziga zg. bizottságok 

számára a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők fizetésének rendezéséről. ( 1893. évi XXVI. 
t.-c. 1894. márc. 2. 10.000. sz. r.) Bolti ára 40 f, 
netto ára 32 f. K. B. 

520. Utasítás az állami elemi népiskolák gondnoksága 
és az áll. elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-
tanítói számára. (1901. évi május 21-én 32.055. sz. r.) 
Bolti ára 1 K. netto ára 80 f. K. B. 

521. Utasítás a polgári felsőbb és községi elemi iskolák 
számadásainak szerkesztése körül követendő eljárás-
ról. '/a ív. (1874—21.556. sz. r.) Netto ára 4 f. Ny. 

522. Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára, 
a népiskolai közoktatást rendező 1868-iki XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában, 
(20.311. sz. r.) 8°, 3 ív, fűzve, netto ára 24 f. K. B. 

523. Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára, a 
magyar nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-c. 
végrehajtása tárgyában.) 8°, 1 ív, fűzve. (1879 -
17.284. sz. r.) Netto ára 20 f. K. B. 

524. Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a nép-
oktatás állapotáról szóló statisztikai adatok tárgyá-
ban.(1901. március 21-én 2604 Iö90. ein. sz. r.) 8 ' , 
1 l/i ív, fűzve, netto ára 20 f. K. B. 

525. Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről 
az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a értelmé-
ben. (1883. június hó 26-án 13.217. sz. r.) 8°, 1 ív, 
fűzve, netto ára 12 f. K. B. 

526. Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetései-
nekés számadásainak, valamint azok leltárainak szer-
kesztése tárgyában. (1899. július 25-én 40.505. sz. r.) 
Bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 

527. Utasítás a polgári községek számára, f 1 S<*S. 
XXXVIII. és 1876. XXVIII. t.-c.) 8°, 4 ív, fűzve. 
20.311. sz. r.) Netto ára :12 f. K. B. 

528. Ugyanaz német nyelven. 8°, 4 ív, fűzve, n. ára 40 f. 
K. B. 

529. Ugyanaz tót nyelven. 8°, 4 ív, fűzve n. ára 40 f. K. B. 
530. „ román nyelven. 8°, 4 ív, fűzve n.ára 40 f. 

K. B. 
531. Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a községi 

elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
részére. (1868. évi XXXVIII., 1876. évi XXVIII. t.-c. 
és 1902. évi okt. 21-én 44.246. sz. r.) N. ára 1 K. K. B. 

542. Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV". t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi október 
8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

543. Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mek menedékházak felügyelőbizottságai (községi is-
kolaszékek és állami iskolai gondnokságok) számára a 
kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. (Vallás- és közokt. minisztérium 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 70 f. K. B. 

544. Utasítás a polgári községek számára a kisdedóvás-
ról szóló 1891. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában. 
(Vallás- és közokt. minisztérium 1892. évi okt. 8-án 
44.000. sz. r.) Netto ára 1 K. If. B. 

545. Utasítás a törvényhatósági közig, bizottságok szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-c. végre-
hajtása tárgyában. (Vallás- és közokt. miniszt. 1892. 
évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) Netto ára 40 f. K. B. 

546. Utasítás az állandó és nyári gyermekmenedék-
házakat vezető dajkák képesítése tárgyában. (Vallás-
és közokt. miniszt. 1892. évi okt. 8-án 44.000. sz. r.) 
Netto ára 44 f. K. B. 

547. Utasítás a népnevelési kir. tanfelügyelők részére 
a népoktatási törvények végrehajtása tárgyában. 
1905. évi aug. 20-án kelt 70.000. sz. r.) Netto ára 
1 K 20 f. K. B. 

X. Könyv- és tanszerjegyzékek. 

561. Jegyzéke a kisdedóvónőképző-intézetek számára 
szolgáló könyveknek. (1892. évi 49.308. sz.) Netto 
ára 30 f. K. B. 

562. I. Jegyzéke az áll , községi, társulati és magán-
jellegű népokt. tanintézetek, kereskedelmi és iparisko-
lák használatára engedélyezett tankönyveknek. 2 ív. 
(1888. évi dec. 20-án 17.358 sz. r.) N. á. 50 f. K. B. 

563. II. Jegyzék ugyanazokról. (1889. évi április 10-én 
14.539. sz. r.) Netto ára 10 f. K. B. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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564. III. Jegyzék ugyanazokról. (1890. évi ápr. hó 
27-én 15.8261 sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

565. IV. Jegyzék ugyanazokról. (1891. évi jún. 14 én 
26.704. sz. r.) Netto ára 50 f. K. B. 

566. V. Jegyzék ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

567. VI. Jegyzék ugyanazokról. (1893. évi 25.23 5. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

568. VII. Jegyzék ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

569. VIII. Jearyzék ugyanazokról. (1895. évi 5 4.252. sz. 
r.) Netto ára 50 f. K. B. 

570. IX. Jegyzék ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

571. X. Jegyzék ugyanazokról. (1897. e'vi 71.662. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

572. XI. Jegyzék ugyanazokról. (1899. évi 19.004. sz. r.) 
Netto ára 50 f. K. B. 

573. XII. Jegyzék ugyanazokról (1891. évi 45.702. sz. r.) 
Netto ára 60 f. K. B. 

574. XIII. Jegyzék ugyanazokról. (1902. évi 13.262. sz. 
r.) Netto ára 60 f. K. B. 
XI. Népiskolai kezelési és rendtartási 

nyomtatványok. 
666. Iskolai pénztári napló AJ minta. N. ára 4 f. Ny. 
667. Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 8 f. Ny. 
668. Népisk. költségvetési nyomtatvány. N. á. 6 f. Ny. 
669. Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló 

számadás (kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 38. és 39. §-a ért.) N. ára 6 f. K. B. 

670. Felvételi napló a/2. m. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 
671. b/2. Előmeneteli és mulasztási napló. 1 ív 4 

tanulóra. Bolti ára 4 f, netto ám 3 f. K. B. 
672. Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épü-

letek számára. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
673. Tandíjmentességért folyamodók kim. 1 ív n.á. 4 f. 

K. B. 
674. Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, 

pót- és javító-vizsgálatokról (kül- és belív). 1 ív bolti 
ára 10 f, netto ára 8 f. Ii. B. 

675. Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül-
és belív). 1 ív bolti ára 8 f', netto ára 6 f. K. B. 

676. Minösítvényi táblázat tanítók számára. 1 ív bolti 
ára ö f, netto ára 5 f. K. B. 

677. Haladási napló (kül- és belív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

678. Látogatási napló (kiil- és belív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

679. Kimutatás az áll. el. iskolába beiratkozott minden-
napi- és ismétlő tanulókról. 1 belív 42. 1 külív 21 
tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

680. Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 belív 88, 1 külív 64 
tanuló számára. 1 ív b. ára 4 f, n. ára 3 f. K. B. 

682. Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. Ny. 

683. Polgári isk. előmeneteli ős mulasztási napló b/5, 
1 ív 4 tanulóra. Netto ára 3 f. K. B. 

XII. Kisdedóvodai és gyermekmenedék-
házi rendtartási nyomtatványok. 

461. A kisdedóYónöképzö-intézetek tanterve. 24 f. K. B. 
462. Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szer-

vezeti szabályzata. 50 f. K. B. 
561. Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek 

számára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
évi 49.308. sz.) 30 f. K. B. 

721. Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-
ben végzettek számára. AJ minta. N. ára 10 f. K. 1!. 

722. Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónöi kép.-vizsgá-
latra bocsátottak számára. BJ minta. N. á.10 f. K. B 

724. Kisdedóvodai l'elv. napló, a/1 m., b. á. 4 f, netto 
ára 3 f. K. B. 

725. Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. K. B. 

726. Kisdedóv. mulaszt, napló, bel- és külív, b/1 m. 3 f. 
K. B. 

727. A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem 
részesülő 3—5 évet betöltő gyerm. névsora, 4 f.K.B. 

728. Nyári gyermekmenédékliázakvezetésérc képesítő 
bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B-

729. Állandó gyermekmenedékházak vezetésére ké-
pesítő bizonyítvány, b, á. 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

730. Nyári gyermekmenedékházak vezetésére kép. 
anya- könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. K. B. 

XIII. Ipariskolai nyomtatványok. 
471. Iparos tanonciskola szervezete. N. ára 40 f. K. B. 
745. Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. K. B. 
746. Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 
747. Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. ív. B. 
748. Felvételi napló (bel- és külív), a/3 m., bolti ára 

6 f, netto ára 4 f. K. B. 
749. Osztálynapló (bel- és külív), b. á. 5 f, n. á. 4 f. K. B. 
750. Mulaszt, napló (bel- és külív), b/3 m., bolti ára 

4 f, netto ára 3 f. K. B. 
751. Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és külív), 

bolti ára 5 f, netto ára 4 f. K. B. 
752. Bizonyítvány, bolti ára 3 f. netto ára 2 f. K. B. 
754. Ipariskolai ellenőrző-könyvecske. N. á. 30 f. K. B. 
755. Felvételi napló a segédek továbbképzésére való 

tanfolyamok számára a, 4 minta (bel- és külív). 1 
ív bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

756. Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára, b/4. minta (bel- és külív). 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

XIV. Nyomtatványok képzőintézetek 
számára. 

768. Felvételi napló, 1 ív bolti ára 8 f, n. ára 6 f. Ny. 
769. Anyakönyv, 1 ív bolti ára 7 f, n.'ára 5 f. K. B. 
770. Időszaki értesítő, bolti ára 4 f, n. ára 3 f. K. B. 
771. Iskolalátogatási bizonyítv., b. á. 3 f, n. á. 2 f. Ny. 
772. Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi), 1 ív bolti 

ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
776. Zenéből vizsg. anyakönyve, 1 ív b. á. 16 f, n. á. 

12 f. Ny. 
777. Munkamesternöi anyakönyv, 1 ívb. á. 16 f, n. á. 

12 f. Ny. 
778. Tanítói oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
779. Tanítónői oklevél, bolti ára 14 f, netto ára 10 f. Ny. 
780. Bizonyítvány énekből, bolti ára 4 f, n. ára 3 f. Ny. 
781. Munkamesternöi bizonyítv.. b. á. 10 f, n. á. 7 f. Ny. 
782. Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról, 

bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
784. Osztályozó-ív képesítő-vizsg. számára, 1 ív bolti 

ára 11 f, netto ára 8 f. Ny. 
785. Osztálynapló, 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. Ny. 
786. Mulasztási napló CJ, 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. Ny. 
787. Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített 

tanítókról. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. K. B. 
788. Orsz. anyakönyv népiskolai tanítónőségre képe-

sített tanítónőkről. 1 ív b. ára 14 f, n. ára l'i f. K. B. 
789. Kimutatás a tanító(nő)-képző I. osztályába föl-

vételre jelentkezett folyamodókról. 1 ív bolti ára 8 f, 
netto ára 6 f. K. B. 

790. Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai 
tanítóságra képesített tanítókról. Bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. K. B. 

791. Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai 
tanítónőségre képesített tanítónőkről. Bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. K. B. 

XV. Bizonyítványok és oklevelek. 
773. Tanítóképző oszt. bizonyítv., b. á. 8 f, n. á. 6 f. Ny. 
774. Tanítónőképző oszt. bizonyítv.,b.á.8f,n.á.6 f.Ny. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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778. Népiskolai tanítói oklevél. 1 p. netto ára 10 f. Ny. 
779. Népiskolai tanítónői oklevél. 1 p. n. ára 10 f. Ny. 
780. Egyházi ének- és zenebizonyítvány. 1 péíd. n. á. 

4 f. Ny. 
781. Munkamesternői bizonyítvány. 1 péíd. n. ára 

7 f. Ny. 
829. Népisk. értesítő. 1 péld. b. á. 12 f, n. á. 9 f. K. B. 
830. Népisk. (elemi) bizonyítvány. 1 p. n. á. 4 f. Ny. 
831- Felső népiskolai bizonyítvány fiuk sz. 1 p. n. á. 

4 f. Ny. 
832. Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 

1 pild. netto ára 4 f. Ny. 
833. Gazdasági szakosztállyal megtoldott felső nép-

iskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 
834. Ipari szakosztállyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. Ny. 
835. Polg. fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. Ny. 
836. Polg. leányisk. bizonyítvány. 1 péld. n. ára4f. Ny. 
837. Polg. fiúiskolái bizonyítvány, magántanulók ré-

szére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 
838. Polg. leányisk. bizonyítvány, magántanulók ré-

szére. 1 péld. bolti ára 4 f. netto ára 3 f. K. B. 
814. Felső nép- és polg. iskolai tanítói oklevél. 

1 péld. netto ára 4 f. K. B. 
845. Felső nép- és polg. iskolai tanítónői oklevél. 

1 péld. netto ára 4 f. K. B. 
847. Elemi népisk. tornatanítónői bizonyítvány. 1 p. 

netto ára 4 f. Ny. 
848. Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézi-

munkatanfolyam-bizonyítvány. (32.028. sz. r.) 1 p. 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. K. B. 

879. Felső nép- és polgári iskolai tanítói dísz-
oklevél. Nyelv- és történettudom, szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. K. B. 

880. Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcso-
portra*. Netto ára 1 K 20 f. K. B. 

881. Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. K. B. 
882. Felső nép- és polg. iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. K. B. 

883. Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi 
szakcsoportra. Egy-egy pd. netto ára 1 K 20 f. K. B. 

XVI. Felsőbb leányisk. nyomtatványok. 

465. Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve, b. á. 80 f, n. á. 60 f. K. B. 

496. Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami fel-
sőbb leányiskolákban. Fűzve, b. á. 50 f, n. á. 40 f. K. B. 

560. A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák 
számára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve, netto ára 50 f. K. B. 

861. Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. K. B. 
862. Jelentő-ív a tanév kezdetén. 1 p. n. árat f. K. B. 
863. Jelentő-ív a tanév végén. 1 p. n. ára 4 f. K. B. 

XVII. Felső keresk. isk. nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére : B. ára N. ára 

972. Bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
973. Érettségi bizonyítvány 10 f. 8 f. Ny. 
974-75. Kimut. éretts. vizsg., kül- v. belívlO f. 8 f. Ny. 
976. Osztály-névkönyv 10 f. 8 f. N y 
977-78. Beíró-könyv, kül- vagy belív . 8 f. 6 f. Ny. 
979-80. Tanulmányi napló, kül- v. belív 8 f. 6 f. Ny. 
981-82. Fegyelmi napló, kül- v. belív 8 f. 6 f. Ny. 
983. Minősítő-táblázat tanárok részére 8 f. 6f.K.B. 

XV III. Xői kereskedeíiMi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

488. A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. 
(1900 26.033. sz. a. k. r.) Bolti á. 26 f, n. á. 20 f. K. B. 

670. Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 

iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és külív.) 1 ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

995. Bizonyítvány. 1 ív netto ára 6 f. K. B. 
996. Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
997. Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. K. B. 
998. Nöi kereskedelmi szaktanfolyamról szóló stat'sz-

tikai kimutatás. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 8 f. K. B. 

XIX. Tanfelügyelői kezelési nyom-
tatványok. 

806. Előadó-ív. III. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
807. Iskolalátogatási napló. IV. m. 1 ív netto ára 

4 f. Ny. 
808. Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek 

naplója. V. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
809. Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványo-

zott pénzek naplója. VI. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
810. Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek 

naplója. VII. minta 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
811. Tanítói ós tanulói pályáról eltiltottak névjegy-

zéke. VIII. minta. 1 ív netto ára 4 f. Ny. 
812. Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 ív n. á. 

4 f. Ny. 
813. Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 ív n. á. 

6 f. Ny. 
814. Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 ív n. á. 2 f. Ny. 
816. Jegyzőkönyv a teljesített iskolalátogatásról. 1 ív 

netto ára 3 f. K. B. 

XX. Gazdasági ismétlő-iskolai nyom-
tatványok. 

670. Felvételi napló, bel- és külív, a/2 m., n. ára 
3 f. K. B. 

671. Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele 
kapcsolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, külív, 
egy ív 3 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3. f, belív, 
egy ív 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. K. B. 

699. Felvételi és oszt. napló (bel- és külív, egy ívre 
20 név írható), bolti ára 8 í', netto ára 6 f. K. B. 

700. Haladási napló (bel- és külív), egy ív bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. K. B. 

701. Mulasztási napló (bel- és külív, egy ívre 10 név 
írható), bolti ára 8 f, netto ára 6 f. K. B. 

702. Mulasztási kimutatás, 1 belív 88, 1 külív 83 
tanuló számára, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. K. B. 

T a n e s z k ö z ö k . 

426. Gönezy P. A métermértékek falitáblája, ma-
gyar, német, tót, ruthén, vend és szerb nyelven. 
Bolti ára 1 K, netto ára 90 f. K. B. 

427. Gönezy P. Szöveg a métermérték-táblához, 
német, tót, ruthén és vend nyelven, b. á. 60 f, n. 
á. 50 f. A tábla szöveggel együtt. Bolti ára 1 K 
60 f, netto ára 1 K 40 f. K. B. 

428. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 példány, b. á. 2 K 40 f, n. á. 2 K. K. B. 

429. Baseli-féle természetrajzi ábrák (16 darab színe-
zett tábla, állat-, növény- és ásványtanhoz, tábía-
papirra felhúzva és 4'4 ívre terjedő magyarázó 
szöveggel, netto ára 13 K 20 f. A. 

430. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). N. á. 
12 K. A. 

431. Metzner Alfons. Száinvető-készülék az elemi és 
polgári iskolák számára utasítással. N. á. 36 K. K. B. 

432. Bopp. Métermértókek gyűjteménye. Tartalma : 
1 db bádogliter, 1 db bádogdeciliter, 1 db bádog-
centiliter, 1 db pléhköbliter, 1 darab pléhcentiliter 
és 1 db deciméter-fakocka, 1 db ] kilogramm vas-
súly, 1 db 10 dekagramm rézsúly, 1 db 1 dekagramm 
rézsúly és 1 db 1 gramm rézsúly, valamint egy 
méterrúd. Netto ára 10 K. A. 

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kívánt cikkek 
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a póstautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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B) A m.kir.tud.-egyetemi nyomda kiadványai. 
Kath. elemi népiskolák számára. 

1.088. ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'/s ív, kötve, bolti 
ára 36 f, netto ára 30 f. 

1.089. Első nyelvgyak. és olvasókönyv I[. oszt. számára. 
8°, 87a ív, kötve, bolti ára 54 f. netto ára 44 f. 

1.090. Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 ív, 
kötve, b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 

1.091. Harmadik nyelvkönyv a levélírásba, való beveze-
téssel, III. és IV. osztály számára,. & , 13 ív, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 6l! f. 

1.129. Német nyelven. 8°, 17'/« ív, kötve, b. ára 80, 
n. ára 66 f. 

1.167. Tőt nyelven. 8°, 15'A ív, kötve, b. ára 74 f, 
n. ára 62 f. 

1.092. íremet betűző, 8°, 2'/* ív, fűzve, b. ára 14 f, 
n. ára 12 f. 

1.093. Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 
8D, 15' s ív, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 

1.099. A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és 
IV. oszt. sz. 8°, 12'/* ív, kötve. b. á. 88 f, n. á. 72 f. 

1.171. Tót nyelveli. 8°, 12',4 ív, kötve, b. ára 94 f, 
n. ára 78 f. 

139. Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 ív, kötve, 
bolti ara 50 f, netto ára 42 f. 

140. Német számolási gyakorlókönyv a III. oszt. szá-
mára. 8D, 6 ív, kötve, bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

178. Tót nyelven. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f, n. ára 
30 f. 

141. Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. 
számára 8°, 6Va ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 

179. Tót nyelven. 8°, 6',4 ív, kötve, b. ára 42 f, n. ára 
36 f. 

1.131. Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 
számára. — Tanítók és tanítójelöltek számára 
8°, 12'/a ÍV, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

1.170. Tót nyelven. 8°, 9'/a ív, kötve, b. ára 64 f, 
n. ára 54 f. 

1.102. Fali olvasótábla. 1 teljes p. = 12 lap, á. 2 K 62 f. 
1.132. Német nyelven. 1 teljes p. = 10 lap, á. 1 K 78 f. 
1.172. Tót nyelven. 1 teljes p. = 12 lap, á. 2 K 30 f. 
1.188. Horvát nyelven. 1 telj. p. = 12 lap, á. 2 Jv 30 f. 

Izraelita iskolák számára. 
1.151. Német. ABC- és olvasókönyv a népisk. számára. 

8°, 5 '/a ív, kötve, bolti ára 3-' f, netto ára 28 f. 
1.089. Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk. IL 

oszt. számára. 8°, 9'/4 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 
44 f. 

1.118. Német nyelven. 8°, 11 ív, kötve, b. ára 54 f, 
n. ára 44 f. 

1.119. Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk. 
III. és IV. oszt. számára. 8°, 171 2 ív, kötve, bolti 
ára 9ií f, netto ára 80 f. 

1.152. Német nyelven. 8°, 17'/a ív, kötve, b. ára 82, 
n. á. 6 s f. 

1.153. Héber ABC- és olvasókönyv a népisk. számára. 
8°, 4 ív. kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

139. Német. Számolási gyakorlók, a népisk. számára. 
8°, 8 ív, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 

140. Német. Számolási gyakorlók, a népisk. III. oszt. 
számára. 8°, 6 ív, kötve, b. ára 36 f. n. ára 30 f. 

141. Német. Számolási gyakorlók, a népisk. IV. és V. 
oszt. sz. 8°, 6 '/- ív, kötve, b. á. 42 f, n. á. 36 f. 

Szerb iskolák számára. 

1.194. Egyházi énekek, a szerb nemzeti isk. számára. 
8°, 5'/4 ív, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

1.195. A karlóczai gör. kel. synodus által kiadott Kis 
Katekizmus. 8°, 4'/s ív, kötve, b. á. 26 f, n ára 
22 f. 

1.196. A Báosmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/a ív, kötve, bolti 
ára 46 f, netto ára 38 f. 

1197. Közép Katekizmus. 8°, 3V< ív, kötve, b. á 26 f 
n. á. 22 f. 

1.198. Kis Káté. 83, l'A ív, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 
1.199. Fali tábla (10 lap) Ny. J. Netto ára 1 K 78 f. 

Román iskolák számára. 

1.210. ABC-olvasókönyv gör. szert. kath. egyház szá-
mára. Ny. J. Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

1.211. Kis Katekizmus a görög-keleti román népisk. 
számára. 8°, 4'/a ív, kötve, b. ára 28 f, n. ára 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél a követ-

kezőket szíveskedjenek szem előtt tartani: 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

2. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk el 
megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendelkezési 
joggal bírnak s az üy megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

3. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — ille-
tőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

4. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tankönyvek 
szolgáltatnak — a 28.078/90. sz. a. kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok mellett — ki. 

5. Magánszemélyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

6. A könyvküldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha netto-áruk előlegesen 
beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómentesen küldetnek 
meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót a megrendelő tar-
tozik viselni. 

7. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapesten, 1905. évi december 1. 

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

Fölkérjük a megrendelőket, hogy rendeléseiket ne levélben küldjék ide be, hanem a kiránt cikkek-
nevét és mennyiségét a pénz beküldése alkalmával a postautalvány szelvényére jegyezzék föl. 
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PÁLYÁZATOK. 
A kochanóczl evang. egyház okleveles tanítót 

keres. Fizetés : 800 korona és egy öl fa, fölvágva. Az 
állás 1906 elejével elfoglalandó. Jelentkezni a lelkészi 
hivatalnál. (Pősta: Melcsicz, Trencsén m.) 

(1848—II-2) 
Baranya Kisherend községében a magyar kath. 

kántortanítói állás 1000 korona termény- és pénzbeli 
fizetéssel üresedésben. Pályázat december 31-ig nyitva. 
Kérvények az iskolaszékhez intézendők. U. p. Egerág. 

(1853—II—2) 
A csernyel (Veszprém vm.) evangélikus egyik 

másodtanítói állásnak föltételei : I., II., esetleg 111., 
1V. osztály és ismétlősök oktatása ; kántoriakban he-
lyettesítési képesség. Tót nyelv előny. 800 korona, 
bútorozott szoba. Egy próbaév. Határidő : 1905 decem-
ber 16. Lelkészi hivatal. (1856—II—2) 

Csupán tanítóságra ajánlkozik havi tíz forintért, 
ellátásért kitűnő képesítésű tanító, újévre. Martin 
Henrik, Kevermes. (1852—II—2) 

A fllefalvi ág. ev. leányegyház január 17-ig ok-
leveles kántortanítót keres. Kötelességek és javada-
lomról bővebb fölvilágosítást ad nt. Meleky András 
körlelkész Sváboczon (Szepes megye). (1863—I—1) 

Tanítónői (esetleg nevelőnői) állást keres róm. kath. 
vallású, oki.tanítónő. Szíves fölkeresések: M. I. tanítónő, 
Kisterenne. (1863-1—1) 

Dötki róm. kath. fiókközségi kántortanítói állásra 
december 21-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 800 
korona készpénz, kétszobás lakás. Oklevél kívántatik. 
Kérvények főtisztelendő Takács József esp. plébános 
úrhoz, Pakod (Zala megye) küldendők. (1865—I—1) 

A podrecsányi (Nógrád) ev. leányegyház tótul 
értő kántortanítót keres. Javadalma : államsegély (300 
K) és kántoriáléval körülbelül 900 K készpénzben. 
Losonczhoz közel, vasúti állomással a fővonalon. Folya-
modványok dec. 31-ig a losoncztamásii lelkészhez kül-
dendők. (1866—1—1) 

Betöltendő a nagymoni ref. kántortanítói állomás. 
Javadalom : lakás, kert, 800 K, melyből 542 állam-
segély. Kérvények Bartha Dezső espereshez Tasnád, 
Szilágy m. nyújtandók be, dec. 30-ig. (1867—1—1) 

Zentára jóhangú róm. kath. segédkántort keresek. 
Sztudényi Gyula. (1868—II—1) 

Szentmiklósi (Moson megye) róm. kath. népisko-
lánál osztálytanítói állásra dee. 24-iki határnappal 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 800 korona kész-
pénz havi részletekben, bútorozott szoba, fűtéssel és 
takarítással. Kötelessége: a III. és IV. osztályt és leány-
ismétlősöket tanítani ; a kántort akadályoztatása ese-
tében helyettesíteni, amely utóbbi esetben a stóla-
díjat is élvezi Csak okleveles és orgonálni tudó férfi-
tanítók pályázhatnak. Az állás 1906 január 1-én 
elfoglalandó. Kérvények az iskolaszékhez küldendők. 
Szentmiklós, 1905 december 2. Ifj. Kollerits Ferenc, 
iskolaszéki jegyző. (1870—1—1) 

Betöltendő zalaszentmihályi községi elemi nép-
iskolánál rendszeresített nőtanítói állás. Javadalma : 
600 korona község pénztárából, 200 korona államsegély, 
bútorozott szoba, fűtéssel. Hivatalos kötelességét díj-
levele tartalmazza. Kérvények december 24-ig be-
nyújtandók. Állás 1906 január 1-én elfoglalandó. 
Iskolaszék. (1873—1—1) 

Somogyzákányi róm. kath. elemi iskolánál osz-
tálytanítói állás, a tanítónak önálló helyre való meg-
választása folytán, megüresedett. December 20-án 
történendő választásig pályázat hirdettetik. Fizetése : 
800 korona, egy bútorozott szoba, fűtéssel és tiszto-
gatással. Kötelessége : IH—VI. osztályt tanítani, kán-
torságban segíteni. Kérvények Szép Ferenc iskolaszéki 
elnök úrhoz küldendők. Winkler József, iskolaszéki 
jegyző. Zákány, 1905 december 7-én. (1880—1—1) 

A borzsoval (Bereg megye, utolsó pősta : Nagy-
muzsaly) ev. ref. egyház kán tortanítói állásra decem-
ber 16-ig pályázatot hirdet. Fizetés: 174 korona 
államsegéllyel 800 korona. Állás december 20-án el-
foglalandó. Boros Sándor, lelkész. (1874—I—1) 

A weidenthal i német-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állomás 
járandóságai : 704 korona készpénzfizetés, 96 korona 
kemény tűzifa, tisztességes lakás, konyhakerttel. A 
magyar nyelven szerkesztett, magyar honossági bizo-
nyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel el-
látott és a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett kérvények 1905. évi december 
hó 31-ig Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizott-
ságához küldendők. (1876—1—1) 

Lipta-Gerge községben újonnan alakított községi 
iskolába egy róm. kath. vallású tanítói, esotli g tanítónői 
állásra. Az állás 1906 január elsején elfoglalandó. 
Javadalmazása : két szoba, előszoba, konyha, kamará-
ból álló modern lakás, kert és 800 korona készpénz-
fizetés. Mellékjövedelemre számíthat. Lipta-Gerge köz-
ség iskolaszékéhez intézett, másolati okmányokkal 
fölszerelt kérvények alulírotthoz küldendők. Litke 
(Nógrád megye), 1905 december 8. Kiss Gusztáv, kör-
jegyző. (1882-1-1) 

Pinczéd (Bácska) ág. ev. (felső) egyház I—II. oszt. 
iskolájába okleveles kántortanítót keres. Fizetése : 500 
korona készpénzben, 9000 [_]-öl szántóföld, mely ez 
évre már bérbe adatott 354 koronáért, és szabad lakás. 
Jóviseletű egyén egy év múlva még 220 korona 
fizetésemelést remélhet. A föld után az összes adókat 
a tanító fizeti. Pályázatok december 20-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Horváth János, h.-lelkész. 

(1885—H—1) 
Soltvadkerten a magyar tannyelvű róm. kath. 

iskolánál a másodtanítói állás megüresedvén, arra 
folyó évi december hó 29-ig ezennel pályázat nyit-
tatik. Évi fizetés : 700 korona és lakbér címén 50 
korona. Kötelessége : az I—II. osztályokat vezetni és 
a kántori teendőket a kántor távolléte vagy akadályoz-
tatása esetén külön díj nélkül végezni. Á kérvények 
az iskolaszékre címezve, főtisztelendő Makay Gábor 
esperes úrhoz Akasztóra (Pest megye), fönt kitett 
határnapig küldendők. (1886—II—1) 

A szapl reform, kántortanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Fizetés : lakáson, nagy kerten kívül 7 h. 
föld, adóját a tanító fizeti; haszonbére 112 korona; 
készpénz 77'20 korona; búza 12'28 mm. = 157'92 
korona; fa, rőzse értéke 40 korona; tandíj, stóla 110 
korona ; államsegély 346 korona ; összesen 843*12 ko-
rona. Kötelessége : mindennapi és ismétlő-iskolások 
tanítása, a kántori teendők végzése. Református, ok-
leveles férfitanítók okmányokkal fölszerelt pályázati 
kérvényüket december 24-ig alulírthoz küldhetik. Az 
állás 1906 január 1-én elfoglalandó. Kis Dániel, h.-lel-
kész, Szap, u. p. Medve. (Győr m.) (1887—1—1) 

A balatonfüredi áll. Erzsébet-szeretetháznál, tan-
felügyelőséghez történt berendelés folytán, egy család-
tanítói állás megürült, melyre a megjelenéstől szá-
mított 14 napi határidővel pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : 600 korona törzsfizetés, 50 korona évi 
emelkedéssel 1000 koronáig; 200 korona személyi 
pótlék és teljes ellátás, lakás, fűtés, mosás és vilá-
gítás. A családtanító kötelességeiről az intézet alap-
szabályainak 21. §-a intézkedik. Ennek megismerése 
céljából az igazgató küld a hozzá fordulóknak alap-
szabályt. Föltétlenül szükséges a háziipar-, illetve a 
slöjdképesítés. Szabályszerűen bélyegzett kérvények 
a nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
címezve, az igazgatótanács elnökéhez, dr. Segesdy 
Ferenc kir. járásbíró úrhoz vagy alulírt igazgatóhoz 
küldendők. Balatonfüreden, 1905 december 9-én. 
Molnár Antal, igazgató. (1888—1—1) 
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Folvó tanévben képesítőző tanító alkalmazást keres. 
Muhoray Sándor, Jászfényszaru. (1898—ül—1) 

Tószeg (Pest megye) községi jellegű tanyai, vasúti 
állomás melletti iskolájához okleveles tanítók december 
24-ig pályázhatnak. Javadalmazás : 800 korona (ebből 
400 államsegély), havi előleges részletekben ; két szoba, 
konyha, kamra, pincéből álló lakás, melléképületek 
és házikert. Az állás lehetőleg azonnal, de legkésőbb 
1906. évi január 10-ig elfoglalandó. Dolenszky Imre 
pápai kamarás, elnök. (1879—11—1) 

Aranypatak tanítót keres, 800 korona készpénz-
fizetési-e. Magyar-tót nyelvben jártas ág. h. ev. okleve-
les tanítók forduljanak Szlabey Mátyás lelkészhez, 
Bártfára. (1896—1—1) 

A majláthi (Bars megye) róm. kath., magyar-tót 
tannyelvű tanítói állomásra folyó hó 24. pályázat hir-
dettetik. Jövedelem : Készpénzben 398 kor. A föld 
mostani évi bére 200 kor. Munkaváltság 160 kor. 
Ismétlő-iskoláért 50 kor. Lakás, kert és 6 öl kemény 
tűzifa. A folyamodványok Garam-Kürtösre, az iskola-
szék elnökségéhez beküldendők. Az iskolaszék meg-
bízásából Bielek Károly, főtanító. (1899—1—1) 

Fozsony-eperjesl községi iskolához kán tortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : mint tanító-
nak nyolcszáz korona, mint kántornak föld és járan-
dóságokból hatszáz korona és továbbá törvényszabta 
lakás. Határidő : december 23. Az iskolaszék. 

(1893—II—1) 
A mezöbe iény i I. ker. evang. egyház IV. tanítói 

állomására pályázatot hirdet. Javadalom : lakás, 660 
korona és 30 hektoliter búza, melynek értéke 280 
korona és stóla (körülbelül 50 korona). Tannyelv né-
met-magyar. Orgona- és énekpróba kívántatik. Kel-
lőleg fölszerelt kérvények alulírotthoz, december 31-ig 
küldhetők. Mezőberény, 1905 dec. 4-én. Bárdy Ernő, 
ev. lelkész. (1894—1—1) 

Boldogasszony községhez tartozó pálmajori róm. 
kath. népiskola részére tanító kerestetik. A magyar 
nyelv tökéletes bírása megkívántatik. Javadalmazás : 
1O00 korona, mely részben természetben, nagyrészben 
készpénzben szolgáltatik ki. Pályázati kérvények 
„ Boldogasszonyi főbérlőség" címére, Boldogasszony 
(Moson megye), e hó 26-ig benyújtandók. Az állás 
január havában foglalandó el. (1877—1—1) 

— • — HIRDETÉSEK. — • — i 
A „Fónagy-féle Dustless" kőtelező használata. 

A nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 21.211/1905. sz. a. „Fónagy-féle Dustless"-sel való pormente-
sítést valamennyi állami nép- és polgári iskolákban és óvodákban kötelezőleg elrendelte. A középiskoláknak 
er re vonatkozólag külön r e n d e l e t bocsá t t a to t t k i . M i n d k é t r ende l e t Erdőss József és Társa céget, Budapest, 
Szív-utca 43. sz. a., jelöli m e g egyedüli beszerzési forrásként. Az „Utasítások"-at fölszólí tásra ezen cég küld i 
meg, bérmentve. (1553—XIII—11) 

Betüszármaztatás. s korona. Tóth Lajos, 
Szent-Endre. (694-24-22) 

Stampay ének- és imakönyve 
( X I . bővített kiadás. 256 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. Csinosan 
kötve 30, díszben 50 fillér. 11 -ik könyv ingyen, 24 ol-

dalas kotta ingyen. Köbölkút (Esztergom m.). 
(1413—XV—13) 

Újév táján jelenik meg ! 

„A szőlőtőke helyes metszése s annak 
okszerű nyári kezelése" 

című s számos ábrával ellátott könyvecske. í r t a : Saary 
Ákos, m. k i r . szől. és bor. k e r ü l e t i fe lügyelő , Kapos-
vár. Ára : fűzve 0-80 K, vászonkötésben 1T0 K. Meg-
rendelhető a szerzőnél. (1878—III—1) 

N o v o l n t frorocofr k é t l e á n y m e U é - Megkívánta-
n o v c i u t a c i c a o n tik, hogy jól zongorázzon és a 
polgári iskolai tantárgyakat tanítani képes legyen. 
Cím : Goics Endréné, Detk, u. p. Ludas, Heves m. 

(1832-1-1) 

•pTj"lT7""CTCfi karácsonyi pásztoijáték, két rész-
j j - D - I — I ben. írta és zenéjét szerzette : 
Siabó János fő tan í tó , „A bethlehemi bakter" és „A meg-
került gyermek" szerzője. Kapható a szerzőnél, Udvard, 
Komárom megye. 1 példány portómentesen 30 fillér, 
17 példány 17 szereplő számára 4 K 50 f. Még az 
idén előadható! (1862—1—1) 

Divatos férfiöltönyt 
készítek remek szabásban, mérték után, 25 koronáért, 
valódi gyapjúszövetből. LICHTMANN SÁNDOR, szabó-
mester. Budapest, Rottenbiller-utca 4/B. I. emelet. 
Vidékre minták, mértékvétel-utasítással bérmentve. 

(1075—20—18) 

A legjobb órák, 
legszolidabb ékszerek, egyszerűtől a leg-
drágábbig, úgy készpénz, mint részletfize-
tésre 10 évi jótállás mellett kaphatók: 

B R A U S W E T T E R J Á N O S 
műőrásnál, Szegeden. 

— Javítások 5 évi jótállás mellett. ~ 
Árjegyzék ingyen! 



49. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
21 

H c a r á l n í n l i ü í t é s 2 0 0 K _ t a j i l n 1 ' 4 tanerős áll. 
1/ÛCI Ol l l i U l l d j l iskolánál működő felvidéki kath. 
tanítónő. Cím: „Állami tanítónő", K u n o s v á g á s a , 
Bars megye. (1900—I—ÍJ 

_ — _ — 

Miniszterileg engedélyezett 
természettani taneszközeim 

iránt érdeklődő t. kartársaimat értesítem, hogy 
lakásom Nagyteremián (Torontál megye) van. 

Árjegyzéket készséggel küldök. 
(1897—1—1) SKULTÉTY LÁSZLÓ, áll. tanító. 

Tanítók és tanítónők figyelmébe ajánljuk 
a következő munkát : 

Legnagyobb gyár és raktár. s 

STOWASSER J.I 
kir. udvari hangszergyáros, 

a magyar királyi Zeneakadémia és hadsereg száll í tója, 
a „Rákóczi" javított tárogató egyedüli föl találója. 

BUDAPEST, II. ker., Lánchid-utca 5. sz. 

Á r j e g y z é k 

Kókuszzsír, 
postadoboz (elegysúlya 5 kg.) : finom 5'50 kor., leg-
finomabb 6 kor. Klein Sándor, Tolcsva. (1806-4-3) 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOS 
ERŐRE BERENDEZETT 

HANGSZERGYÁR. 

Harmóniumok 
gyár tmány mindkét rendszerben , 

65 írttól föl jebb. 

LJnnArlííl/ vonóval 3, 4. 5, 6, 7, riegeUUK S í r t tól fö l j ebb . 
T í « n n o ) n rózsafából, iskolá-
I d r u y d i u va l30f r t tó l fö l j ebb . 

Réz, fa, fúvó, vonós hang-
szereim általánosan elismert 

legjobb gyártmányok. 

legújabb, szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótálással, részletfize-
tésre is kaphatók, 
mőnimnok, európais ame-
rikai rendszerű, saját kész. 
legjobbak. Hegedűk, har-
monikák, fuvolák, citerák, 
kitűnő húrok stb.Tanítók-
nak és tanítónőknek 10° o 
engedmény v. jutalék. Árjegyzéket kívánatra ingyen 
küld : MOGYÖRÓSSY GYUIA, m. kir. szab. hang-
szergyáros, Budapest, VIII., Kerepesi-út 71. 

(1842—V—3) 

A gyermeki elme fejlődése és működése, 
különös tekintettel a lelki rendellenességekre, ezek 
elhárítására és orvoslására. A vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium megbízásából írta : dr. Ranschburg 
Pál. 27 ábrával. Ára 4 korona. Képezdék részére segéd-
könyvül a minisztérium által engedélyezve. 4 kor. 
20 fill, beküldése esetén e munkát bérmentve küldi 
a kiadó : Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-társulat, 
Budapest, VIL, Kerepesi-út 54. (1783—X—5) 

Ï E I W E L L I P Ó T u t ó d a 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

• , i l M , D 

HARMÓNIUMOK 

t mindkét rendszer szerint a legolcsób-

PAJKR REZSÓ és TÁRSA 
B U D A P E S T , 

1 V I I I . , J ó z s e f - k ö r ű t 15. s z á m . = Árjegyzék ingyen és bérmentve. = Tanerőknek külön százalékengedmény. (66—46 — 44) 

• 'HBÜ' • 
Iskola-hegedűk kaphatók 

3, i, 6, 6, 8 írtért és feljebb. 

Iskola- és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és 

jutányos árakon 

S t e r n b e r g A. é s T e s t v é r « 
cs. és kir. udvari hangszergyár 

központi üzletében . 
B U D A P E S T , Kerepes i -ú t 36 X s z á m . 

Árjegyzék (minden hangszerről külön) ingyeu 
kapható. (311—25—23) 

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

KRATJSZ F. és TÁRSA 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Kerepesi-út 69. 

V i d é k r e mintákat mértékvéte l i 
utasítással b é r m e n t v e . = = = = = 

(1325—XV—14) 
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A hangszerek Í T - O T V T A h á z i o r " 
királynője az VyXWrV^J."* x x . g 0 n á t v a g y 

H A R M Ó N I U M O T 
bárki megszerezhet magának 
75 írttól följebb minden árban. 
Iskolák és dalárdák részére 
erős, nagy hangú, európai szer-
kezet a legajánlatosabb, magán-
használatra a fényesen bevált 
amerikai rendszerű, melyek a 
legfinomabb kivitelben, kelle-
mes, lágy, mindamellett erős 
hangúknál fogva az egész zene-
kedvelő világot meghódították. 
Mielőtt valaki harmóniumot 

vesz, ne mulassza el 

REMÉNYI MIHÁLY, 
a magyar királyi Zeneakadémia 
szállítójától áijegyzéket kémi. 
Budapest, Király-utca 58/N. 

Az összes hangszerek dús tárháza. Mindennemű hangsze-
rek javítása kezesség mellett. Kitűnő húrok. Cimbalmok 
5 évi kezesség mellett. Kivitel nagyban és kicsinyben. 

(1200—18—16) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
H T T í T l f l T l legjutányosabb áron 

H H I l in EHRENTREU É S FUCHS 
Í J U X U l i testvéreknél 
BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 

Képes áriegyzék ingyen és bérmentve. 
(1076-19-17) 

10 koronáért 
szétküldünk egy maradék, 3 méter, egy férfiöltönyre 
elegendő finom, fekete, sötétkék, szürke vagy barna 
posztót vagy kamgarn-szövetet. Orsz. Posztókiviteli 
Árúház Budapest, Rottenbiller-utca 4/B. I. emelet. 
Maradékokból minták nem küldetnek. (1075—20—18) 

Tokaji gyógyboraimból 
(betegeknek orvosság) 3'80, 530, 8'50 K beküldése 
esetén próbacsomaggal szolgálok : Sztareczky Géza, 
tanító s bortermelő, Tolcsva (Zemplén m.). Képviselő-
ket, illő jutalék mellett, keresek. (1800—III—2) 

Kémiai, fizikai műszerek, 
természetrajzi eszközök 

és mindennemű tanszerek leg-
jutányosabban beszerezhetők : 

ERDÉLY ÉS SZABÓ cégnél, 
BUDAPEST, 

VII. ker., Károly-körút 3. szám, I. emelet. 
(Telefon 42—05) (Telefon 42—05) 

Saját ilvegfúvómühely. 

Kedvező fizetési föltételek. Gyors szállítás. 
(1324—17-14) 

Ne vásároljon máshol hangszert 
vagy húrokat, mielőtt árjegyzéket ingyen és 

bérmentve nem szerzett be 

HERMANN TRAPP 
cégtől, Wildsteiii, Frauzensbad mellett. 

Az itteni környéken több mint 10.000 munkás van 
ezen szakmában elfoglalva, azért itt a közvetlen és 
legolcsóbb bevásárlási forrás. (1258-X.V-13) 

Az állami iskolai gondnokságok és a községi iskolaszékek 
szives figyelmébe. = 

Tisztelettel értesítem, hogy a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium által kiadott és az egyetemi nyomdánál raktáron tartott 

r 

Népiskolai Értesítő-könyvecskékért 
darabonként 9 fillér küldendő póstautalvánnyal be s ezen összeg bekül-
dése ellenében a megrendelt mennyiséget portómentesen küldjük meg. 

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

Budapest, 1905. 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 r É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népok ta tás i 
Intézet, tehát az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in t éze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i rán t i f o lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügye lő által l á t t amozo t t 
községi elől járósági b i zony í tvánnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap ja" szerkesz tőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta vi lágosan k i i randó. 

Előf izetési á r : Egy évre 10 korona , fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 ko rona 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 m i n 
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t án 6 fillé;- fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenk i á l t a l k i számí tha tó h i rde t é s i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Eárycb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEli . , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGIT KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER.-, ISKOLA-TÉR 3. 

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

A népiskolai irattárakról. 
Bármennyire kiállhatatlan téma is 

tanügyi ember előtt az adminisztratív 
irka-firka, melyet a nem szakemberek-
ből kikerült iskolai hatóságok akaratla-
nul is létesítettek és túlságba is vittek, 
mégis foglalkoznunk kell vele, már t. i. 
annyiban, amennyiben az okvetlen szük-
séges, és amennyiben annak jobbítását, 
vagy mondjuk hangzatosabban: egysze-
ríísítését előmozdíthatjuk. 

Azon körülmény, hogy a népiskola 
nemcsak kizárólag népnevelési intéz-
méüy, hanem mint ilyen, felügyelet alatt 
álló oly intézet, melynek eljárásáról, 
anyagi ós egyéb ügyei körül kifejtett 

• tevékenységéről okmányokban kifejezet-
ten számot adni köteles, szükségessé 
teszi, hogy az erre vonatkozó iratait a 
hazánkban szokásos adminisztráció elve 
szerint „kezelje". Tehát az iratok meg-
őrzése, számba vétele, mellőzhetetlenné 
teszi, hogy mindeu iskolának legyen irat-
tára, mely. magában foglalja azon fontos 
okmányokat, melyek bel- és külügyeire 
vonatkoznak és amelyekre jogi szem-
pontból esetleg évek multán is szük-
ség lesz. 

Annak igazolására például, hogy az 
iskola jövedelme szabályszerűen kezel-
tetik, a költségvetésekre és számadá-
sokra vonatkozó okmányok, iratok (föl-
mentések stb.) megőrzése föltétlenül 

szükséges. Az ú. n. rendtartási könyvek 
megőrzése szintén nem mellőzhető. Külö-
nösen mostanában, amikor egyik-másik 
egyénnek igazolnia kell, hogy legalább 
az elemi iskolát kijárta. 

Egy ilyen konkrét eset folytán írom 
e sorokat. 

Történt ugyanis, hogy X. egyén a 
vasútnál alkalmazást keresett. Az alkal-
mazáshoz föltétlenül ki volt kötve annak 
igazolása, hogy legaláhb az elemi isko-
lát „kijárta". Vagyis, kellett népiskolai 
bizonyítvány. 

Hiába folyamodott az illető az ille-
tékes iskolaszékhez, nem juthatott bi-
zonyítványhoz, mert a mostani taní tó 
és az iskolaszék nem emlékezhetett arra, 
hogy az illető iskolába jár t , sőt miután 
a községből régen elkerült és máshová 
ment lakni, a községre nézve ismeret-
lenné lett. 

Nagynehezen sikerült neki néhány 
kortársát tanúnak megnevezni, akik 
azonban csak annyit igazolhattak, hogy 
együtt jár tak az illetővel iskolába, és 
így sikerült részére egy igazolványt ki-
állítani, amely igazolja, hogy iskolába 
járt , de már azt nem lehetett megálla-
pítani, hogy rendesen jár t-e és miként 
tanult ? 

Ez az eset is eléggé megvilágítja, hogy 
mennyire szükséges az iskola naplóit ren-
desen és irattárszerűen kezelni, mert ha 
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ezek megvolnának, akkor a bizonyítás 
könnyű és elfogadható volna. 

Ámde az illető iskolának naplói el-
kallódtak és az iskolaszók ezek hiányá-
ban bizonyítványt nem adhatott, tanú-
ságot nem tehetet t . 

Egy, csak egy eset a sok közül. 
Háúy ember nem j u t h a t kenyérkereset-
hez azért, mert nem tudja igazolni 
— bármily csekély is — ezt az „alaki 
kvalifikációt!" 

Csakhogy erre nézve nincsen felsőbb 
hatósági és egyöntetű intézkedés, mely 
biztosítaná az iskolai naplók megőrzé-
sét. Legalább nincs olyan intézkedés, 
mely ezt valamennyi iskolára nézve 
kötelezővé tenné. Az állami és községi 
(városi) iskolákra nézve kevés a pana-
szunk e tekintetben, -de a felekezeti és 
különösen a falusi iskolák sok kívánni-
valót hagynak hátra. 

Szükséges tehát, hogy a közoktatási 
kormány ezt a dolgot is rendezze és 
szabályozza. — De hogyan? 

Azt hiszem, senki aem féltheti az 
autonómiáját, ha ezt a dolgot a köz-
oktatási kormány az állami és állam-
polgári érdek szempontjából és főfel-
ügyeleti jogára való hivatkozással az 
összes iskolákra nézve egyformán sza-
bályozná, akként, hogy az előmeneteli 
naplókat a kormány által kiadandó 
minta szerint minden egyes iskola egy-
formán vezesse és ezen naplók egyik 
példányát az iskola irat tárában őrizze 
meg, másik (teljesen egyenlő) példányát 
minden t anév végével a községi elöl-
járóságnak vagy a kir. tanfelügyelő-
ségnek megőrzés véget t küldje be. 

Ha az állami anyakönyvvezetést le-
hetet t állami érdekre való hivatkozás-
sal rendezni, kell, hogy az iskolai elő-
meneteli naplók vezetését és »kezelését 
ugyancsak állami és állampolgári érdek-
ből szabályozzuk. 

Különösen kívánatos ez a jövőre 
nézve, amikor, mint előrelátható, a t an -
kötelezettség teljesítése bizonyos polgári 

előnyöket fog maga után vonni, aminek 
mi taní tók és tanügyi emberek csak 
örülni tudunk, mer t így látjuk bizto-
sítva fejlődésében a népnevelést, a ren-
des iskolázást. Bár minél több kedvez-
ményt biztosítana az elemi népiskola 
elvégzése; akkor nem lenne annyi baj 
a kény szeriskolázás körüli eljárással, 
mely bármennyire pontos és kiterjedt, 
a megkívántató és szükséges eredményre 
még mindig nem vezetett. 

Tehát szükséges a kormányintézkedés. 
Egy alkalmas miniszteri rendelet vé-

get vethetne az „ahány ház, annyi szo-
kás "-féle eljárásnak. I t t megjegyzem, 
hogy a kormányintézkedés kivétel nél-
kül minden iskolára kell, hogy kiterjed-
jen egyformán és az intézkedés végre-
haj tásának ellenőrzését és felügyeletét 
a kir. kormány közegeire kellene bízni. 

De szükséges egyidejűleg arról is gon-
doskodni, hogy a leendő taní tók már 
a tanítóképzőkben is „kioktattassanak" 
erre az iskolai „Szervezettan" kapcsán, 
és szűnjön meg végre valahára az az 
abnormális dolog, hogy a fiatal, kezdő 
tanító nincsen t isztában adminisztratív 
teendőivel, sőt még az ő érdekét annyira 
érintő törvényes intézkedésekkel sem. 
Tanúbizonyságom erre a Néptanítók Lap-
jának a „Tanácsadó" rovata, ahol oly 
kérdéseket olvasunk, amelyek eléggé 
igazolják, mennyire gyönge lábon álla-
nak a mi tanítóink a tanügyi törvé-
nyekkel és utasításokkal, még azokkal 
is, melyeknek tudása, vagy nemtudása 
nagyon is nagy befolyással van tekin-
télyére, kenyerére és kötelességének 
teljesítésére. De tanúbizonyságom reá a 
sok tanfelügyelői iroda is, ahová nap 
nap mellett szintén érkeznek ilyenfajta 
kérdezősködések. 

Ha már így áll a dolog, hogy ezeket 
tudni kell a tan í tónak úgy a saját, 
mint az iskola érdekében, akkor legyen 
gondunk reá, hogy a tanító el is sajá-
t í tsa azokat és pedig ott, ahol „tanító" -
nak képezik: a tanítóképzőben. 
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Tehát az iskolák adminisztratív ügyei-
nek szabályozása és az ezekre való ki-
oktatása ma már elmaradhatatlan. És 
minthogy ezeknek mikénti ellátása az 
állam és az állampolgárok érdekét köz-
vetlenül és nagy mértékben érinti, 
nyilvánvaló, hogy ez az állam joga és 
kötelessége. Mozgalmat kellene indítani 
az egyesületekben ezen ügy rendezése 
érdekében. 

Anyagi áldozatot ez ügy szabályozása 
nem kíván, tehát könnyű szerrel foga-
natosítható. Necsak könyvtára, hanem 
rendes irattára is legyen minden egyes 
iskolának és az iskolai adminisztráció 
szabályoztassék úgy az egész vonalon, 
hogy ne legyen majd szükség idővel az 
„ egyszerűsítésre ". 

De közművelődési szempontból is 
szükségesek ezek az irattárak. Okmá-
nyok hiányában a népnevelés történetét 
aligha írhatná meg valaki a valóságnak 
megfelelően. Es ha eddigelé is meg 
lettek volna ezek az iskolai irattárak, 
mily könnyű szerrel lehetett volna a 
millénium alkalmára a népiskolai tan-
ügyi monográfiát értékesen megírni. 

(Kaposvár.) Gramma Döme. 

A női kézimunka az új Tan-
tervben. 

Az Utasítás szerint a női kézimunka célja 
a kézügyesség kiváló fejlesztése, továbbá azon 
jártasság elsajátítása, hogy a családban elő-
forduló javítások, foltozások, varrások, kötések 
a leányok által eszközlendők. E munkásság 
jótékony hatással van a gyermek lelkületére is, 
amennyiben több kiváló erényt, ú. m. szorgal-
mat, tisztaságot, rendszeretetet, pontosságot 
ébreszt s fejleszt benne, s azonkívül ízlését is 
finomítja és nemesíti. 

A cél ekként való kimagyarázása igen szép, 
de nézetem szerint még kibővíthető volna azzal 
is, hogy a kézügyesség megszerzése, a kézi-
munkában való jártasság kenyérkereseti forrást 
is biztosít a szegénysorsú gyermeknek. Mihelyt 
a gyermek arra való, szerezzen tudomást szülei 
nehéz, gondterhes életéről. Igyekezzék e gon-
dokban osztozkodni, szüleivel vállvetve a min-
dennapi kenyérért küzdeni s tőle telhető módon 

azok terhén könnyíteni. Ez gyermeki köteles-
sége, erre utaljuk, erre ösztönözzük őt. 

Ahol a lakosság zöme napszámos, ott külö-
nösen helyénvaló az ily irányú munkálkodás. 
Mert míg az apa, anya reggeltől estig fárad 
s küzd a kis napi élelemért, addig a gyermek 
elhagyatva, felügyelet nélkül egy kis száraz 
kenyérhéján, avagy ételmaradékon rágódva, az 
utca porában heverész s játszik. 

Isten és ember előtt kedves tett e henyélő, 
rakoncátlankodó gyermeksereggel a munkás-
ságot megkedveltetni, őket a kenyérkeresetre 
ösztönözni, különösen oly falvakban, ahol a 
természet alig-alig kárpótolja a földmíves fá-
rasztó, verejtékes munkáját, ahol a falu férfi-
népe vándorútra kél s az ország dústermésű 
vidékein napszámba áll, csakhogy élelmet sze-
rezhessen a nehéz téli hónapokra. Ily helyeken 
az asszonyok s leányok dolgos ujjai jólétet 
varázsolhatnának úgy maguknak, mint család-
juknak, ügyes készítményeikkel. Ha a kéz-
ügyesség fejlesztése a munkakedvvel egyaránt 
emelkednék, csak állandó munkaadókról kellene 
gondoskodnunk s a kivándorlás problémája, 
mint a szociális kérdések legfontosabbika, meg 
lenne oldva. Szerény nézetem szerint a társa-
dalom különböző rétegeiből úgy munkakészítő, 
mint munkaadó vagy rendelő kellő arányban 
megnyerhető lesz, ha a háziipar kultiválását 
előttük kívánatossá, keresetté s közkedveltté 
tesszük. 

A külföldön nagyban dívik az asszonyok 
kézügyességének méltányolása és értékesítése, 
így Páris közelében egy kis nyaralóhelyen a 
község legnagyobb része az asszonyok s leányok 
keresetéből él, kik Páris lakóinak fehérneműjét 
tisztítják, foltozzák, fölfrissítik, szóval jókarban 
tart ják. Keresetük nemcsak, hogy meg nem 
vetendő, hanem oly szép s nagy, hogy az illetők 
kellemes, módos életet folytathatnak, szükséget 
sohasem szenvednek. Brüsszel csipkéi révén 
világhírre tett szert, pedig azok készítése leg-
inkább a fővárost környékező falvakban folyik. 
Thüringia térítői országszerte kedveltek tartós-
ságuk, kedvességük folytán. A svéd fehérhimzés 
iparággá lőn, oly buzgósággal s kitartással 
készítik azt a parasztasszonyok. E munka 
hasonló egy csipke imitációjához, gyorsan elő-
állítható, igen mutatós s amellett tartós, miért 
is nagy kelendőségnek örvend. Irland, Cseh-
és Szászország is híres vert s varrott csipkéiről, 
de e tekintetben a mexikói nők is hírnévre 
tettek szert, amennyiben az általuk készített 
ú. n. „Deshiladó" csipke országuk egyik fő-
specialitását képezi. Ez egy csipkéhez hasonló 
alkotmány, mely vászonból szálhúzás s a meg-
levő szálak művészies összebogozása által jön 
létre. Igen sok figyelmet s türelmet igénylő 
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munka ez, mely azonban szépség s finomság 
tekintetében a pókhálóval vetélkedik. 

De nemcsak a jelenkorban, hanem már az 
ókorban is híresek voltak egyes országok asz-
szonyai kézügyességükről. Asszíria, Perzsia, 
Babilónia szőnyegei, Kína, Egyiptom, India 
hímzései, melyek a nagyobb múzeumok régiség-
táraiban őriztetnek, a csodálat s bámulat ér-
zését keltik föl a szemlélőben. Jávában még 
most is fönntartotta magát egy ily ősrégi, 
hírneves szövetfestés, melyet battikmunkának 
neveznek. Fátyolszerü szöveteken eredeti minták, 
stilizált állatok s növények dús színpompában 
emelkednek ki, tanúságot téve az indus mű-
vészies színérzékéről, exaltált fantáziájáról. A 
battikmunka Európában sok kedvelőre akad, 
bár igen-igen drága, hogy tehát a kevésbé 
tehetősebbek is efajta portiérekkel, Sarongeo, 
átalvető (az indiai ruha egy alkatrésze), faldísz 
s szőnyegekkel dicsekedhessenek, ügyes után-
zatoki ól gondoskodott első sorban az élelmes 
kínai Batáviában s Sarobojában, utóbb az 
európai gyárosok Angliában, Hollandiában és 
Svájcban. Természetesen ez utánzatok úgy szín-
pompában, mint szépségben s tartósságban nem 
versenyezhetnek azon erede'i munkával, melyet 
az indus szabad kézzel, évszázadok óta reá 
testált művészetével produkál. 

Németországban az eredeti, évszázadokra 
visszavezető munkák hiányát nagyban érzik, 
miért is ezt egy új fajtájú hímzési móddal 
óhajtották pótolni, melyet géppel egyáltalán 
nem lehet utánozni. E munkát, egy német 
professzor találmányát, „újnémet hímzés" címén 
nagyban kultiválják. Legújabban liga is alakult, 
mely a gépmunka által elnyomott kézimunkáért 
lép sorompóba. Részben azért, hogy sok dolgos 
kéz létfönntartását ezáltal mindjobban bizto-
sítsa, másrészt azonban a célból, hogy a már-
már múló , kialvóíélben levő háziipart új életre 
keltve, azt az u'ókor számára a maga eredeti-
ségében megőrizze. Indokolja eljárását azzal, 
hogy valamint az ásatások révén napszínre 
került érmek, edények, fegyvernemek történelmi 
kútfők gyanánt őriztetnek, mert azokból követ-
keztetünk a nép fokozatos művelődésére, úgy 
a régi, egyes országokban századok óta fönn-
álló s dívó munkanemek is ugyanolyan tör-
ténelmi beccsel bírók, mert épúgy tanújelei a 
fokozatos művelődésnek, a folyton működő 
fantáziának, miként azok. 

Nálunk Magyarországon a háziipar nem 
parlagon heverő, sőt virágzónak is mondható, 
bár eddig csak a helyi szükségletek kiegészí-
tésére szorítkozott. Kötelességünk volna azt 
ismerttebbé, országszerte keresettebbé tennünk 
s ezáltal egyes falvak, városok jólétét, virág-
zását előmozdítani. így pl. az országunk dél-

keleti részében, Erdélybin dívó szász s román 
hímzési módot. A szász parasztasszony a leg-
eredetibb állat- s növénymintákat hohlbein-, 
kereszt- s laposöltésben alkalmazza kötényére, 
ingvállára, fehér- s ágyneműjére. Az oláh fáta 
is ingúiját, katrincáját a legdíszesebben varrja ki. 
Országunk északi részében a szláv hímzés dívik. 
A felsővidéki gazdag paraszt ünneplője csak 
úgy csillog színpompájában s még sem sérti 
esztétikai érzékünket, mert színérzékük annyira 
kifejlett, hogy csakis az egymással harmoniáló 
színösszetételt tűri meg. Ezt azonban akkor 
minden lehető tárgyra alkalmazza, így pl. ing-
vállra, kötényre, férfiingre s övre, ágy- s asztal-
terítőre, függönyre, sőt díszlepedőre is. A kor-
sókra. pohártartókra s kosarakra is csinos 
díszeket alkalmaznak s varrnak többszínű bőr-
darabkákból. A szláv hímzést jóval fölülmúlja 
a kalotaszegi varrottas, mely tisztán magyar 
jellegű, magyaros motívumokban bővelkedő. 
Nincs kedvesebb s szebb szobadísz e munká-
nál. A közelmúltban láttam egy teljes ebédlő-
garnitúrát kalotaszegi vanottasból, függöny, 
faldísz, aszt.il, pohár, szék, kis asztalkatelítő, 
mely végtelen barátságossá, derültté, lakályossá 
tette a szobát. Az et'ajta kézimunka fölkaro-
lását igen helyénvalónak tartanám, mert ebben 
nemzeties ízlésünk kiválóan kidomborodik. 

A kézimunka fejlesztésének szükséges-égét 
sokan hangoztatták már s még többen fára-
doznak is érdekében. Nem régen híre járt 
annak, hogy Kúnhalason egy újfajta esipke 
előállítási módját fedezték föl, melyet a gyer-
mekek is könnyen elsajátíthatnak. Az így el-
készített csipke állítólag versenyképes a Velencé-
ből, Szászországból, S/.iléziából és Elszászból 
importált készítményekkel. Bárcsak gyökeret 
verne nálunk a csipkekészítés e módja s hatal-
mas iparággá fejleszthető lenne! Sok szorgos 
kis kéz vehetné föl akkor a harcot a gyári 
készítményekkel még ott is, hol a kereskede-
lem mély gyökeret vert, hol a géppel készített 
munka mesésen olcsó. De csak akkor, ha a 
társadalom magasabb rétege, a kézimunka iránti 
előszereteténél fogva, annak oly helyet biztosít, 
mely becsének s a reá szánt fáradságnak meg-
felelő lesz, és azt a gyári készítményeknél 
kedvesebbá s keresettebbé teszi. 

Az új Tanterv azonban nemcsak a kézi-
munka céljáról szól, hanem behitóan foglal-
kozik annak módszerével is, sőt mintaleckékkel 
is kedvez nekünk. Erre nézve csak azt jegy-
zem meg, hogy a tanítás módja tisztán egyéni 
dolog, a fő az, hogy célhoz vezessen, hogy 
tiszta, rendes, pontos, szóval korrekt munkát 
állíttassunk elő a gyermekkel s a legkisebb 
hebehurgyaságot, hanyagságot s tisztátalanságot 
már eleve erősen ostorozzuk, nehogy lábra-
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kapva, veszélyeztesse munkánk sikerét. Sza-
bad kezet enged nekünk e tekintetben maga 
az Utasítás 104. § ának 13. pontja is, hacsak 
az oktatás s nevelés tekintetében megkívántató 
eredményeket tényleg elérjük. 

Az új Utasítás a módszer fejtegetésének 
4. pontjában elítéli a fényűzési munkák készí-
tését az iskolában s csak oly mellékmunkák 
készítését engedélyezi, melyek a Tanterv meg-
szabott munkáinak keretébe esnek. A szülők 
hiúsága folytán a fényűzési cikkek készítése az 
iskolában igen elharapódzott. Alig akadt egy-
két leányka, ki szívesen készítette a hasznos, 
szükséges s egyszerűbb munkákat a sok fölös-
leges dí'vánpárna, faldísz, asztalközép stb. he-
lyett, melynek szerény háztartásban nincs is 
helye, legföljebb szehrénytöltelékként szerepel, 
ha ugyan vevőre nem akad. 

Az Utasítás többek között azt is említi, 
hogy a munkákat hazavinni nem szabad, mert 
ez az együttes haladást megbontaná, a tömeg-
tanítás pedagógiai célját meghiúsítaná. E tekin-
tetben nem értek egészen egyet az Utasítással, 
sőt helyesnek tartanára, hogy a kézimunkákat 
csak addig őriznők az iskolában, míg a gyer-
mek nem dolgozhat önállóan, míg útbaigazí-
tásra, segítségre van szüksége. Azután nyu-
godtan hazaadhatjuk munkáját, így adván neki 
alkalmat a/.on erények meggyökeresedésére, 
melyről az Utasítás a kézimunka célja fejte-
getésénél említést tesz. Ez annál szükségesebb, 
mert a kézi munkatanításra az órarendben csak 
heti 2 óra van fölvéve. A kézimunka kiadásá-
val s beszedésével e két órából is legalább 
10—10 percnyi idő vész el, tehát magára a 
munkálkodásra csak elenyésző csekély idő jut. 
Különösen az alsóbb három osztályban, hol a 
horgolás, kötés, jegyzés s hurkolás elemeire 
oktatjuk a gyermeket, helyénvaló a munkák 
kiadása is. Ezzel sok okosan gondolkodó anyá-
nak is örömet fogunk szerezni, mert a hosszú 
nap egy-két óráján át bölcsen foglalkoztatjuk 
leánykáját, a szorgalomra serkentve őt, mely 
minden jó háziasszony erénye s melyről híresek 
voltak ősanyáink is. E munkálkodása mellett 
jut is, marad is még elég ideje a szórakozásra, 
játszásra, sőt még kisebb háziteendők elvég-
zésére is, melyhez minden praktikusan gondol-
kodó szülő minél előbb kell, hogy szoktassa 
gyermekét. 

A helyi szokás figyelembevételéről is szól 
a Tanterv. Ezt csak örömmel fogadhatjuk, 
mert ez a háziipar fejlesztését s föllendülését 
fogja eredményezni. Ennek hasznos voltát 
már tárgyaltam a kézimunka célja fejtegeté-
sénél. 

* 

Áttérve a tananyag részletes leosztására, 
sajnálattal konstatálom, hogy az csak a 
II. osztálynál veszi kezdetét. Sok helyen a 
szülők ezt majd idegenkedéssel fogadják, mert 
régi bevett szokás szerint már az I. osztályban 
is kézimunkáztattunk a leánykákkal. Részben 
indokolt a kézimunkatanítás elmaradása ez 
osztályban, mert szinte életveszélyes dolog tűt, 
legyen az most kötőtű, avagy a még veszélye-
sebb horgolótű, gyermek kezébe adni; de őket 
a kézügyesség gyakorlása alól tökéletesen ki-
zárni még sem találom helyénvalónak. Vannak 
munkák, melyek semmiféle segédeszközt nem 
igényelnek, tisztán csak az ujjak segítségével 
lesznek készitve. Ilyen munka a zsinórbogozás. 
A szál minősége szerint vékony s vastagabb 
zsinórokat készíttethetünk, melyek ruhadísznek, 
aljzsinórnak s redőnyzsinórnak alkalmasak. 
Megtaníthatjuk még az I. osztályost szalag-
fonásra, sásmunkára, csinos, hasznavehető kis 
tárgyakat állíttatva össze velük. E munkákat 
heti fél-félórai időn át készíttethetnők velük, 
igaz örömet szerezve úgy a gyermekeknek, 
mint szüleiknek is. Az ilyfajta kézügyesség fej-
lesztésével előkészítenők őket a II. osztály tan-
anyagára : a horgolásra. A tananyag beosztásá-
nál meggyőződhetünk arról, hogy az Utasítás 
figyelme mindenre kiterjed, a kéz és test tar-
tására épen úgy, mint a kézirnunka anyagára, 
a készítendő munkanemekre. így pl. előírja azt, 
hogy a horgolás s kötés tanításához vastag, 
vörös zsinórt használjunk s fatűket. A mintákat 
kartonpapírra rajzoljuk, esetleges kész munka-
darabokat is mintául használhatunk, továbbá 
egy fekete, hálózattal ellátott tábla álljon ren-
delkezésünkre. 

A tömegtanít ásnál a vastag pamut s fatű 
elkerülhetetlen, mert csak így figyelheti meg 
a tanítónő azt, hogy valamennyi gyermek egy-
öntetűen végzi-e utasításait. Ha azonban a 
megkezdés, az első sor lehorgolása s a bordáit 
horgolás már be van tanítva, ha a gyermek 
már érti a pálcikák, lyuksorok készítését, szó-
val, ha már képes önállóan horgolni, elhagy-
hatjuk a fahorgolótű használatát s megkezd-
hetjük az előke horgolását acélhorgolótűvel, 
melynek azonban fa- vagy csontnyele legyen. 
Az Utasításban előírt kötelező munkákon kívül 
készíttethetnénk még könnyebb csipkéket is, 
melyek a fehéíneműek díszítésére igen alkal-
masak s azért általánosságban keresettek. 
Továbbá egy két soros mintából álló párna-
betéteket s egy könnyű fajtájú horgolt zsinórt is. 
Az erszénykészítést, melyet az Utasítás szor-
galmi munka gyanánt emleget, idejét mult 
dolognak vélem. A II. osztályban kötni is tanul 
a gyermek, de a harisnyakötés, igen helyesen, 
a III. osztályban veszi kezdetét ; itt már remél-
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hetőleg önállóan fogyaszt a gyermek s alaposan 
tanulja mtg a sarokkötést, a harisnya befeje-
zését, anélkül, hogy minduntalan a tanítónő 
segítségére szorulna. A III. osztályban a kötésen 
kívül még horgol is a gyermek. Mellékmunka 
gyanánt a Tanterv zubbonyt, munkazaeskót 
említ. Ez kiegészíthető lenne még kötött vagy 
horgolt téli fejkendővel is, melynek nagy hasz-
nát vehetné a gyermek a nyirkos őszi s a 
zimankós téli hónapokban. Ez osztályban a 
jegyzés elemeit tanítjuk. I t t egy mintakendő 
készítése helyénvaló lenne, mert az efajta munka 
nagy elterjedtségnek örvend, a fehérneműek 
jegyzésére, díszítésére igen alkalmas. A minta-
kendő a gyermekre nézve mintegy útbaigazító, 
az emlékezetét fölfrissítő tárgy volna. 

A IY. osztály tananyaga egy fontos, külö-
nösen az életre kiható, a háztartásban nélkü-
lözhetetlen munkanemre szorítkozik, t. i. a 
harisnya fejelésére, a leejtett szemek fölvevésére, 
a hiányok, hibák javítására s végül a varrás 
elemeinek ismertetésére. Ez a munkanemek 
legfontosabbika, melynek tanítását nem kezd-
hetjük elég korán. Amelyik leányka szívesen 
van- s foltoz, az az életben is könnyen fog 
boldogulni, mert keresete, munkája bőven akad. 

Sajnos, hogy a legalsóbb néprétegben, 
különösen a cselédleányoknál, bevett szokás az, 
hogy avult, rongyos holmijukat félrevetik, mert 
vagy nem akarják, vagy nem képesek annak 
hiányát megjavítani. 

Az iskola hivatva van őket a foltozásra, 
javítgatásra tanítani s meggyőzni arról, hogy 
a ruházaton ejtett legkisebb folt azonnali 
kitakarítása, a hasadás, szakadás rögtön való 
bevarrása s kiigazítása sok ruha hasznavehető-
ségét megkétszerezi, miáltal az új ruha meg-
szerzésére költendő pénzt megtakaríthatjuk. 

Az Y. és YI. osztályban az Utasítás igen 
nagy súlyt fektet a ruhák foltozására, de egy-
ben előírja a szabás, fehérneművarrás tanítá-
sát is. Itt a leánykák inget, alsószoknyát, ágy-
neműt varrnak, melyet sajátkezüleg készített 
hímzésekkel elláthatnak. Helyesnek találnám 
azt is, ha különösen faluhelyeken egy egyszerű 
felsőszoknya s blúz szabására is tanítanók a 
gyermekeket, legalább egyszerűbb ruháikat 
magnk készíthetik s megtakarítják a drága 
varratási díjat. Továbbá elsajátíthatnák a 
gyermekek a férfi-fehérnemű készítési módját 
is, melyre annál is inkább szükségük leend, 
mivel hivatásuk feleséggé, anyává lenniök. Egy 
szorgos s gondos anya figyelme kiterjed min-
denre, megragad minden alkalmat, mely taka-
rékossági hajlamát előmozdítja s a világ minden 
kincséért se vinné nehezen összegyűjtött filléreit 
a kereskedőhöz a drága s csak fölületesen 
varrt kész fehérneműért, hanem otthon készíti 

azt erős s tartós anyagból csínnal, pontossággal 
megvarrva. 

* 

A tananyag beosztását tételről tételre, pont-
ról pontra nem követtem, hisz' ez szükségtelen 
is, mert maga az Utasítás mindegyik tanító 
rendelkezésére áll. Főleg abból a célból adták 
ki, hogy tanulmányozzuk, szerinte cselekedjünk, 
esetleges nézeteltérésünket nyilvánítsuk s azt 
megokadatoljuk. Ezúttal csak a figyelemre-
méltóbb, a gyakorlati életre kiható dolgokat 
igyekeztem kidomborítani s megvilágítani azt 
a most még mesébe illő, de azért megvalósít-
ható állapotot, midőn népünk legutolsó embere 
is tiszta, s bár avult, de foltozott, ép ruhában 
jár s midőn a most tengődő, a kivándorlók 
számát egyre szaporító nép kézügyessége révén 
gondnélküli életet élhet hazánkban. 

(Kispest J Vörösvúry Béláné. 

Néptanítók a természettudomány 
szolgálatában. 

Ha bélyeges, tehát minden kétséget kizáró 
keresztlevelem nem győzne meg arról, hogy 
az ősi koronázóvárosban ringott bölcsőm s 
hangzott el dajkám altatódala, azt kellene 
hinnem, hogy a végtelen természet ölén fogam-
zottam, a legüdébb virágkehelyben szívtam 
magamba a kábító illatárt, a varázst, mely 
most is áthatja egész valómat s imádójává tett 
a legtermészetesebb anyának, a dicső termé-
szetnek. Igenis, imádom a természetet, talán 
jobban, mint a brahmin a fétist, a pápua az 
ördögöt, a zeelandi a tikit, a szamatrai a 
bataru gurut, a nagda padokát s más faragott 
isteneit ; s ha nagy magasságokra érve, szemem 
elkalandozik a végtelennek látszó űrben, egy 
titkos- erő belopódzik szívembe s míg átszelle-
mülve a bűvös, szavakkal le nem írható hata-
lomtól, leborulok a legdicsőbb kultusz oltára 
előtt, szemem s lelkem kikelve záraiból, föl-
emelkedik a Mindenhatóhoz £ imát rebeg ajkam, 
így imádkoztam a délibábos pusztaságon, a 
partok sűrű nádasaiban s fönt a hegyi bérce-
ken, hol mindenütt láttam, éreztem, hallottam 
az Istent, kit vakhitűek századokon át hiába 
kerestek. Későbben már nem elégedtem meg 
az imával; a szív lüktető ereje áthatott az 
észre s megkezdődött a nagy munka, melynek 
fél életemet szenteltem. Föláldoztam ifjúságo-
mat, kerültem az önző s a magasabb ideákat 
elsöprő emberáradatot, nem szerettem senkit, 
nem gyűlöltem senkit, c.ak siettem ki ahhoz, 
kit szülőanyámnak neveztem, a legideálisabb 
„alma mater"-hez, első s örökké élő szerel-
mesemhez. 



49. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
21 

Eljárt az idők nehéz sora az én fejem fölött 
is, éreztem a sors nehéz kezét, a gondok ész-
bontó hatását én is ; de ha már már közel 
álltam a csüggedéshez s a kétségbeesés veszé-
lyeztette minden nemesebb érzelmemet, kisiet-
tem az enyémek, a zümmögő bogarak, a tarka 
lepkék, az ártatlan, gondot nem ismerő virágok 
közé, teleszívtam tüdőmet egész más levegővel, 
mint amely a viskók fölött jár, fölfrissítettem 
agyvelőmet, talán véremet is, s ha visszatértem 
az emberek, későbben már igazán szeretteim 
körébe, olyan boldog, oly igazán boldog voltam. 

S most itt ülök íróasztalom előtt s dics-
himnuszt készülök zengeni első s örökké tartó 
szerelmesemnek. Talán nem is kellene már 
fölkeresnem a természetet, kedveseim itt vannak 
mind, szépen egymás mellett, csendesen. Messze 
útak, kemény fáradalmak, önzetlen törekvések 
tanujelei ezek ; de ha végigtekintek a gyűjte-
ményeken, a foliánsokon, a szerszámokon s 
mindazon, mit hosszú éveken át összehordtam, 
nap nap után fölelevenednek emlékeim, nap 
nap után új táplálékot nyernek törekvéseim s 
oly ifjúnak érzem magamat, mint amaz első 
órában, melyben a természet ihletteljes csókját 
homlokomon éreztem. 

íme, a természet hatalma, bűvös ereje, boldo-
gító varázsa s bizony mondom, boldog ember, 
aki átérzi, megérti e varázst s fölkent papjává 
szegődik a dicső természetnek. 

* 

Nincs oly tudomány, mely az ember érzé-
keinek annyi élvezetet, lelkének annyi táplálé-
kot s szívének annyi boldogságot nyújtana, 
mint a természettudomány. A formák sokasága, 
a színek ezrei gyönyörködtetik a szemet, az 
ezerféle hangok lágyan, elnémítva a világ zaját, 
csengenek fülünkbe s terített asztal vár min-
denhol. Az élet, a fejlődés, az átalakulás ezer 
neme az emberi észt gondolkodásra serkenti, 
amely nem elégszik meg a puszta valóval, 
hanem ismeretre törekedve, az ok és okozat 
közti összefüggést keresi. Ha kérdést intézünk 
a természethez, vájjon mi az élet, mi a lét, ki 
az, aki a madarat énekelni, a virágot nyílni, 
a jegecet kialakulni tanítja: minden atom, 
az anyag és erő minden paránya megfelel kér-
déseinkre. így jut az ember az örök természeti 
törvény, az Isten ismeretére és boldognak érzi 
magát, ha most már megérti azt, mit száraz 
betűk, üres szavak sohasem érttettek meg vele. 

A tér pedig közös, szegénynek és gazdagnak 
egyaránt ; kutass s lelkesedj, s tied a tér egé-
szen. A természetben nincs szenvedély, irigység, 
elégedetlenség, nincs bosszú vagy nagyravágyás. 
Törvény van itt, örök törvény s e törvény 
kutatása között elfelejted az embert a maga 

szenvedélyeivel s előtted van az ideális teremt-
mény: a nagyszerű lény nagyszerű alakban, a 
gyarló a maga gyarlóságában, s mégis vala-
mennyi mind egy porszem, a létért való küz-
delemben. A legmagasabb törvény pedig el 
nem avul, hanem él s uralkodik mindörökké ! 

* 

Egy esdő szavam van hozzád, magyar nép-
tanítóság ! Nem vagyok taláu ismeretlen előtted, 
hiszen e lapunkban is, máshol is gyakran talál-
kozunk egymással. A természet lángoló szere-
tete vezeti gondolataimat, a magyar tudomány 
dicsősége tollamat. A természetnek mennél több 
barátot, a természettudománynak minél több 
művelőt szerezni, ez az én célom, életem egyik 
legfontosabb föladata, s így ne vedd rossz 
néven, ha te reád s különösen te reád is ki-
vetem hálómat s el akarlak vezetni az egyéni 
boldogság egyik legtisztább forrásához, mely-
ből a megelégedés, a lelki nyugodtság, a hit, 
a felebaráti és hivatásszeretet, sőt talán a dicső-
ségnek is kristálytiszta vize fakad. 

Lehet-e a természetnek lelkesebb, hivatottabb 
művelője, mint a néptanító? A természet a 
szép, a nemes, a jó kútforrása s van e neme-
sebb föladat, mint két kézzel elhozni ezt az 
isteni ajándékot s elhelyezni a fogékony, még 
ártatlan gyermek szívébe, megtelíteni azt az 
isteni szikrával, melyből későbben szintén a 
szép-, jó- és nemesért való lelkesedésnek örök 
tüze éled? Van-e magasztosabb tudat, mint 
az, hogy a lélekemelő s népboldogító ideáliz-
musnak szerzünk híveket ily munkásságunk 
révén s így az egészséges társadalom egyik 
legszentebb céljának megvalósításán dolgozunk ? 

Van-e olyan kör, melyben a gyermek oly 
boldognak érezhetné magát s föltalálhatna 
mindent, mit szíve s lelke kíván s ingyen ki-
elégíthetné minden nemesebb vágyát, mint a 
természetben, melynek kapuit egy igazi, jó 
néptanító nyitotta meg neki, ki így oly helyre 
koncentrálja növendékeit, melyhez a társadalom 
kinövései, a visszafejlődés káros jelenségei, a 
züllés fertőző csírái nem érhetnek? Hitvallási 
s nemzeti szempontból fontos munka, hálás 
föladat, sőt kötelesség ez, mely az igazi tanítót 
igazi népnevelővé, népboldogítóvá is avatja. 

Eltekintve most már attól, hogy a természet 
iránt való szeretetnek a gyermeki szívbe való 
plántálása s majdan ápolása által fontos pedagó-
giai s szociális munkát végzünk, ilynemű munkás-
ságunk más szempontokból is figyelmet érdemel. 

A természettudomány műveié-e a legszebb, 
leghasznosabb, legegészségesebb, a tanítói hiva-
tallal legjobban összeférő, legolcsóbb, tehát leg-
ideálisabb mellékfoglalkozás, mit egyáltalában 
művelhetünk. 
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Szép e mellékfoglalkozás, mert anyaga, tárgya 
a legszebb, mit képzelni lehet s amellett terje-
delme oly nagy, hogy spec'ális vágyait abban 
mindenki kielégíthetni. Aki szereti a rovarokat, 
foglalkozzék a rovarokkal, ezek alaktanával 
vagy fejlődéstanával ; aki nem hagyhatja a 
puskát, az az ornithológia körében bő anyagot 
fog találni, melyben vágyait kielégítheti s 
amellett hasznos munkát is végezhet ; a magyar 
faunának bizony számos más olyan tere is van 
még, melyben elkelne egy-egy hivatott ember, 
ki amellett, hogy tudásvágyát kielégítené, a 
magyar __ tudománynak hasznos szolgálatot is 
tenne. így vagyunk hazánk flórájával is. A 
„scientia amabilis"-nek hazánkban még kevés 
híve van ; pedig előttünk a dicsőség, csak hozzá 
kell nyúlni ahhoz. A műveltebb Németország-
ban a botanikusok minden tizedike néptanító, 
van akárhány „dr. philosophiae" is közöttük. 
Nagy élvezetet nyújt a virágtalan növények, 
moszatok, zuzmók, mohok s gombák tanul-
mányozása is; aranyat érhet itt minden ember-
élet, mit a hazai tudomány szolgálatába állítunk. 

Hegyvidékeken élő kartársaink az ásvány-
vagy kőzettant választhatnák szaktárgyul, mely 
körnek művelése a formák sokasága folytán 
szintén sok élvezetet nyújt. Hasonlóképen érde-
kes hazánk meteorológiai viszonyainak tanul-
mányozása is, bár ez már átmenet a természet-
tan körébe, mellyel itt külön foglalkozni nem 
kívánok. Mind szépek e körök, ha lelkesedünk 
tartalmukért s annak megismerésére minden 
igyekezetünk irányul. 

A természettudomány müvelése, amellett, 
hogy szép, egyszersmind hasznos is. Anyagi 
helyzetünk legtöbb helyen olyan, hogy mellék-
keresetre vagyunk utalva ; így van, hogy 
kilencven százalékunk gabonatermeléssel, kerté-
szettel, szőlészettel, méhészettel s egyéb gazda-
sági ágak mívelésével is foglalkozik. A helyes 
gazdálkodás természettudományi ismereteket 
tételez föl s csak az a jó gazda, ki az ok és 
okozati összefüggést is keresi s a tanulságokat 
hasznára fordítja. A növények élet- és fejlődés-
tanának ismerete sok kiválóan értékesíthető 
tanácsot szolgáltat, esetleg baklövésektől is 
megóvhat bennünket ; a rovarok és alsóbbrendű 
gombák fejlődésének ismeretét a káros élősdiek 
ellen való védekezésnél, a növényvédelemnél 
fordíthatjuk hasznunkra s egy-egy jelenség 
természettudományi magyarázata egész sor 
hamis állítást dönthet romba ; így vagyunk más 
ágakban is. Az erkölcsi szempont mellett már 
a financiális szempont is előtérbe nyomul, melyet 
mi legkevésbé sem kicsinyelhetünk. 

Hogy a természettudománnyal való foglal-
kozás a legegészségesebb élvezetek egyike, nem 
szorul talán külön magyarázatra. Nem létezik 

az a sport, mi az ózondús fenyő- vagy lombos 
erdőben való fesztelen gyaloglással versenyez-
hetne, nincs az az ital, mely ilyenkor az összes 
szerveket egyenletes s nem erőltetett mozgásba 
hozott tagokra jobban hatna, mint a hegyi 
patak kristálytiszta vize, mely úgyszólván maga 
az egészség, üdítő ital alakjában. 

Félre tehát a természetellenes élveket haj-
hászó, test- és idegrontó sporttal, mely kihívja 
a természetet, pöffeszkedik annak bűvös erejével, 
de sohasem részesült áldásaiban, mert fölhasz-
nálva a technika tüdőrontó és emberírtó vív-
mányait, elrobog azok mellett, anélkül, hogy 
az ész, a szív vagy a tüdő a rendes kigőzöl-
gésnél s anyagcserénél egyéb munkát végzett 
volna s csak egyetlen egy igazi fuvallatát is 
érezte volna az anyatermészetnek, melynek 
áldásos forrásai nem fekszenek az országút 
mellett s melynek fuvallata nem a porfellegek 
fölkavarodásában, hanem a végtelen róna, a 
bércek s völgyek fölött fekvő illatos éther 
lágy érintésében s gyógyító, üdítő hatásában 
nyilvánul. 

A természettudomány művelése legjobban 
fér össze a tanítói hivatallal, mert művelője 
lelkében magasabb eszmékre s célokra enged 
következtetni, melyek az egyszerű, önző ember-
ben nem találhatók föl. Nemes ember, ki nemes 
célokért hevül, jó ember, ki félretéve a min-
dennapi élet érdekkérdéseit, nem zavarja a 
társadalmi életet a maga jajkinltásaivál is, 
hanem a megelégedés legtermészetesebb forrásai 
felé közeledik. A társaság sokszor károsan hat 
az emberre, hisz' itt alakulnak korunk ferde 
irányai ; a természetben más a rend, mások a 
szokások, s ki a virágok nyelvét, a madár dalát 
érti s annak magyarázatába mélyed, nem hevül 
többé semmiféle agitátor szavára, mert bizony 
mondom, önérdeket lát talán még legjobb 
barátai szavában is. Legyünk hirdetői a ter-
mészet szépségeinek, papjai nagyságának s 
meglátjuk, hogy ily munkásság révén állásunk 
tekintélyét is nem csekély mértékben emelhetjük. 

Ha arra a kérdésre akarnánk rátérni, vájjon 
képes-e a néptanító a természettudomány 
művelésére, talán első helyen mindjárt azon 
szempontot kellene mérlegelni, melynek alapját 
szerény anyagi helyzetünk képezi. Minden tudo-
mány művelése drága s az élet gondjaival 
küzdő családapa bármennyire lelkesedjék is a 
tudományért, nehezen fogja filléreit oly célokra 
áldozni, melyek, bár élvezetekkel is viszonozzák 
áldozatait, mégis a kiadások arányában nem 
kárpótolhatják őt. Mondhatom, hogy nehéz-
ségek itt sem merülnek föl. Aki a természet-
tudományt csak azért műveli, hogy saját magá-
nak örömöt szerezzen vele, nincs kötve sza-
bályokhoz, nem tartozik elszámolással s így 
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oly körben mozoghat, mely igényeinek legjobban 
megfelel. A gyűjtemények összeállítása alig 
kerül valamibe, néhány kézikönyv beszerzése 
által pedig a meghatározásnál sem fogunk 
nagyobb nehézségekbe ütközni. Tudjuk, hogy 
régebben világhírű természettudósok a leg-
primitívebb eszközökkel óriási sikereket érhettek 
el, amiből kitűnik, hogy az eredmény nem az 
eszköztől, hanem az ügyszeretettől, a kitartás-
tól függ. Ha vizsgálataink által azonban a 
tudománynak is használni kívánunk, nagyobb 
áldozatokra is lesz szükség, melyektől azonban 
azoknak, kik tehetik, szintén nem szabad vissza-
riadniok. Ha egyszer beleéltük magunkat a 
természettudomány valamely ágának művelésébe, 
többé nem szabadulhatunk attól. Fokozott tevé-
kenységre s körültekintésre van akkor mái-
szüksége az embernek s mondhatom, hogy 
akaratom legszebb diadalait épen e téren arattam. 
Beszéljünk, ha okunk van arra, hallgassunk, 
míg a kritikától kell félnünk; ne hagyjuk 
magunkat befolyásoltatni irigyeink által, de ne 
is üljünk föl a hízelgőknek ; lebegjen szemünk 
előtt mindig az indító erő, mely bennünket a 
természettudomány művelésére ösztönzött s a 
cél, mit — mellőzve minden más érdeket — szol-
gálni kívánunk. Szegény, talán lenézett tanítók 
vagyunk ; ne bántson ez, hisz1 a társadalomnak 
csak egy parányi része érthet meg bennünket 
s illetékes arra, hogy a legszebb és legneme-
sebb hivatást méltassa vagy ócsárolja ; ha 
azonban rövid életünk minden erejét, agyunk 
minden gondolatát, szívünk minden lüktetését 
főleg a népnevelés szent munkájának, de amel-
lett egy magasabb tudomány önzetlen művelé-
sének is szenteljük s áldozatokra is készek 
vagyunk, lehetetlen, hogy a társadalom is ne 
méltassa ilynemű törekvéseinket s ne emeljen 
a tekintély azon magaslatára, melyen a tanító-
nak már régen állnia kellene. A tudományok föl-
karolása, a művészetnek körünkben is térfog-
lalása s így a tanítói tekintélynek ily módon 
történő emelkede'se folytán számos akadály 
lesz elgördíthető, mely az e téren való hala-
dásnak útjában áll s ezekkel együtt majd csak 
elmúlnak más bajok is, melyek eddig súlyosan 
nehezedtek reánk s az utóbbi idők nem egy 
nagyszabású mozgalmának indító okait képezték. 

Miután így kimutattam a természettudomány 
művelésének értékét, annak módjáról is kellene 
szólanom. Minden kezdet nehéz, kétszeresen 
nehéz itt, hol ifjabb-öregebb erőkkel van dol-
gunk. Szerepet játszik itt maga az idő is, 
melynek keretén belül azon célhoz juthatunk, 
mellyel későbben a leírt élvezetek s előnyök 
együtt járnak. Hol szerezhetők az alapismere-
tek s mely körben mennyit kell tudnunk ? Hol 
szerezhetők be mindazon eszközök, amikre e 
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téren szükségünk van s hogyan juthatunk oly 
anyagi erők birtokába, melyekkel az esetleges 
finánciális akadályok leküzdhetők ? Melyik azon 
ág, ahol a néptanítóság legtöbbet tehetne, 
esetleg, bár ez az utolsó szempont, mellékjöve-
delemre is tehetne szert ? Szóval, mi a ter-
mészet megismerésének s kikutatásának igazi 
menete s mit kell tennünk, hogy ezen jó ügy-
nek, úgy mint saját magunknak, használjunk? 

A föltett kérdésekre csak olyképen felel-
hetünk, hogy kijelöljük a követendő irányt ; 
maga az ismeret csak az ajánlott források út ján 
szerezhető meg. Az érdekeltek ilyformán nem 
kénytelenek idejüket s pénzüket haszontalan 
dolgokra fecsérelni, amint ez eleinte nálam is 
megtörtént, amennyiben erre vonatkozólag útba-
igazításokat nem nyertem. 

Szívesen ragadnám meg, ha kellene, ez ügy-
ben még egyszer a tollat, azon hiszemben, 
hogy a jó ügynek minél több hívőt sikerül 
szereznem. 

Va jh i sikerült volna azonban már most is 
rámutatnom oly élvezetben, fényben és dicső-
ségben termékeny térre, melyben minden jöve-
vény lelkes fogadtatásban részesül. Tárt karok-
kal kell nekem mindenkit fogadnom, hisz' szebb, 
könnyebb a munka, ha szomszédságomban ott 
látom azt a zubbonyt, mit magam is viselek 
s mit legjobban szeretek; ölelő karokkal és 
termőerejének minden adományával fogadja 
azonban minden újabb barát ját maga a termé-
szet, az örökifjú, áldott természet, mely oly 
nagy, oly szép s oly bűvös erejű, hogy méltó 
arra, miszerint hívó szózatát a magyar tanító-
ság is meghallja, s kitudva kilétét, megfejtve 
rejtélyeit, a nehéz munka elvégzése után ölében 
ő is pihenhessen. 

(Grinád.) Póscli Károly. 

Az összes kartársak figyelmébe 

IFÂTSIAFFII 2 ) 

• 

Mindnyájan tudjuk, hogy a magyar ember 
imádja a földet. Azért él, hal, hogy földet 
szerezzen. Ha földje van, mindene van, eszébe 
se jut a kivándorlás ; elégedett, boldog. Újab-
ban azonban a sok teher, adó és rossz esz-
tendő miatt a magyar föld annyira meg van 
terhelve, hogy egészben véve az ország föld-
értékének a fele különféle adósságok címén be 
van táblázva. 

Elodázhatatlan feladata tehát minden magyar 
embernek, minden igazi népvezérnek, hogy 
népünk e tehertől megszabaduljon. A Magyar 
Gazdaszövetség, az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület és más illetékes faktorok tehát 
kieszközölték, hogy a nép uzsorakölcsön he-
lyeit olcsó, megbízható alapon álló földkölcsö-
nöket kapjon. 
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E cikk keretében azt matatom be, miként 
szerezhet a község szegény embere a tanító 
fölvilágosítása folytán olyan olcsó földkölcsönt, 
amely minden nagyobb áldozat nélkül kisza-
badítja válságos helyzetéből. Az Országos Köz 
ponti Hitelszövetkezet és a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete (Budapest, Baross-u. 
13.) kezet fogtak, hogy az előbbihez tartozó 
hitelszövetkezetek segítségével nagyot könnyít-
senek a gazdák sorsán. Régebbi drága föld-
adósságokat olcsó kölcsönökké változtatnak át. 
Kevés pénzű vagy földű gazdák részére lehe-
tővé teszik, hogy olcsó földet szerezzenek, de 
adnak új kölcsönöket is olcsón, ha arra a gaz-
dának igazán szüksége van. 

A gazda kölesönének minden száz koronája 
ntán évenként csak öt korona 50 fillért fizet 
és ennek dacára ötven év múlva semmivel sem 
tartozik, mert ez évi öt korona 50 fillérrel 
nemcsak kamatokat fizet, hanem ötven év alatt 
a tőkét (a száz koronát) is lefizette. 

Az egyetlen, amit ezért megkívánnak, az, 
hogy az illető gazda tagja legyen az Országos 
Központi Hitelszövetkezethez tartozó valamelyik 
hitelszövetkezetnek, ez pedig jóformán semmi 
áldozattal sem jár. Amely községben tehát 
még hitelszövetkezet nincs, ott álljanak össze 
a gazdák s a pap, tanító, jegyző segítségével 
alakítsanak hitelszövetkezetet, vagy álljanak 
be valamelyik meglévő közeli hitelszövetkezetbe. 
A belépésről s a szövetkezet alapításáról minden 
tudnivalót ingyen közöl az Orsz. Központi Hitel-
szövetkezet (Budapest, Baross-u. 13.) titkársága. 

Fölhívjuk tehát tisztelt kartársaink figyel-
mét e rendkívül üdvös és égetőn szükséges 
intézményre. Vegyék szívükre a nép baját s 
igyekezzenek rajtuk segíteni. Aki ezt megteszi, 
lekötelezi vele a községet, a társadalmat, az 
országot s majdan az ő kívánságát is szíve-
sebben teljesítik az ország vezetői, mert látják, 
hogy a tanító igazi népnevelő. Már is elismeri 
az egész társadalom a néptanítók bokros érde-
meit s csak rövid idő kérdése, hogy ezért 
méltóképen honorálja is dicséretes buzgalmát. 

Nagyon ajánlom ennélfogva minden tanító-
nak a következő füzet megszerzését: „A kis-
birtok terhének csökkentése és a szövetkezeti 
parcellázás.11 A 13 oldalra terjedő füzetet szin-
tén az Országos Központi Hitelszövetkezet adta 
ki s kívánatra bárkinek ingyen megküldi. 

E füzet bebizonyítja, hogy a kisbirtok ter-
hein való könnyítés és a kisemberek földszer-
zése olyan országos érdek, amelyet minden igaz 
embernek tőle telhetően elő kell mozdítania. 
Elmondja ez mindazt, amellyel a bajokat orvo-
solni lehet, amelynek kapcsáu megszabadul a 
gyilkos uzsorától s mmden megterhelés nélkül 
földhöz juthat. 

Eddig hetedfél év alatt ezernyolcszáz hitel-
szövetkezet lépett az Országos Központi Hitel-
szövetkezet kötelékébe. Működéstik 5760 köz-
ségre terjed ki. De még hétezerkétszáz község-
ben nincs szövetkezet. Tőlünk függ, hogy 
ezekben is legyen ! 

Különösen felhívom a tanítóság b. figyelmét 
ezenfelül a szövetkezeti parcellázásra, amellyel 
az Országos Központi Hitelszövetkezettel kap-
csolatban a Magyar Gazdaszövetség foglalkozik. 
Erre nézve Meskó Pál gazdaszövetségi titkár 
(Budapest, Üllői-út 21.) nyújt fölvilágosítást 
az érdeklődőknek. 

Alakítsunk szövetkezeteket ! 
s. jv. L. 

Külföldi szemle. 
A művészeti nevelés harmadik kongresszusa 

Hamburgban. A művészeti kongresszusoknak 
az a céljuk, hogy a nevelés- és oktatásügy 
reformjának előmozdítását elősegítsék. Az első 
kongresszust 4 év előtt tartották meg Drezdá-
ban, ahol a képzőművészetek képezték a meg-
vitatás tárgyát. A második kongresszus 2 év 
előtt Weimárban volt; itt a német nyelv és 
költészet képezte az érdekes vitatkozások tár-
gyát. Hamburgban most a zenéről és testgya-
korlatról szóltak, mint az ifjúság művészeti 
nevelésének eszközeiről. 

Az első ülést Fricke hamburgi tanfelügyelő 
nyitotta meg s elsőnek dr. Lichtwark, ham-
burgi tanár értekezett a zenéről és testgyakor-
latról. Nézete szerint ezek, mint a művészeti 
nevelés eszközei, együvé tartoznak. A testgya-
korlat nemcsak arra szolgál, hogy erőt és 
egészséget adjon, hanem az akarat nevelésének 
legfontosabb tényezője is. A zene egy más erő 
ápolását mozdítja elő : az érzelmet. Amit a 
zenéből az iskolában követelünk, az első sor-
ban az örvendezés érzése, mint élethangulat. 

A napirend második tételéről: „A zene ápo-
lása a házban" dr. Batka prágai tanár érte-
kezett. Az a véleménye, hogy a zenei nevelés-
nek sokfélének kell lennie. A zongorán és he-
gedűn kívül a házi zene ápolása céljából egyéb 
hangszereket is kell tanítani. 

Harmadiknak a kiéli tanítók dalegvesüle-
tének igazgatója: Johannsen szólt a következő 
tárgyról: „Az iskolai ének, mint a művészeti 
ízlés képzőeszköze.u Kevésnek tar t ja a két 
énekórát az elemi iskolában s szerves kapcso-
latot óhajt a nyelv- és énekoktatás között. Az 
énektanításhoz zongorát kíván a hegedű helyett, 
mert ez utóbbi kevésbé alkalmas arra. Előadó 
szerint csak az irodalom remekművei alapján 
lehet a művészeti ízlést művelni. A legkiválóbb 
mesterek dalait kell bevinni a népiskolába egy 
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énekhangra alkalmazva, ez képezi az átmenetet 
a többhangú zene megértésére. Rövid vita után 
az előadó legtöbb tételét visszautasították. 

A zenéről még két előadás volt. Az egyiket 
a hamburgi dr. Barth tar tot ta : „Az i f júsága 
hangversenyen és az operában." Hangverse-
nyeket kíván elemi iskolai gyermekek részére. 
A másodikat dr. Dessoir Miksa tartotta: „A 
zenei élvezet" címen. 

A második napi ülésen a testgyakorlatról 
szóltak: dr. Schmidt bonni tanár arról a be-
folyásról szólt, melyet a testgyakorlatok a testi 
szépségre gyakorolnak. Különösen ajánlja a 
rendgyakorlatokat és a katonai játékokat, míg 
a szertornázás túlhajtását ellenzi. Dr. Dieboiv 
berlini tanár a szabadgyakorlatokról és szer-
tornázásról szólt, de teljesen eredménytelenül. 
Annál zajosabb helyesléssel fogadták Sparbier 
hamburgi tanítónak a játékról és a népszerű 
gyakorlatokról tartott előadását. „A tornászai-
nál — mondja az előadó — engedelmességről, 
utánzásról, kényszerről és más akaratának 
követéséről van szó ; a játéknál azonban saját 
gyors elhatározásról, a kedvező alkalom föl-
használásáról és saját felelősségről. Futás, 
ugrás, birkózás és dobás : ezek azok, melyeknek 
előtérbe kell lépniök. Még Fricke tanfelügyelő 
szólt az úszás tanításáról az iskolában. Gyakor-
lati mutatványok hatásosan szemléltették az 
előbb hallott elméleteket. 

* 
Svájc. A genfi canton iskolaügyéről egy bécsi 

tanítú a következő érdekes följegyzéseket 
közli: Mikor a zürichi Pestalozzi-múzeumban 
egy ott foglalatoskodó úriember előtt azt 
mondottam, hogy a zürichi iskolaügy a kül-
földön különös jó hírnévnek örvend, félreis-
merhetetlen büszkeséggel azt felelte: „Iskola-
ügyünk bizonyára magas fokon áll; de ez 
nemcsak Zürichre nézve áll, hanem ugyanezt 
találja Svájc minden nagyobb városában." 
És ez valóban úgy is van. Csodálatraméltó, 
amit a kis svájci kantonok, szinte versenyezve, 
az ifjúság kiművelésére áldoznak. Joggal mondja 
egy Genfben kiadott könyvecske e kanton 
iskolaügyi viszonyairól: „Hogy azt a fontos-
ságot megítélhessük, melyet valamely nép 
a köznevelésnek tulajdonít, figyelembe kell 
vennünk azt az összeget, melyet e célra kiad." 

Ezzel a mértékkel mérve, a kis genfi kanton 
iskolaügye majdnem elérhetetlennek látszó 
magaslaton áll. Mert a kanton összes költség-
vetésének több mint negyedrésze 8,006.000 
frankból 2,023.000 frankot művelődési célokra 
fordítanak, Az 1900-iki évben az iskolaügyi 
kiadások 2,766.940 frankot tettek. Tekintve, 
hogy a kantonnak mindössze 130.000 lakosa 
van, fejenként 21 frankot költenek a szent célra. 

A tulajdonképeni népiskolai oktatás teljesen 
ingyenes és kötelező s a hatodiktól a tizenötö-
dik évig tart . Ennek szolgálnak az Ecoles en-
fantines (óvodák), az Ecoles primaires (elemi 
iskolák) és az Ecoles complémentaires (ismétlő-
iskolák). Ez utóbbi iskolák, melyeknek láto-
gatása szintén kötelező, az Écoles primaires 
hatodik évéhez csatlakozik s a gyakorlati és 
ipari kiképzésnek szolgálnak. Taneszközök ki-
vétel nélkül ingyenesek. 1886 óta a legtöbb 
iskola mellett teljesen berendezett műhely van 
a kézügyességi tanítás céljaira. Azon gyerme-
kek részére, kiknek szülei napközben haza nem 
mehetnek, az úgynevezett „Classes gardiennes" 
(ami napközi otthonunk) állanak fenn, ahol a 
gyermekek erre kirendelt személyek felügye-
lete alatt munkával és játékkal töltik a napot. 
Több iskola mellett iskolakonyha van, mérsé-
kelt áron meleg ételt kapnak itt a gyermekek. 
Ezek a konyhák városi polgárokból alakult 
bizottság felügyelete alatt állanak. Némely 
iskola mellett iskolai fürdők is vannak. Nyáron 
azonban minden tanuló a városi nagy fürdőbe 
és úszodába ingyen járhat. 

A vallásoktatás a nép- és középiskolákban 
fakultatív, az egyes-' felekezetek lelkészei a 
nyilvános iskolák helyiségeiben tartják meg hit-
tani óráikat. 

Yolt alkalmam egy genfi népiskolát meg-
látogatni. Ami legelsőbben feltűnt nekem, az 
az intézet tágassága volt. Levegő, világosság 
mindenütt. A szüneteket nagy fedett csarnok-
ban töltik a gyermekek, így az iskola utáni 
időt is ; mert Genfben esti 6 óráig maradhat-
nak a gyermekek az iskolában, ha otthon fel-
ügyelet nélkül kellene lenniök. Jó benyomást 
tett az iskolakonyha és a fürdő. Az iskola-
könyvek külső csín, a papiros és nyomás jó-
sága tekintetében a mieink mögött maradnak. 
Az iskola egy park közepében áll, védve van 
tehát a portól s az utcai zajtól. 

A középiskolai oktatást a genfi Collége-ben, 
egy felsőbb leányiskolában és különféle szak-
iskolákban eszközlik. A Collége egy neme az 
egyetemes iskolának s magában egyesíti- a 
népiskolát, gimnáziumot, reáliskolát és tanító-
képzőt. A tanításterv bizonyos közös tárgya-
kat foglal magában és másokat, melyek az 
egyes szakok szerint különbözők. Jog- és al-
kotmánytan (tulajdonképen polgári kötelességek 
tana) nagy szerej)et játszik. Fiatal idegenek 
részére külön osztályok állanak fenn, melyek-
ben a nyelvoktatásra helyeznek különös súlyt. 
A felsőbb leányiskola szintén általános peda-
gógiai és kereskedelmi képzést foglal magában. 
A genfi felsőbb tanintézeteknek egyik sajátos-
sága, hogy mint „hallgató" is járhat oda az 
ember ; mint ilyennek sem felvételi, sem más-
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féle vizsgálatot tenni nem kell. Az igazi szak-
iskolák, melyekbe 13 éves korában lép a gyer-
mek, jogot adnak az iparművészeti iskola, az 
óraműves-iskola, a szépművészeti iskola és 
a kereskedelmi akadémia látogatására. A 15 
évesnél idősebb fiatal emberek részére, akik 
a kereskedelemben, iparban s kézművességben 
fejtenek ki tevékenységet, vannak fakultatív esti 
tanfolyamok, a falusi lakosok részére földmí-
velési iskolák. A felsőbb oktatásnak szolgál az 
egyetem, a genfiek büszkesége, 1151 hallga-
tóval és 141 tanárral. 

E rövid áttekintés mutatja, Hogy Genf meg-
értette korát s a nyilvános oktatás fontosságát 
megismerve, nem kímél áldozatot, hogy a kor 
magaslatán magát fenntartsa. n o 

* 
Fiúk és leányok, rajzolótehetsége. Dr. Ker-

schensteiner, München városának iskolataná-
csosa az utolsó 9 esztendőben a müncheni 
népiskolai tanulókkal kísérletezett, hogy a 
következő kérdésekről fölvilágosítást nyerjen : 
„Miképen fejlődik a gyermekben rendszeres 
befolyásolás nélkül a grafikai kifejezés a kö-
zönséges gyermeksémától a művészi alakításig ? 
Minő okokra vezethető vissza e fejlődés ? Mely 
átlag-fok várható a gyermeki kor különböző 
fokain s az anyag különböző terén ? Mely kor-
ban áll be bizonyos föladatokra nézve a szük-
séges érettség ? Van- e említésre méltó produk-
tivitás? Vagy pedig első sorban tisztán az 
emlékezőtehetségen alapul a gyermek grafikus 
kifejező-képessége ? Mely nagyobb rajzolásnak 
van nagyobb jelentősége egy bizonyos korban: 
az emlékezet, vagy a természet után való ra j -
zolásnak?" 

Az az anyag, melyet Kerschensteiner össze-
gyűjtött és földolgozott, mintegy félmillió 
gyermekrajzra rúg; vizsgálódásának módjáról 
és ennek eredményéről egy műben számol be, 
mely legközelebb Münchenben e cím alatt fog 
megjelenni: , A rajzolótehetség fejlődése". 
Az egyik délnémetországi lapban a szerző 
egyelőre a következőket í r j a : „Az eredmények 
dúsan jutalmazták a munkára fordított fárad-
ságot. Nemcsak ú j kérdések megoldását értük 
el, hanem váratlan eredmények is mutatkoztak, 
így íölötte nevezetes különbség a két nem 
rajzolóképessége között a városi és falusi 
gyermekek különböző magatartása, az értelmi-
ség és a grafikus kifejezőképesség összefüg-
gése, gyöngeelméjüeknél az összefüggésnélküli 
alakítás föltűnő jelensége s még egyéb. Az 
eredmények közül a legnevezetesebb s általam 
nem is várt az a világos különbség, mely a 
két nem rajzolóképessége között fönnáll. A 
nem képzeteinek grafikus kifejezésére a fiúk 
tehetsége lényegesen nagyobb, mint a leányoké, 

ennek az oka abban fekszik, hogy a gyerme-
kek gyorsabban és tökéletesebben fogják föl 
az összjelenségefc. A dekoratív művészetre vo-
natkozó kísérletek ismét azt bizonyítják, hogy 
a leányoknak nagyobb a tehetségük a ritmikus 
dekoratív művészetre, mint a fiúknak, ennek 
az oka meg a leányoknak a rend iránt való 
erosebb érzékében s a leánynevelés különös 
viszonyaiban fekszik." 

* 

Dánia. Háromféle iskola van Dániában : 
anyaiskolák, elemi iskolák és felsőbb népisko-
lák. Az anya>skolák az egész iskolai szervezet 
teljes jogosultsága tagját képezik. Ezekben az 
iskolákban a mindkét nembeli 3—6 éves gyer-
mekek legelső testi, erkölcsi és szellemi fej-
lődésükre szükséges ápolásukat nyerik s az a 
hivatásuk, hogy átmenetet képezzenek a csa-
ládtól az iskolára. A vidéken kevés az anya-
iskola, nagyobb számmal a városokban talál-
hatók. Kopenhágában 14 ilyen iskola van. 
Elemi vagy községi iskola kétféle van: 
olyanok, amelyekben ingyenes a tanítás és 
olyanok, amelyekben tandíjat fizetnek. Csak 
bizonyos számú városban vannak olyan iskolák, 
melyekben tandíjat fizetnek ; így 1895-ben 
csak 12 ilyen város volt. Kopenhágában 
ugyanebben az esztendőben 19 tandíjmentes és 
10 tandíjas iskola volt. Néhány ritkább népes-
ségű kerületben még egy harmadik iskolafaj 
is van, az úgynevezett vándoriskolák; ezek 
különösen Jütlandban vannak elterjedve. A 
vidéken majdnem minden iskola létosztályú, 
míg a városokban 2— 8 osztályúak. A falusi 
iskolákban s a városi iskolák egyötöd részében 
két nem együttes tanításban részesül. A fel-
sőbb népiskolákat 14—16 éves gyermekek lá-
togatják. Folytatását képezik a községi isko-
láknak ; ezek az iskolák majdnem kivétel 
nélkül csak téíen vannak nyitva. Tanítástervük 
körülbelül ugyanaz, mint a községi iskoláé, 
természetesen bővített mértékben, német és 
angol nyelv is tantárgyak. Ezen iskolák mel-
lett Dániában még úgynevezett népfőiskolák 
is vannak, melyek ugyan jelentékeny állami 
segítséget kapnak, máskülönben azonban a 
tanítók, tantervek, tananyag és módszer tekin-
tetében teljes szabadságot élveznek. Az első 
ilyen főiskola 1844-ben állíttatott, jelenleg 
pedig 90 ilyen intézet van. Minthogy a dán 
törvény értelmében minden polgárnak joga 
van iskolát nyitni, Dánia a magániskolák ígé-
retföldje. Kopenhágában például 1874-ben 149 
magániskola volt 645 osztállyal, szemben 35 
nyilvános iskolával 324 osztállyal. A dán szemi-
náriumok tanítástervei a nálunk szokásos tárgya-
kon kívül a Siöjdöt is tartalmazzák s fakultative 
az angol, francia és német nyelvet is tanítják. 
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A kis Gábor története. 
Fehér világ volt. Szállt a hópehely az égből, 

mintha csak a mennyei cseresznyefák hullatták 
volna le fehér szirmaikat ; hullott a hó, mintha 
esak igazán kiszakadt volna az „angyalok pár-
nája, dunnája" s a sok, sok fehér pehely le-
szállna ide, miközénk. 

Hideg is volt. Kopogósra fagyott a föld, 
legalább nem olvad el egyhamar a hó, soká, 
soká fehér lesz a világ. 

Tarnai Sándor, a tanító, az ablaknál állott, 
nézte, hogy kik haladnak el az ablaka alatt 
és azt számítgatta: mennyi idő alatt takarja 
be a hó a lábnyomot. Felesége és 9 éves fia, 
a kis Laci, ott ültek a kályha előtt. Alkonyat 
\ olt. Nem dolgoztak. Laci odahajtotta fejét az 
anyja ölébe, az meg simogatta a kis fiú fejét. 
Csönd volt a szobíiban, de ahol szerető szívű 
emberek hallgatnak, ott a hallgatás is beszél. 

EgysHer csak megszólal a tanító : 
— Na nézzétek már ! Az a szegény fiú vagy 

10 perce didereg ott, Molnárék kapuja előtt. 
Még megveszi az Isten hidege, ha nem mozdul 
odébb. 

A tanítóné meg a kis Laci is kinéztek az 
ablakon s csakugyan, ők is látták, hogy egy 
9 — 10 éves fiúcska gubbaszt az átellenben lakó 
Molnárék háza előtt. 

— Szólj ki szegénynek. Hívd be fiam 
— mondta a tanítóné az urának s már nyi-
totta is az ablakot. 

— Jöjj ide fiú — kiáltott a tanító és a 
kisfiú azonnal föltápászkodott a földről. Be-
jött. Tisztességtudóan köszönt és megállott az 
ajtónál. 

— Hogy hívnak, fiam ? — kérdezte a tanító. 
— Miért nem mégy be valahova ? 

— Horváth Gábornak hívnak. Árva vagyok, 
kérem alásan. Szolgálatot keresek. 

— Te? Szolgálatot? Fiam, neked iskolába 
kell járnod ! 

— Igen is kérem. Olyan szolgálatot kere-
sek, honnét iskolába is küldenek, de nem fogad 
föl senki. 

A tanítóné jóságos két szemét elfutotta a 
könny, közelebb vonta magához a kis Lacit és 
reánézett az urára. Nem szólt, de olvasni lehe-
tett a tekintetéből. 

— Fogadd meg őt. Ne legyen oly árva. 
Künn oly hideg van, még megfagy a szegény. I 

Tarnai megértette a tekintetet. A tanítók 
tudnak olvasni az emberek szeméből. 

— Hát én megfogadlak téged. I t t bejárhatsz 
az iskolába, de jól kell magadat viselned. 

A szegény fiú maga sem tudta, ébren van-e, 
vagy álmodik ? Hiszen annyi helyen elutasí-
tották ! Kezet csókolt a jó embereknek és a 
tanítóné kezére néhány könnycsepp hullott. 

— Légy szorgalmas, derék fiú, Gábor! Ez 
volt minden, amit a jó asszony mondott. Es 
Gábor megfogadta. Az lesz. Derék, szorgalmas, 
igyekvő ember. Megtartotta. Nem kellett annak 
parancsolgatni. Tudta ő a házidolgot hamar. 
Es az iskolában? Ott figyelt még csak igazán ! 
A könyvét tán még éjszakára is magánál tar-
totta. Dehogy ment volna játszani vasárnap 
délután ! Könyvet kért és minden játéknál 
többet ért előtte, ha elolvashatta Dugovics 
Titusz, Kemény Simon, Kinizsi Pál történetét. 
Lacit magasabb iskolára készítette elő otthon 
az apja és az ő könyvei mindig a Gábor 
kezeibe vándoroltak vasárnap délután. Laci 
mindig elmondta neki. mit tanult. 

Esténként, mikor Lacit tanította az apja, 
leült a küszöbre és hallgatta Laci feleletét. 
A térképet ismerte már, és míg a cipőt tiszto-
gatta künn, képzeletben együtt utazott Lacival 
a Nagyalföldön, a Tisza mentén, fönn járt a 
Tátra, Fátra, Mátra tetején. 

Egyszer rajtcsípte Tarnai. 
— Mit csinálsz Gábor? 
— Kérem, cipőt tisztogatok, meg aztán 

tanulok. 
— Kulcslyukon keresztül? Gyere be hát, 

hallgasd meg, mit tud Laci. 
Gábor nem tudott hazudni. Megmondta. 
— Kérem, mi együtt tanultunk. Laci min-

den vasárnap odaadta a könyveit. Hallgatóz-
tam is. 

Tarnai megmondta a feleségének. Az a két 
jóságos szem megint oly könyörgően nézett 
és Tarnai megint megértette. 

— Majd ez éven együtt tanul Lacival, aztán 
majd gondolok valamit az istenadtával. 

És gondolt. Addig folyamodott, míg föl-
vették ingyen és úgy tanult, hogy ma mái-
kész ember. Ügyvéd a Gabor gyerek. 

És hogy lett azzá? A jósága, szorgalma 
által és hogy teljes életében szerette a köny-
vet, a könyvben a betűt. Mert a könyv igen 
drága kincs. Akik a könyvet szeretik, nem 
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lesznek elhagyottak soha. Ha szenvedsz, nyisd 
ki az imakönyv lapjait, vigaszt ád a betű. 
Szórakozni akarsz ? Csak olvasd el a szebbnél 
szebb történeteket. Elvezet a nagy világba. 
Túl a Dunán, túl a Tiszán, a Fekete-tengeren. 
Föltárja a multat, elővezeti hófehér lován az 
országszerző Árpádot, a híres Mátyás királyt, 
hogy szinte látjuk, hogy mily szépen fénylett 
a kard és mily szépen szólott a kürt. Ne 
hagyjuk olvasatlanul a jó könyveket, mert 
azokból még azt is megtanuljuk, hogy ez a 
föld az, melyen élnünk-halnunk kell, ez a föld 
az, amelyhez minket ezredéves multunk emléke 
ideszőtt. 

Ez t a kis történetet a pátkai áll. el. iskola 
ifjúsági egyesületi könyvtárának átadó-ünne-
pélyén olvastam föl, kis hallgatóim meglepően 
nagy figyelme közt. 

(PáiTca.) Oszoly Jolán. 

HIVATALOS 11 ÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfeliigyelőségnek és tanfelügye-
löségi kirendeltségnek. — 91.096/905. sz.) 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrnak 
f. évi okt. 28-án 67.943. sz. a. kelt .átiratára 
megengedem a postai hivatallal nem bíró 
kisebb községekben, telepeken, pusztákon vagy 
tanyákon alkalmazott áll. tanítóknak, tanító-
nőknek és óvónőknek, hogy a postai ügynök-
ségek kezelését minden további engedélykérés 
nélkül elvállalhassák. 

Megjegyzem azonban, hogy az áll. tanítók, 
tanítónők és óvónők ezen mellékfoglalkozás 
elvállalását az illetékes tanfelügyelőnek hala-
déktalanul bejelenteni tartoznak, s hogy ezen 
mellékfoglalkozással járó teendőket csakis hely-
ben és tanóráikon kívül eső időben láthatják el. 

Budapest, 1905 december 4-én. 
Lukács. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kirendelte: Pest-Pilis-Solt-Kiskún megye 

kir. tanfelügyelőjéül Mosdóssy Imre, központi 
szolgálattételre beosztott kir. tanfelügyelőt. 

Kinevez te : Maximovits Demeter oki. taní-
tót a bavanistei közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Lukács József oki. tanítót a marosportusi áll. 
el. isk.- hoz r. tanítóvá ; Lucs Ferenc oki. taní-
tót a hadadnádasdi áll. el. isk.-hoz r . tanítóvá; 
Krautné Heller Róza eddig állandó helyettes 
oki. tanítónőt a rákosszentmihályi áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Ruzicska Aranka oki. tarí tó-
nőt a csanádpalotai áll. el. isk.-hoz r. tanító-

nővé ; Sámáné Garay Mária eddigi állandó * 
helyettes oki. tanítónőt a várkulcsai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Nagy Rózsika eddigi 
állandó helyettes oki. tanítónőt a topánfalvai 
áll. el. isk.-hoz r . tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Péntek 
János aradszentmártoni áll. el. isk. tanítót a 
csanádpalotai áll. el. isk.-hoz; báró Haugwitz 
Amália zajzoni áll. el. isk. tanítónőt a brassói 
áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Bukovinszky Ist-
ván tótkomlósi munkaképtelen ág. hitv. ev. 
tanítónak évi 520 K-t ; Costa (Kossta) Péter 
tagadó medgyesi munkaképtelen gör. kel. tanító-
nak évi 48Ô K - t ; Pesteán János szindi munka-
képtelen gör. kath. tanítónak évi 740 K- t ; 
Kocsis Iszaia apoldi munkaképtelen gör. kel. 
tanítónak évi 300 K t ; Muia Illés óruszovai 
munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 340 K- t ; 
Nóvák Szilárd nagyzorlenczi munkaképtelen 
gör. kel. tanítónak évi 620 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Gruián Zachariás strázsai nyug. gör. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Stanciu Auréliának 
évi 300 K-t, Theodora, Viktória, Virgil és * 
János nevű kisk. árváinak egyenként 50 K t , 
mindössze 500 K - t ; néh. Hankonyy Lajos 
bajmoki nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Kulich Ilonának évi 550 K-t, Leona nevű 
kisk. árvájának 91 K 66 f - t ; néh. Gergely 
Rezső kistapolcsányi róm. kath. el, isk. tanító 
özv., szül. Heybl Máriának évi 394 K-t, Olga 
és Magdolna nevű kisk. árváinak egyenként 
65 K 66 f-t, mindössze 525 K 32 f - t ; néh. 
Pécsi István kisvásárhelyi róm. kath. el. isk. 
tanító özv.,szül. Horváth Máriának évi 347 K - t ; 
néh. Stoica Mihály szelistyei nyug. gör. kel. el. 
isk. tanító özv., szül. Ciucián Máriának évi 
450 K- t ; néh. Gedert János pátyi róm. kath. 
el. isk. tanító János nevű kisk. árvájának 
126 K 66 f- t . 

Alapszabályait jóváhagyta : a Marostorda-
vármegyei ált. tanítótestületnek, f. évi 97.204. sz. 
a, kelt rendeletével. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Taní tónő , Fe l sőapsa . Az eddig nyert állam-

segélynek folytatólagos kiszolgáltatását az 
iskolaszéknek a közigazgatási bizottság útján a 
vallás- és közokt. minisztériumtól kell kérnie. — 
E g y á l l ami t a n í t ó . Kellően megokolt kér-
vényét a tehermentes fizetést igazoló záradék 
rávezetése céljából küldje be az illetékes adó-
hivatalhoz s azután pedig a kir. tanf.-séghez. — 
Magániskola. 1. Bár nem ismerjük a hitköz-
séggel kötött szerződésének pontjait, állását, 
hacsak ebben határozottan körvonalozott föl-
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tételek nem gátolják, nézetünk szerint bármikor 
elhagyhatja. 2. A nyugdíjintézetbe való fölvétel 
iránt fölterjesztendő kérvények csatolmányait 
már többször ismertettük. Tessék utána nézni. — 
G. A. Tál. 1. Megosztás esetén az állam-
segélyt valószínűleg elveszítené. 2. Nyugdíj-
helyesbítés iránti kérvények s mellékleteik 
bélyegkötelesek. (Ezt már többször közöltük.) 
3. A tanítói föld jövedelmét kataszteri érték 
szerint vették föl, melynél a földnek tíz 
évi átlagban biztosan várható jövedelme volt 
irányadó. Ha most a megállapítás ideje óta 
magasabb haszonbért ért el, ennek arányá-
ban folyamodjék nyugdíjigény-emelésért. — 
B. I . Vagh. 1. Azon tanító növendékei után, 
ki bármely okból nem tagja a nyugdíjintézet-
nek, a 30 filléres járulékok nem szedendők; 
de ha egyöntetű elbánás céljából beszedetnek, 
a befolyt összeget az iskolafönntartó az iskola 
pénztára javára értékesítheti. (Ezt is már több-
ször közö tük.) 2. A szekrények szükségessége 
felől győzzék meg az isko^i fönntartót. — 
S. I . Csesztve. Díjlevelét kellene ismernünk, 
mert azon a címen, hogy a mezei munkát a 
hívek tartoznak teljesíteni, failletményének ki-
szolgáltatásával kapcsolatos kiadások alól nem 
szabadulhat. — P . Dunakeszi. Ha nincs állami 
szolgálatban, kivethetik. — Z. Uy. F. Kerekegy-
háza, Sz. I . Ápold. Tessék lapunk homlokzati 
részében foglaltaknak megfelelően eljárni. — 
B. I. Nyercze. 1. Tanítói fizetése után az 
1875. évi XXIX. törvénycikk 27. §-a alapján 
községi pótadót nem tartozik fizetni. 2. Je-
lentse be az esetet a főszolgabírónak. — 
K. K. Szekszárd. Az utód, ha a fizetésemelés 
személyhez kötötten történik, az 1893. : XXVI. 
t.-c. alapján kiállított javadalmi jegyzőkönyvben 
megállapított alapfizetésre tarthat csupán igényt. 
Különös dolog is volna az, ha pl. szolgálati 
évei arányában valamely áll. tanítónak személyi 
pótlékával együtt vagy anélkül 1400 K fizetése 
van, kezdő utódja, az előd által szerzett jogokra 
való hivatkozással, ugyanennyit követelne. — 
T. Ï . Noszlop. Tessék a pályázatokat figye-
lemmel kísérni. — M. V. Nyíregyháza. Legjobb 
az illető tanfolyamok vezetőségehez fordulni. — 
E. I . Balsa. Szíveskedjék az ismertetést közöl-
hető alakban beküldeni. — A. Az isk.-fönntartó, 
hacsak eziránt kifejezetten kötelezettséget nem 
vállalt, nem köteles útiköltségeit megtéríteni. — 
P . I . Fjszász. A végeredményről nincs tudo-
másunk. A bíróságnál természetesen hivatkoz-
hatik az igazságügyi miniszter elvi jelentőségű 
határozatára. — K. A. 1. Elhagyhatja indo-
kolás nélkül is, bármikor. 2. A bizonyít-
ványok másolatainak csatolása szükségtelen. — 
I . Zs. Ombódi Az illető egyháztagnak az el-
járása helytelen volt. Ha a tanítónővel szemben 

netán becsületbevágó kifejezéseket használt 
volna, jelentse ez . föl a járásbíróságnál. — 
Cs. 1. Szegedikei't. 1. Csak a tanév első felé-
ben köteles iskolába járni. 2. Okmányaiért 
írjon a tanfelügyelőségnek. — K. Gy. Ni. 1. 
A földbérlet megfelelő részét jogosan köve-
telheti. 2. E kérdésre a föltett alakban vá-
laszt nem tudunk adni. — Nagyjéesa. Ügye 
32.513/1905. szám alatt elintéztetett. — 
B. M. Túrkeve. A választási jegyzőkönyv 
irányadó arra nézve, hogy jogot tarthat-e a 
20%-ra? Az államiakat ez megilleti, de a 
községiek illetményeit a szervezet idevágó része 
nem érinti. Különben is, ha joga van a fönt-
érintett alapon, a tiszta jövedelem megállapí-
tásához az évi vagyonmérleg és nem a pénztári 
számadás szolgál kulcs gyanánt. A vagyonnak s 
így a vagyonmérlegnek tárgya a holt tőke, álló-, 
forgótőke, követelések, terhek stb. Legjobb 
volna, ha részletesebb tájékoztatásért valamely 
közelebb eső gazd. ism.-iskola szaktanítójához 
(Fegyvernek, Szolnok, Mezőtúr) fordulna. — 
I . Ugy. Ajtón. Ügye 89.981/1905. sz. a. Sze-
ben vm. közig, bizottságához leküldetett. — 
T. I . Resznek. Azt az urat nem ismerjük. 
Tessék valamely könyvkereskedőhöz fordulni.— 
F . T. P . Oy. Csak véglegesítése után lehet 
igénye korpótlékra. — A. I . P . A most érvényben 
levő szabályok szerint a r. tanító- és tanítónő-
jelöltek a tanítóképző 4. évfolyamának, elvégzése 
után tesznek képesítő-vizsgálatot. On hallott 
talán valamit, de úgy látszik, hogy rosszul. — 
Sell. L. Dradvány. Tessék Tomcsányiné Czuk-
rász Róza (Mátyásföld), vagy Péter József 
(Vágsellye) müvét megrendelni. — P . I . Karva. 
Útadót kell fizetnie. — Bogsánbánya. Még 
nem lépett életbe. — Sz. I . Benedehi. 1. 
Azért, mert a tanulók egy része az iskolai 
fegyelmet áthágta, nines joga az iskolaszéknek 
az illető gyermekek szüleit bírságolni. Ne tes-
sék alkalmat nyújtani ahhoz, hogy a gyer-
mekek ily kihágást elkövessenek. 2. Köteles 
fizetni. 3. Megsürgettük. — S. I . Márton-
falva. A 600 koronát meg nem haladó fizetésű 
tanítókat is megróják útadóval, ha az 1890. 
évi I. t.-c. 23. § ában fölsorolt egyenes adók 
valamelyikét fizetik. Ebből csak nem következ-
tetheti azt, hogy miután önnek több a fizetése, 
azért nem köteles a jelzett adót fizetni. — 
N. I . Sz.-Hutta. A községi iskola fönntartási 
költségei az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 35. §-a 
szerint a község minden kebelbeli, vagy hozzá-
tartozó polgárra és birtokosra kivethetők. — 
O. M. Selye. 1. A nyugdíjintézetbe való föl-
vétel iránti kérvény csatolmányait már sokszor 
ismertettük. Tessék utána nézni. 2. Erre nincs 
törvény. Attól függ, hogy miként állapodik meg az 
iskolafönntartóval. — W. R. Hogy szól a java-
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dalmi jegyzőkönyve? — S. Gy. Sz.-ITjlak. 
Korpótlékra csakis oklevelének keltétől számí-
tandó 5 év múlva leket igénye. — P . M. 
Kosztolna. Nem érezzük magunkat hivatottak-
nak arra, hogy a ruha- és fehérnemüfoltozásra 
vonatkozólag föltett kérdésére válaszoljunk. — 
R. T. Bármely könyvkereskedőnél megrendel-
heti a szükséges könyvet. — Tantestület , 
Perjámos. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter által kiadott helyesírási szabályokért 
forduljanak a Lampel-céghez (Andrássy-út). — 
C. I . Kismánya. 90.077/1905. sz. a. elintéz-
tetett. — Megoldás. A háromtanítós iskolákra 
nézve a Tanterv 328. lapján részletezett óra-
terv irányadó. — R. I. Zernest. Olyan tan-
könyvet mi sem ismerünk. — M. I. Gerebonc. 
1. À kinevezési okmány csatolása mellett ke-
resse meg panaszával a közig, bírósághoz 
felebbezhető határozathozatal végett a közig, 
bizottságot 2. A 800 K-hoz hiányzó 28 K nak 
államsegélyből leendő fedezéseért folyamodjék a 
min.-hoz. 3. Nincs tudomásunk arról, hogy a 
határőrvidéken működő tanítók a fát külön illet-
ményként kapják. 4. A szabályrendeletet 50 
f-ért megszerezheti az Egyetemi nyomdánál. — 
S. M. T. A felekezeti tanítók (tanítónők) köri 
és közgyűléseken való részvételük alkalmával 
fölmerült útiköltségeket és napidíjakat az egy-
házi hatóság szabá lyrendele t ig állapította 
meg. 30 K-t egy részvételért nem követelhet. 
Ha az iskclaszéii elnök ezt megígérte, fizesse 
ki a hitközségi pénztárból. — R. I. Csantnvér. 
1 koronás bélyeggel ellátott s a tanfelügyelő-
ség útján a minisztériumhoz küldendő kérvé-
nyéhez csatolja azt a jegyzőkönyvet, mellyel 
fizetése fölemeltetett. 

hDLÖNFÉ LÉK, 
— A Gyermektanulmányi Bizottság a 

jövő év folyamán a váciutcai ú j városháza 
közgyűlési termében a következő sorrendben 
tar t ja meg értekezletét: 1°06 január 16 án : 
„A gyermskek idegességének okai." Előadó: 
Schuschny Henrik dr. orvos. Ugyanakkor „Az 
idegesség okairól a családban" fog értekezni 
Banschburg Pál dr. idegorvos, a lélektani labora-
tórium vezetője. 1906 február 10-én: „Néhány 
siketnéma és vak gyermek nyelvi fejlődéséről." 
Előadó : Balassa József dr. tanár. 1906 március 
10-én: „A gyermek érdeklődése." Előadó: 
Weszely Ödön dr. tanár. 1906 április 7-én: 
„A gyermek öntudatának fejlődése." Előadd: 
Kőrösy György dr. gimn. igazgató, Désről. 

— Százszorszép dalok albuma. A nemzet-
közi zeneirodaJom legremekebb dalainak gyűjte-
ménye énekhangra, zongorakísérettel jelent meg 

Klökner Ede budapesti zeneműkiadó kiadásában.-
Ára 5 korona. Az értékes gyűjteményben 40 
művészi dal vetekszik egymással az elsőségért 
s nehéz eldönteni, hogy a magyar vagy a 
lengyel, az esztetika vagy az olasz hddít-e jobban 
sajátos bájával ? nem is szólva a kritikán fölül 
álló klasszikusokról: Schuberth, Schumann, 
Mendelssohn, Loewe stb., kiknek kiváló ízléssel 
kiszemelt darabjait kapjuk, még pedig az ere-
deti szöveg mellett, mindig a magyar fordítá-
sával, míg az eredeti magyar versekre költött 
dalok szövegé rendesen németre is le van for-
dítva, a nemzetiségi vidékek s még inkább a 
külföld számára. Már ez utóbbi szempontból 
is nagyon helyes politika volt a mesteri dalok 
gyűjteményébe belevonni a magyar zeneszerzők 
javát. Bdiner t József, Gaál Ferenc, a korán 
elhunyt nagytehetségű Greizinger (Ivánfy) Iván, 
Hubay Jenő, Bányi Ernő, Siposs Antal, Szent-
Gály Gyula közölt dalai méltán foglalnak helyet 
a külföldi nagyságok alkotásai mellett. A rendes 
kótanagyságú kötet 120 lapra terjed, ennyi 
szokott lenni egy modern opera teljes zongora-
átirata, 10 — 12 korona árban; ehhez képest a 
Százszorszép dalok ára csekélység. Az előkelő 
külsejű, fényes, vastag papírra nyomtatott 
kötetet jó lelkiismerettel ajánljunk dalkedvelőink 
figyelmébe. 

— Helyreigazítás. Lapunk f. évi 49. szá-
mában megjelent fölhívásba nyomdahiba csú-
szott be. Szolgáljon tudomásul az illetőknek, 
hogy a fölhívást Paliir János gk. tanító kül-
dötte be. 

— Halá lozások. Simon József nyug. felső-
rajki tanító Keszthelyen, 67 éves korában el-
hunyt. — Kerka-ztner Jakab csömöri róm. 
kath. kántortanító 55 éves korában, 36 éves 
tanítói, 12 éves kántori működése után, Ï. hó 
9-én hirtelen elhunyt. — Váry Mihály nagy-
becskereki áll. tanító életének 55-ik, tanítói 
működésének 36-ik évében jobblétre szenderült. 
Áldás emlékükre! 

Tartalom : A Dépiskolai irattárakról. Gramma 
Döme. — A női kézimunka az új Tantervben. Vörös-
váry Béláné. — Néptanítók a természettudomány 
szolgálatában. Pósch Károly. — Az összes kartársak 
figyelmébe ! S. N. L. — Külföldi szemle. — Szün-
óra : A kis Gábor története. Oszoly Jolán. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1905. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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n é p t a n í t ó k l a p j a . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

M e g k a p h . i t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népok ta tás i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák , elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i r án t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l letékes k i r . tanfelügyelő ál ta l l á t t amozo t t 
községi elől járósági b i zony í tvánnya l együ t t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez k ü l d e n d ő k . A he lység (a megye meg-
jelölésével) es az u tolsó p ó s t a világosan k i i randó . 

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

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m inden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i s zámí tha tó h i rde tés i dí j e lő re k ü l d e n d ő 
b e . Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d r é szé t 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasábu sora 1 ko rona . 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: 
BUDAPEST, I I . KER. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. 

KIADÓHIVATAL: 
MAGT. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3 , 

üézir a/tolt a/t nem adunk vissza. 

r 

Evvégi gondolatok. 
A karácsonyi szent ünnepkör varázs-

hatalma boldoggá tet te egy-két napra 
a nyugtalan kedélyeket is, száműzte az 
elégületlenséget is. A Megváltó eljöve-
tele a legfönségesebb ódát is túlszár-
nyalja: ily hatalmas költeményt prózá-
ban valóban bámulhat a gyarló embe-
riség; ennél magasztosabb eszme még 
nem öltött testet. Szenvedni és szeretni, 
nélkülözni és mosolyogni, üldöztetni és békét 
hirdetni : ez az igazi boldogságra vezető 
eszménykép. Ha valaha, úgy különösen 
most gondolkodhatunk arról a nagy 
szeretetről melyet a karácsonyi ünne-
pek sugároznak felénk. Különösen mi, 
néptanítók tegyük az élet mérlegére e 
két szót: szeretet és békesség. Mert a 
szeretet az élet napja, enélkül nincs 
virág, nincs pacsirtadal, nincs fejlődés, 
csak csenevészedés; a békesség ad az 
életnek tartalmat, díszt; olyan, mint a 
sötét éjszakában a csillag: erősödés, 
haladás enélkül el sem képzelhető. Ahol 
béke nincs, ott a csillagtalan éjszakában 
dúló viharok pusztítanak s ki tudja, ki 
éli azt túl? 

Nyissuk csak föl hazánk történetét 
s szomorúan láthatjuk, hogy a leg-
nagyobb nemzeti veszedelmek oka az 
áldatlan testvérharc. Midőn Béla és Endre 
egymással harcra kelt, szívesen lát ta 
ezt IV. Henrik német császár, még 

segítséget is nyújtott , hogy azután ki-
terjeszthesse atyai kegyes oltalmát nem-
zetünkre. Vagy nézzük az ország álla-
potát a mohácsi vész előtt. A pórnép 
lázadásba tört ki Dózsa vezetésével, a 
köznemesség a főnemesség ellen fordult 
s ez lett a nemzet bukása. Hiábavaló 
volt Tomori vitézsége, a király buzdí-
tása. Az egyenetlenség lett hazánk 
temetője akkor, hova a nemesség dísze, 
virága temetkezett. Ha az egész nemzet 
egyetértő akarattal állott volna szembe 
Szulejmánnal, kérdés, nem győzött 
volna-e a hazaszeretet a zsarnokság 
fölött? — A történelem lapjait for-
gatva, nagyon sokszor látjuk, hogy a 
legnagyobb zavarokat az embereknek 
egymásiránti elhidegülése okozta, mert a 
társadalmi egyensúlyt a szeretet kormá-
nyozza. A ^szeretet az életnek azon becses 
aranyfonala, mely egymáshoz fűzi a külön-
böző társadalmi osztályokhoz tartozó egyéne-
ket. Elveink lehetnek szétágazók, nyel-
vünk lehet különböző, de a hazának 

V ' 
szeretetébe^ eggyé kell forrnia e hon 
minden polgárának, mert „dicsőséges, 
fényes mult néz le róla" s akkor „jöj-
jön reánk még százannyi zivatar, még 
akkor is magyar marad a magyar!" 

Manapság szinte az anyatejjel szívja ma-
gába a gyermek a test/vérgyűlöletet, azért 
nem csekély föladat fölvenni a harcot a sze-
retet jegyében a békéért, iskolában és társa-
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dalomban. Vigyük be az iskolába szívünk 
legtisztább érzeményeit, az igazi szere-
tetet , amely „türelmes, kegyes, nem 
irigykedik, nem cselekszik álnokul, nem 
gondol gonoszt, nem örül a hamisság-
nak", csak az igazságban kimeríthetet-
len. Ha ezt a szellemet visszük isko-
láinkba, akkor egy boldogabb jövő 
magjait hintet tük el, mert az ősz :nte 
szeretet összeforrasztja a szíveket, míg 
a szeretetlenség leszakítja a gyermeket az 
édesanya kebléről, a fiút elszakítja az apa 
vezető jobbjától, a szegény kezét vérfürdőre 
ingerli a gőgös gazdag ellen. Azért a jó 
tanító, fáradságot nem kímélve, irtsa a 
gyermeki szívben a konkolyt és soha 
se szűnjön meg buzgólkodni, hogy a 
„szeresd felebarátodat, mint önmagadat" 
ne csak ige, hanem való élet legyen. 
Igaz, e munkát nem fizeti majd meg 
senki, de a taní tó nem. robotmunkát 
végez ; ehhez végtelen szeretet kell ; 
csak a nemzet iránti szenvedélyes sze-
re te t képesíthet erre. S amely pillanat-
ban a tan í tó szívében megfogyatkozik 
a szeretet, nem lehet nevelő. 

Tanterv, szabályrendeletek csak kere-
t ek : a szellemet a taní tó leheli arra. 
A tanító hivatásérzésétől függ tehát az 
iskola szelleme, de nem csekély befo-
lyású a kormányzás szelleme sem. Jó 
tanfelügyelők és igazgatók virágzóvá 
tehetik az iskolákat, ha a lankadót 
szeretettel buzdítják, a gyöngét segítik, 
a tévelygőt jó útra vezetik. Az össze-
tartozóság érzését, ami a tanítóságnál 
hiányzik, ők hivatottak megteremteni. 
I t t valóban beigazodik a mesebeli bok-
réta regéje. Ha jó ember ve t te kezébe 
a rózsabokrétát, kellemesen illatozott, 
pompájával gyönyörködtette az embere-
ke t ; ámde ha rossz ember kezébe került, 
hervadt szirmaiból darazsak szálltak az 
emberiség boszantására. Jó vesetök virág-
zóvá teszik majd a tanügyet nemzeti kultú-
ránk igaz dicsőségére, s tanítóink hitvallása 
lesz: a hazát szeretni annyi, mint azt kívül-
ről félelmessé, belülről nyugodttá tenni! 

Az igazi népnevelő munkája nem zsu-
gorodik össze az iskola szűk falai közé. 
hanem törhetetlenül hirdeti az életben 
is az igazság igéit, kitartással küzd, hogv  
az új emberek testvérekként fogjanak 
össze, mert csak a közös támogatás 
által tesszük a hazát naggyá. Tanítsuk 
a népet az erényt szeretni, ha annak 
betartása önfeláldozásba kerül is. Az 
igaz boldogság mindenkor a szenvedés 
romjain épül; lemondás és önzetlenség 
nélkül nem lehet nagy intézményeket 
alkotni. Természetesen, hiába a legjobb 
ékesszólás, ha az élet mást beszél. 
A tanítónak jó példával kell előljárnia, 
mert ha a jó pajtásokkal ellátogat a 
fonók és kukoricafosztás nem épen pél-
dás mulatságaira . s a korcsmától sem 
irtózik valami nagyon, akkor veszve 
van a tekintélye, nem képes nevelőleg 
hatni a népre. Pedig, ha például azt a. 
pénzt, amit Magyarországon szeszre köl-
tenek, csak néhány éven át fordítanák 
közjótékony és közhasznú intézményekre : 
nem lenne egyetlen egy község sem 
templom és iskola nélkül s nem lenne 
egyetlenegy teljesen elhagyatott ember 
édes hazánkban. 

Fontos föladat az áldozatos testvéri 
szeretet megteremtése. Egymásért ha 
dolgozunk, áldozunk, önmagunkat emel-
jük. Támogassa a magyar néptanító 
lelke tiszta hevületével a honi ipart : 
ha testvéreinket pártoljuk, azzal csak saját 
ügyünket mozdítjuk élő. Értessük meg a 
néppel, a szövetkezés által mily tete-
mes gazdasági hasznot csinálhatunk. 
Amire az egyes képtélen, azt sokan könnyen 
vihetik véghez, s a testvéri szeretet, köl-
csönös támogatás mindenki számára 
bőven gyümölcsözik. Angliában az 1844. 
évben 28 takács által alakított szövet-
kezetet „a 28 herceg fényes boltjának" 
csúfolták, de ezek nem törődtek a gúny-
nyal s ki tar tó buzgalmuk folytán kiala-
kult az úgynevezett manchesteri rend-
szer, melynek 12.000 tagja, 27 millió 
forgalma és 477 ezer forint évi nyere-
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sége volt. De ehhez kitartó munka kell 
s folytonosan kell küzdenünk a nép-
bolondítóktól drága pénzen árult hang-
zatos, hemzsegő ámítások ellen, hisz 
Proudhon a Kain és Ábel óta fönnálló 
tulajdonjogot letagadja, mert az szerinte 
lopás és csalás eredménye. 

Újult erővel vértezzük föl magunkat 
s az újév küszöbén az újult reményt, 
mely eltölti most a föld minden népeit, 
törekedjünk állandósítani; hogy a szent 
béke naggyá, hatalmassá és dicsővé 
tegye a mi édes magyar hazánkat. Kü-
lönösen mi, néptanítók mondjuk és vall-
juk ez igazságot : 

„Óh ! te világot összetartó 
Szentelt érzelem, 

' Földieknek égi része, 
Dicső szeretet ; 
Boldogítva szállj le hozzánk : 
Emelj bennünket, 
A világ szennyétől tisztíts 
Égi szeretet." 

(Budapest.) Urbáriyi C. József. 

i z I. osztály líj Tanterve. 
Mielőtt az első osztály Tantervét és a hozzá-

fűzött Utasításokat egybevetném a régivel, 
lehetetlen mellőznöm — épen az első osztály-
ról szólva — az új Utasításnak azt a részét, 
amely a népiskola oktató- és nevelő-munkájával 
foglalkozik 

Az új Utasítás szerint a népiskola épúgy 
nevelő, mint oktató intézet, tehát nevelő- s  
oktató-fölad ita nem különíthető el egymástól. 
Vagyis a neve'ésnek az oktatással összhangzóan 
kell működnie. Nagyon természetes, hogy a 
tanító ebbeli párhuzamos muc kajának az első 
osztályban kell megvetni az alapját. Úgy vélem, 
hogy e tekintetben a legszebb és legfontosabb 
föladat az első osztály tanítójának jut. Epen  
az első osztály kapja a legzsengébb és legfogé-
konyabb korban a gyermeket, nyilvánvaló, 
hogy a nevelő tovább: munkássága attól tügg, 
miképen rakta le az alapköveket az első osz-
tály tanítója. Az új Utasítás pedig megjelöli a 
biztos irányt a tanító nevelő-munkájának. 

Kiindul abból hogy az erkölcsi nevelésnek 
biztos alapja és erős eszköze a vallás. Ezért 
a tanító nevelő-munkájában • amily hálásan 
fogadja a hitoktató működését, épúgy rajta 
van, hogy a maga körén belül ő is közremű-
ködjék a vallásos érzés ápolásában. A neve-
lésre vonatkozólag az ú j Utasítás nem állít 
föl szabályokat, mert általában tudva van, 

hogy a tanító a maga egyéniségével, a maga 
példájával neveli a gyermeket. Csupán néhány 
főelvre irányítja figyelmüket. 

1. Már az első osztályban vigyá?nia kell a 
tanítónak arra, hogy erkölcsi intelmeket sűrűn 
ne ismételjen, erkölcsi szabályokat ne emléz-
tessen. Az időelőtti sok moralizálás untat ja és 
eltompítja a gyermek lelkét, kora-vénné, tudá-
kossá teszi. Az első osztályban kezdjük meg 
a gyermeket a fegyelemhez, az iskolaélet rend-
jéhez szoktatni. De ez fegyelmezés és még nem 
erkölcsi nevelés. A fegyelmezés azért rendkívül 
fontos, mert útját egyengeti az erkölcsi neve-
lésnek. 

2. Az erkölcsi érzések nagy részét magával 
hozza a gyermek a szülei házból, más részét 
az iskolaélet kelti benne. A tanító ismerje 
meg ezeket, hogy fölhasználhassa, esetleg el-
lenőrizze éz igazítsa. 

A tanító viszonyát a tanulókhoz egy főér-
zés teszi erkölcsileg termékennyé : a szeretet. 

Mily nagy igazság rejlik ebben! Akik első 
osztályban huzamosabb idő óta tanítunk, mind-
untalan észrevehettük, hogy az a hat éves kis 
gyermek mily aggócjó tekintettel közeledik felénk, 
mily félve nyújtja felénk kis kezét és rögtön 
mennyire megváltozik, ha a tanító szeméből 
meleg szeretet árad feléje. Ezért mondja helye-
sen az új Utasítás, hogy az iskola nyájas, 
vidám hely legyen, ahova szívesen jár a gyer-
mek, ahonnan nem fáradtan, megalázva tér 
haza, hanem fölfrissülten, emelkedett szívvel. 
Az engedelmességnek is szeretetből kell fakadnia 
és nem félelemből. Végül a gyermeknek az 
iskolában kell megtanulnia az egyenlőség és 
igazságosság alapvető érzéseit. I t t mindenkinek 
ugyanazok a kötelességei, de jogai is. Se vagyon, 
se rang, se felekezet nem jő tekintetbe. 

Az új Utasítás mellőzni kívánja a fölvigyázó-
rendszert, mert gyűlölködést szít a tanulók 
között. A tanító maga ismerje meg jól a növen-
dékeit. Büntessen, jutalmazzon igazságosan. 
Testi büntetést mellőzzön. A dicséret legyen 
buzdító, de nem elkapató. A tanítónak egy-egy 
elismerő szava, jóságos pillantása a legtöbb 
esetben elegendő. A gyermeket nem szabad 
egykönnyen abba a helyzetbe hozni, hogy bün-
tetésre érdemes dolgot tegyen. 

Az első osztályban nagy gonddal kell kivá-
lasztani az olvasással kapcsolatban a nép példa-
beszédeiből és közmondásaiból egynéhányat. 
Okoskodásnak itt még nincs helye. Á kis gyer-
mek ezekből az erkölcsi törvényt, mint puszta 
tényt, ismeri meg. Az iskolai élet minden pil-
lanatban alkalmat nyújt egészséges erkölcsi 
elvek foganatosítására, esetleg az elvek rövid 
formulázására és emlékezetbe vésésére is; a 
a rend fönntartása, az iskolai munka végzése, 
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kirándulás, ünnepély, mulatság, mind helyes 
erkölcsi szokások meggyökereztetésére szolgál. 

Az erkölcsi nevelés után az értelmi neve-
lésről szól az ú j Utasítás. A koncentráció elvé-
nek már az első osztályban is érvényt kell 
szerezni. Ugyanis az első osztályban készsége-
ket és ügyességeket tanítunk, írást, olvasást, 
számolást, éneklést, kézimunkát, testgyakorlást, 
— a tárgytanítás pedig egy, beszéd- és érte-
lemgyakorlatok címén, ebben az ismeretek 
minden fajta elemei bent foglaltatnak. 

A módszeres utasítások első elvéül vallja az 
ú j Utasítás a következőt : „ A tanításban 
mindig az eleven szemléletből induljunk ki." 
Rendesen beérjük képekkel is ; de nem a tan-
terem a szemléltetés igazi színhelye, hanem a 
szabad természet (iskolai udvar, kert) ; ide 
kell áthelyezni, amikor és ahol lehet, a taní-
tásnak egy részét. A kirándulásoknak az eddigi-
nél sokkal nagyobb mértékben kell érvénye-
sülniük a népiskolákban. Mennyi alkalma van 
a tanítónak a kirándulások alkalmával az eszté-
tikai nevelésre ! A legigénytelenebb része a 
természetnek tele van szépségekkel. A fák 
levelei gyönyörű változatosságokat mutatnak 
formákban és színekben, a piílangó a festés 
műremeke és így tovább. 

Az oktatás elméleti céljaira nézve fölötte 
fontos, hogy minden elméleti tanulás, ameny-
nyire lehet, cselekvéssel kapcsoltassák össze és 
hogy közös legyen a tanítás. így pl. az első 
osztályban a számolás alkalmával a gyermek 
összerak, szétoszt pálcikákat, golyókat stb. ; 
így szerzi meg a számtani alapfogalmakat. 

Az iskolai élet rendjénél az első, de talán 
a népiskola minden osztálya szempontjából 
megszívlelendő az új Utasításnak az osztályo-
zásra vonatkozó része. Csak nagyobb időközök-
ben, pl. félévenként osztályozzunk, amikor a 
tanulót már megismerhettük a tanteremben, a 
kirándulásokon, játék közben, a munkánál. 

Az új Utasítás szerint a tanulónak az isko-
lában kell megtanulnia, a tanultakat és ott 
kell azokat földolgozni. Altalánosságban a házi-
föladatok mellőzendők, mert a tanulónak szük-
sége van a szabad időre. Ebből azonban, saj-
nos, nem vonta le a konzekvenciát az új Uta-
sítás, hogy a tanításnak csak délelőtt kell 
lefolynia és a délutánt szabaddá kell tenni. 
Az egyfolytában való tanításra épen az új 
Lltasítás szellemében minden erőnkből törekedni 
kellene ! 

Befejezi ezt a részt az ú j Utasítás azzal a 
helyes követeléssel, hogy a népiskolát nevelő-
oktató sikerének biztosítása céljából el kell 
látni célszerű bútorokkal, minden szükséges 
tanuló- és s7emléltetőeszközzel, könyvtárakkal, 
a tanulókat pedig a szükséges könyvekkel, 

írószerekkel, füzetekkel és tanszerekkel, Ugyan 
el vagyunk-e mi itt látva mindezekkel? * 

És most rátérek az első osztály ú j Tanter-
vének és a hozzáfűzött Utasításnak ismerteté-
séhez. Mindjárt szembeötlik, hogy az új Tan-
tervben a heti óraszám 20-ról 21-re emelke-
dett. Az egy óra szaporulatot a rajztanítás 
okozza. Ezzel egy ú j tantárgy vitetett be az 
első osztályba. 

A régi Tanterv szerint az első osztályban 
az olvasás írás tanítására heti 8 óra volt ki-
szabva ; az új Tantervben heti 9 óra van elő-
írva. Ezzel nyert egy órát az anyanyelvi taní-
tás, de veszített egyet a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tantárgya. A többi változatlan 
maradt. 

Tárgyanként véve a régi és az ú j Tantervet, 
azt látjuk, hogy a régi Tanterv a magyar 
nyelvnél különválasztja az írva-olvasás tanítását 
a magyar nyelv tanításától, vagyis a magyar 
nyelvnek mint főcsoportnak egyik alsó cso-
portja az írva-olvasás tanítása és egy másik 
alsó csoportja a magyar nyelv tanítása. Az 
első osztályban az új Tanterv szerint egybe 
forr e kettő. És ez helyes. Lényegben azonban 
megegyeznek, miután mindkettő az irás és 
olvasás tanítását az írva-olvastaiáson kezdi 
és az ír va-olvastató vagy hangoztató módszert 
ajánlja. E módszerre vonatkozólag újat az 
Utasításokban nem találunk. Mindnyájan jól 
ismerjük e módszert. Ezzel behatóbban nem 
foglalkozom. Kiemelem azonban a Tantervből 
azt a helyes követelményt, hogy az írás elsajá-
títása után helyesírási gyakorlatok tartassanak, 
és pedig a hosszú mássalhangzók kiejtés utáni 
leírása ; írás, másolás és diktálás szerint. Rend-
kívül fontos az Utasításnak az a része, amely 
a tanító élőbeszédjére és a helyesírásra vonat-
kozik. A tanítónak tisztán kell kiejtenie a szó-
kat, hogy aszerint írhassa le a tanuló. Nem 
népiesen, hanem irodalmi nyelven kell a szó-
kat kiejteni. Tehát nem mondjuk így: kéne, 
aszondom stb. Eilenben nem szabad a helyes-
írás kedvéért a kiejtést meghamisítani. Nem 
szabad így mondanunk : igaz ság (hanem igas-
ság), tölt-se (hanem tölcse) s. i. t. Majd meg-
tanulja a gyermek mindezt a nyelvtani eleme-
zéskor. 

Az ú j Utasítás megjelöli az Abc olvasó-
könyvi részének a tartalmát. Legnagyobbrészt 
elbeszélő tartalmú anyag veendő föl, még pedig 
leginkább apró állat- és népmesék. Ugyancsak 
kijelöli, hogy az első osztály olvasókönyvében 
okvetlenül fölveendők: Imák. {Pósa L. Jó Iste-
nem, fölébredtem; Én Istenem, jó Istenem.) 
Gyulai Pá l : A két cica meg a hamis gyerek. 
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Bölcsődalok I—III. Pósa L. : Szentjánosbogár. 
Szász K, : Miből lesz a kalácska ? Népversikék. 
(Napkivogató. Hóolvadáskor, Úri lakodalom.) 
Az új olvasókönyvekben ezeknek az olvasmá-
nyoknak már benn kell lenniök. Mindenesetre 
emelni fogják az olvasókönyv tartalmi értékét. 

Számtan. 
A régi Tanterv szerint a tanító a számvetés 

tanításának első fokán a gyermekeket kezdet-
ben az 1 — 10-ig, az esetben, ha e körben 
ügyesen számolnak, 1—20-ig, de legföljebb a 
30 ismertetéseig vezeti. A régi Utasítás szerint 
a tanító a gyermekeket számlálni tárgyakon 
tanítja. 

Az ú j Tanterv csak a 20-as körben való 
számtanítást írja elő és a mértékek megismer-
tetését tűzi ki tárgykörül, amennyiben a váltó-
számok az 1—20-ig terjedő számkörbe esnek. 
Az új Utasítás megkívánja, hogy a tannló 
maga hajtsa végre a műveleteket, de megjegyzi, 
hogy az első osztály írásbelileg nem számol. 
A számjegyeket is csak akkor kezdje íratni a 
tanító, mikor a hármas, illetve ötös körben 
számoltak. Helyeslem Mencsey Károly kolle-
gámnak a Népt. Lapja 34. számában erre 
vonatkozó azon megjegyzését, hogy ha a tanító 
mindjárt az 1 es ismertetésénél kezd íratni, 
azzal sem vét nagyot, mert ez semmi különös 
nehézséget nem okoz, mert hisz a tanulónak 
az írva-olvasás előgyakorlataiból már van annyi 
jártassága, hogy az egyet könnyűszerrel le 
tudja írni, abból pedig könnyen alakítja a ket-
tőt. Fokozatosabb ez, mintha gyors egymás-
utánban az anyag torlódása miatt három, illetve 
öt számjegy írását kell a tanulónak megtanulnia. 
Abban is igazat adok kollegámnak, hogy a 
20-as kör is sok az első osztályba; a legtöbb 
iskola nem tud]a alaposan befejezni, részint a 
gyöngébb gyermekekre való tekintetből, részint 
az osztályok zsúfoltsága miatt. En sem helyes-
lem azt, hogy az első osztályú tanuló a 20-as 
körben csak az összeadásban és kivonásban 
legyen biztos; a tízes kör minden műveletében 
legyen biztos a tanuló, akkor könnyen megy 
a többi. 

Beszéd- és értelemgyakorlatok. 
A régi Tanterv szerint a beszéd- és értelem-

gyakorlatok a magyar nyelv főcsoportjának 
egyik alsó csoportjaként szerepelt. Célul azt 
tűzte ki, hogy az iskolába járni kezdő kis-
gyermekek a tanulásra előkészíttessenek és a 
logikai rendben való szabatos beszélésre szok-
tattassanak. Az új Tanterv szerint a beszéd- és 
értelemgyakorlat célja az ismeretszerzés, érte-
lemfejlesztés, erkölcsnemesítés alapjainak a 
megadása. Már föntebb említettem, hogy a 

régi Tantervhez képest veszített egy órát. Nagy 
előnye az új Tantercnek, hogy részletetes tan-
menetet nyújt heti beosztással és a tanítás 
középpontjait és köreit pontosan megjelöli és 
pedig : I. A szülői ház ; II. Az iskola ; III. A 
templom. IV. Idő, időjárás. 

A „Magyar Paedagógia" októberi számá-
ban már kifejtettem nézetemet a beszéd- és 
értelemgyakorlatokról ; nem akarok ismétlésekbe 
bocsátkozni, ezúttal esupán a „Család és iskola" 
novemberi számában megjelent cikkre akarom 
a figyelmet fölhívni, amelyben a kolozs-megyei 
tanítótestület elnöke, a helyi tanterv készíté-
sét sürgetve, azt ajánlja, hogy lehetőleg min-
den egyes tárgynál, de különösen a beszéd-
és értelemgyakorlatok anyagánál is, mindig a 
helyi viszonyokra legyünk tekintettel. 

Bajz. 
A régi Tanterv az első osztályban nem kívánt 

rajzot. Az új Tanterv a beszéd- és értelem-
gyakorlatokkal kapcsolatban az I. és II. osz-
tály számára heti 2—2 félórát tűz ki. Tárgya: 
golyó, karika, létra, kereszt, ostor, kocsikerék, 
levélboríték, papírsárkány stb. A tanítási órák 
egy része kézügyesítő-gyakorlatokra fordítandó. 

E gyakorlatokat az Utasítás szerint addig 
kell végeztetni, míg a tanulók az adott vonalat 
vagy formát könnyedén és helyesen nem tud-
ják ábrázolni. A kézi ügyesség fejlesztése végett 
rajzoltassunk köröket, ellipszist, hurkokat, 
hullám- és csigavonalakat, különböző irányú 
egyenes vonalakat stb. Általában ügyelnünk 
kell arra, hogy a kézügyesítő-gyakorlatok ne 
váljanak unalmas, lélekölő, gépies munkává. 

Az új Utasításnak úgyszólván legeredetibb 
része a rajz tanításáról szóló fejezet. De az 
első osztály Tervének ismertetése keretében 
ennek általános ismertetésébe nem bocsátkoz-
hatom. A tanítás egy óráját kitűnő leckemin-
tában mutatja be az ú j Utasítás. 

Ének. 
A régi Tanterv szerint az iskolai első évben 

egy hangtól háromig, folytatva az öt hang 
gyakorlásáig. Az új Tanterv egész részletesen 
kidolgozta az énektanítás tantervét és utasí-
tását. Az óraszám megmaradt ; azonban a régi-
hez képest úgy a szöveges daloknak, mint az 
ezekkel rokon énekgyakorlatoknak zenei tárgy-
köre: 1 — 6 hangnyi terjedelem. Hetenként két 
félóra fordítandó erre. 

A módszerre nézve megjegyzi az új Utasítás, 
hogy az új Tanterv az alsóbb (I—II.) osztá-
lyokban megelégszik a dalok és énekek meg-
tanításával s csak az énekhangok tudatos ér-
zékeltetése céljából és analitikai úton kívánja 
meg a tanult dalokból elvont énekgyakorlatokat, 
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anélkül, hogy ezeknek névvel és jeggyel való 
társítását kötelezővé tenné. 

A tanítás anyaga az első osztályban : Dalok 
és énekek hallás után. Ritmusos mondókák, 
népies gyermekdalok, játékdalok ; a népdal-köl-
tészetnek legkönnyebb termékei, a gyermekvers 
és dalköltészet legkiválóbb darabjai. Tárgyi 
köre a beszéd- és értelemgyakorlatok tárgy-
köréből veendő (szülői ház, család, iskola, 
templom, természet) és az olvasmány anyaga. 
A gondolatköröket részletesen fölsorolja az ú j 
Utasítás. 

Kézimunka. 
Az új Tanterv a fiúiskolák I—II . osztályá-

ban kézügyességet ír elő ; a leányiskolában csak 
a II. osztálytól kezdve: női kézimunkát. A 
fiúiskolákban az I—II . osztályban heti 2 — 2 
órában tanítandó a papírfűzés és hajtogatás ; 
alakok kivágása, kartonlapokból. Mintázás: 
egyszerűbb alakú tárgyak alakítása, agyagból. 
Az ú j Utasításokban a kézimunka-tanítás anyaga 
részletezve van. Külön szól az agyagmintázás-
ról ós külön a papirosmunkákról. 

Testgyakorlás. 
A testgyakorlás heti óraszáma az I. osz-

tályban a régi és az új Tantervben egyforma. 
Azonban, mint minden egyes tantárgynál, úgy 
itt is nagy előnye az újnak a régihez képest, 
bogy teljesen részletezi az anyagot és bő uta-
sítást ad a tanítónak. Az ú j Tanterv szerint 
hetenkint 1 — 1 óra fordítandó a testmozgással 
egybekötött játékokra és az óraközökben a 
tanteremben végezhető testgyakorlatokra. 

Az Utasítás szerint L—II. osztályban naponta 
egyszer az osztályteremben, az órák között, üdü-
lési mozgások végzendők, amelyeknek célja az, 
hogy az üdülésen kívül átmenetül szolgáljon az 
óvodai és népiskolai testgyakorlás között. Ilyen 
mozgások például: kilépés a padból és körül-
járás a padcsoport körül ütemre, lépéstartás nél-
kül, néhány karlendítés vagy karlökés, néhány 
törzshajlítás vagy fordítás. A pormentesség cél-
jából a tanterem padlója az Utasítás szerint 
beolajozandó. Előírja továbbá az új Utasítás, 
hogy az I—II . osztályban néhány percet ki-
véve, mely idő az iskolarendtartással kapcso-
latos rendgyakorlatokra fordítandó, heti két 
félórában játszanak a tanulók. Meg is jelöl 
néhány játékot : „Ne nézz hátra, jön a farkas." 
„Künn a farkas, benn a bárány." Fogócska. 
A rendgyakorlatokból az I—II . osztályban 
esak a rend fenntartására és a tömeg szüksé-
ges vezetésére szolgáló előkészítő rendgyakor-
latok taníttassanak. Ilyenek: a sor fölállítása, 
igazodás, fedezés, fordulatok. Párokba fejlődés 
és sorba szakadozás. Sorbontás. 

Ezzel befejeztem az első osztály Tantervének 
és a hozzáfűzött Utasításnak ismertetését, 
amelyből a maga egészében kitűnik, hogy mily 
nagy a régihez képest már az első osztály 
tantervi eltérése is és az új Utasításokban 
mily bő anyagot lel az első osztály tanítója a 
modern szellemű, helyes és eredményes taní-
táshoz 

(Budapest.) Stump/ M árit hu. 

Kartársi szeretet. 
Egy régi, évtizedes tanügyi lap akadt a 

minap kezembe, melynek hasábjain elszorult 
kebellel olvastam a már akkor is hiányos 
kartársi szeretetről. 

Nem sokat változtunk mi ma sem. Szomorú 
valóság az, hogy nem becsüljük meg egymást. 

Hogy a kartársi szeretet mai állapota fölött 
így nyilvánosan ítéletre szállok, arra egy mult-
hónapi tanítói összejövetelen észlelt dolgok 
késztettek. Magamban régóta tépelődöm már 
a kartársi szeretet mai voltán, mert hogy az 
„egy mindnyájáért s mindnyájan egyért" ha-
talmas szózata még nem vert erős gyökeret a 
tanítóság szívében — véleményem szerint — 
több mint bizonyos. Adja Isten, hogy csak 
én lássam oly sötétnek a kartársi szeretet 
dolgát; de ha egyesek önmagukra ismernek 
soraimból s ezután nemesebb indalatoknak 
adnak helyet : célomat elértem. 

Visszatérve az imént említett tanítói össze-
jövetelre — mely indító oka volt cikkem meg-
írásának — nyolcan ültek egy asztalnál, mind 
tanítók. Miről beszélhettek volna másról, mint 
iskoláról, tanítóról? A nyolc közül öt tele 
volt keserű panasszal a kartárs in iatt, mely öt 
közül három az igazgató-tanítóval állt hadi-
lábon. egy a „csak tanító"-val s egynél a 
család okozta az összetűzést. A másik három 
társ nélkül működött egy faluban. 

E kép alighanem kicsiben hü mása a mi 
kartársi szeretetünknek. 

S miért e harc, az egyenetlenkedés ? Az 
említett régi lap az önzés, irigység, hiúság, 
előítélet stb. okokat hozza említésbe, amiért 
pl. három tanító négyfelé húz. 

így volna ez ma is? Merész kísérlet ennek 
taglalása. 

Sokszor panaszkodunk, hogy a megérdemlett 
becsülésben nincs részünk. Nyilvánvaló dolog, 
hogy e bajt egymás s önbecsülésünk hiánya 
okozza. Kölcsönös bizalom s szeretet által, de 
máskép állna is a dolog ! Összetartás, szeretet 
által óriási volna erkölcsi súlyunk ! 

Fontos még a nép példaadásán kívül az 
iskolai eredményre nézve is a kartársi kölcsö-
nös szeretet. 
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Jellemezze tehát szeretetteljesség a magyar 
tanítóságot. Ez legyen irányadójuk, különösen 
az igazgatói teendők elvégzésével megbízott 
tanítókrak minden eljárásukban, mert igen sok 
helyen — tisztelet a legtöbb kivételnek — 
az igazgató-tanító s kartársai közti békétlen 
élet szüli a legtöbb áldatlan helyzetet. Sokszor 
a nagy „igazgatástól" nem látni ki a tanítót, 
a kartársat. 

Az igazgató-tanítók föladata elsősorban 
elejét venni az összetűzéseknek. Lásson munka-
társat az igazgató-tanító kollégáiban ; félre 
tehát a kémkedéssel, az áldástalan versengés-
sel s több ferde kinövéssel ! Ismétlem, tisztelet 
a legtöbb kivételnek. 

Az alkalmazkodás hiánya kizárja a kartársi 
szeretetet, enélkül pedig oly kínos az amúgy 
is sivár tanítói élet. Kölcsönös jóakarat jelle-
mezzen tehát minden tanítót, mert ezzel elejét 
lehet venni . szomorú dolgoknak s enélkül 
nincs is kollegiális élet. 

Legyünk elnézéssel hibáink iránt, hiszen 
gyarló az ember. A kölcsönös jóindulat csodá-
kat tehet. Oly rövid úgyis az élet ; ne tegyük 
egymás útját kálváriává. 

Nekünk, tanítóknak, épen nagy szükségünk 
van kölcsönös támogatásra. Mit bántsuk egy-
mást ? Eleget húz minket még az ág is. 

Muljuk egymást fölül a tiszteletadásban, 
főleg a nép előtt. Aki mást becsül, magát 
becsüli meg. Egy célért küzdünk, ne adja meg 
tehát a jogcímet kartársunk tekintélyének 
csökkentésére se a legnagyobb barátság, ße  
más egyéb körülmény. A legnagyobb bajok 
egyike az, ha a nép is tud a tanítók egyenet-
lenkedéséről, épen a tanító útján. Kockáztatva 
van ekkor a tanítás s nevelés sikere, és az 
egymás iránt való tisztelet után ítélve beesül 
meg bennünket a nép is. Égbekiáltó bűnt 
követ el a tanügy ellen az, aki kartársa hír-
nevén igyekszik rontani. 

Hogy mily keserves egy hadilábon álló tan-
testület között az élet, elképzelhető. Nincs kivel 
közölni a bút, mely pedig enyhül, ha egyik a 
másikat vigasztalja ; nincs meghallgatója az 
örömnek, melynek legkisebbje is óriásinak 
tűnik föl a kartársi kölcsönös szeretet előtt. 

Egyetértő munkálkodás hoz csak sikert, s ha 
van is néha nézetkülönbség, ne menjen az a 
nép elé, mert a nép botránkozva szemléli 
mindig íf tanítók harcát s a szánalom köny-
nyével hinti meg azok egyenetlenkedő életét. 

Fájdalom, hogy egy félreértett szó, meg-
sértett hiúság talán, vagy a nagyobb fizetés 
és rang is elég néha a késhegyig menő harcra. 

Félre hát a személyes boszú, az érdek ördö-
gével ; közös a sorsunk s oly nagy szükségünk 
van az egyetértésre ! 

Jártam a Kárpátok bércein, fürödtem az 
Adria sós vizében s most a bánsági síkon 
oltom növendékeim szívébe a hazaszeretet s  
emberszeretet erényét ; de vizsgálódó, fürkésző 
lelkem föltalálta e három hely közti térség 
számtalan helyén a tanítóság jelzeit hibáját. 

Gondoljuk meg tehát, hogy megölője a tan-
ügynek az a tanító, aki a kartársi szeretetet 
összes erejével nem mozdítja elő. Jóakaró 
együttműködésre van szükség, kölcsönös becsü-
lésre és szeretetre, nehogy kiöljük a gyerekből 
is a nemesebb erények csíráját. Védőpaizs a 
kartársi szeretet minden ellen s épen azért 
elengedhetetlen szükség a tanítói kar kölcsö-o O 
nös becsülése, mely elősegít arra, hogy a taní-
tóság hivatása magaslatán álljon. 

Ezernyi gonddal küzd ma a tanítóság, s a 
kartársi szeretet csak fokozhatja munkaked-
vünket s életkedvünket. 

Ontsük ki hát szívünk szeretetét egymásra, 
hogy megerősítsen minket az élet küzdelmeire. 

Elnézést kérek a magam részére, ha talán 
túlzásba estem volna cikkem sorain, mert 
megengedem, hogy csak elszórt esetekről írok 
s távol is áll tőlem az a szándék, hogy a 
tanítóság összesége fölött mondjak bírálatot . 

Kívánom befejezésül, hogy hassa át hazám 
minden tanítóiának lelkületét ama híres apos-
toli szózat: „Fiacskáim, csak szeressétek egy-
mást!" mert ezt betartva, erős a meggyőződé-
sem, hogy a tanítóság minden ügye — „fényre 
derül". 

(Temesmoravicza.) Széchényi Sándor. 

Egy-két szó az életre való 
nevelésről. 

Immár 16 éve annak, hogy verejtékes pá-
lyánk göröngyös útján elindultam. 

Kezdetben, mintegy 8 évig, tisztán csak 
leánygyermekek vezetése volt rámbízva. Örül-
tem is, hogy pályám kezdetén nem kell holmi 
pajkos nebulókat fegyelmeznem. Ehhez akkor 
talán sem elegendő erélyem, sem pedig kellő 
szigorúságom nem lett volna. Hiszen akkor 
még jóformán haragudni sem tudtam. Pedig 
hiába, a tanítói pályán olykor-olykor a r ra is 
szükség van. Hanem akkor én is mindent 
az üveghasábon megtört sugarak színében 
láttam. 

De hát nagy mester ám az élet ! 
Az ideálizmust lassan-lassan kitépi a reális 

élet s helyette az üdvösnek és a hasznosnak 
magvait ülteti el. És ez így van jól és nem 
másként. 

Bizony akkor még eszem ágában sem volt 
az, hogy azokat az apró-cseprő kis lányokat 
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lépten-nyomon az életnek kell nevelni. En iga-
zán csak abban láttam az elemi népiskola 
föladatát, Hogy a tanulóleánykák az általános 
műveltség elemeit megszerezhessék. És én egy 
cseppet sem pirulok, midőn ezt nyiltan beval-
lom, mert hisz egy kis őszinteséggel mondhat-e 
ennél többet magáról egy kezdő tanítónő ? 

Később azonban már az emberi élet komo-
lyabb föladatairól és a boldogulhatás legfőbb 
föltételeiről is kezdtem gondolkozni. Csakha-
mar beláttam, hogy az elemi népiskola azzal, 
hogy a növendékeknek az általános műveltség 
legelemibb követelményeit nyújtja, még nem 
oldotta meg legfontosabb föladatainak egyikét : 
a gyakorlati életre való nevelést. Mert végre 
is az emberiség legnagyobb hányadának nem 
a modern művelődés, hanem a mindennapi élet 
ezernyi-ezer küzdelmére való biztos előkészülés, 
lehetőleg teljes fölfegyverkezés lehet csak leg-
főbb életcélja. 

Hivatásunknak és a való életnek ilyetén 
fölfogásával minden alkalmat, módot és esz 
közt kerestem, megragadtam és fölhasználtam 
arra, hogy tanítványaimat ne csak a betű-
nek, hanem egyenesen magának a minden-
napi életnek neveljem. Mikor pedig sorsom 
erre a vidékre hozott, nevelési elveimet még 
csak akkor láttam igazán indokoltnak. És 
amint ennek a népnek valóban speciális külső 
és belső életviszonyaival megismerkedtem, egé-
szen bizonyosnak láttam azt, hogy itt egy 
nagy mértékben elmaradott, különben jóravaló 
nép gyermekeivel van dolgunk. 

Cselekedeteiben, szokásaiban és minden té-
nyében valami sajátos konzervatívizmus nyil-
vánult. Ezért is én csak lassan, fokozatosan 
s megvallom : félve fogtam egyik-másik újí-
táshoz. Hisz jól tudjuk azt, hogy minden nép 
szinte görcsösen ragaszkodik ahhoz, amiben 
született, élt és fölnevelkedett. De én tisztán 
láttam a célt s habár a siker a messze távol-
ban legfeljebb csak sejthető, remélhető volt : 
mégis csüggedés nélkül kezdtem és folytattam 
gyakorlati eljárásomat. Ez az eljárásom pedig 
abban állott, hogy mihelyt csak időm, alkal-
mam és módom volt benne, mindig elvittem 
leánynövendékeimet magammal a kertbe, kony-
hába, kamrába, pincébe és sütőházba. Együtt 
csináltunk meg mindent. Melegágyat készítet-
tünk, veteményeztünk, ástunk, kapáltunk, ge-
reblyéztünk, gyomláltunk, szappant főztünk, 
szóval: amit csak lehetett, mindent bemutat-
tam nekik és megcsináltattam velük. 

Kezdetben a lányoknak nem igen ízlett a 
munka. A szülők meg épen — még az intel-
ligensebbek is — zúgolódtak s innen-onnan 
közvetve egy-két megjegyzést is hallottam, 
mely szerint az iskola nem arra való, hogy 

ott a gyermekek dolgozzanak, hanem hogy 
tanuljanak. Persze én ezzel keveset törődtem 
s ma már lelki megnyugvással kijelenthetem, 
hogy növendékeim általában véve örömmel és 
szíves készséggel fognak bármely munkához. 
Sőt egy-egy valósággal lesi az alkalmat, hogy 
munkakedvét, ügyességét és szolgálatkészségét 
beigazolja. A szülők pedig kénytelen-kelletlen 
belenyugodtak a változhatatlanba. 

Nagy lelki gyönyörűségemre szolgál az, hogy 
volt tanítványaim serdülő leánykorukban is 
eljönnek hozzám egyet mást megfigyelni, tőlem 
tanácsot és útbaigazítást kérni. Ilyenkor meg-
látszik raj tuk az a szeretetteljes ragaszkodás 
és bizalom, mely egyedül csak a jótevője iránt 
hálás egyéneknek lehet természetes sajátsága. 

A népnek nagy szüksége van önzetlen jó-
akarókra, életrevaló és okos tanácsokra ; olyan 
szüksége van erre, mint a termő talajnak a 
a jótékony esőre. És hát kihez fordulna más-
hoz, mint őréhez és jóltevőjéhez : a néptanító-
hoz. Hisz oly elhagyatott a maga egyszerű 
sorsában, hogy alig van valaki, aki vele önzet-
lenül törődnék. 

Újabban a közoktatásügyi kormány egy pár 
szerenesés eszmét valósított meg. Egyik a gaz-
dasági ismétlő-iskolák áldásos intézménye; a 
másik pedig az új Tanterv és Utasítás az elemi 
népiskola számára. Mindkettő a nép szellemi, 
anyagi és erkölcsi jólétének hathatós előmoz-
dítását célozza. Igaz ugyan, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskola nagyjelentőségű eszméje ma még 
nem érvényesülhet mindenütt és mindenben 
úgy, amint azt közoktatásügyünk egyik vezér-
alakja tervezte, de azért a nép gazdasági érde-
keit már eddig is nagy mértékben előbbre 
vitte. 

Az új Tantervről psdig bátran elmondhatjuk, 
hogy minden ízében a gyakorlatiasság jegyé-
ben született meg. Igaz, hogy megjelenését 
hosszú vajúdás előzte meg, hanem aztán a 
hazai tanítóság várakozásának — gondolom — 
meg is felelt. 

E pillanatban szinte kedvem telnék benne, 
hogy erről a magyar nemzeti kultúra életében 
szinte korszakot jelző műről kissé bővebben 
szóljak, de nem azt tűzvén ki célomul : most 
nem tehetem. Jelenlegi föladatom megoldásá-
hoz belőle csupán csak a gazdasági és ház-
tartási gyakorlatoknak a nőnevelésre vonatkozó 
részét kell kiragadnom. És én az új Tanterv-
nek ebben a részében teljes, sőt szinte túl-
hajtott igazolását látom eddigi eljárásomnak 
s mondhatom, hogy megnyugvással teljes elég-
tételt érzek, midőn mindazt, amit eddig csak 
elvből, vagyis inkább csak jó kedvemből tettem, 
azt most határozottan kijelölt kötelességnek 
látom. 



•52. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

Bátran merem állítani, hogy az elemi nép-
iskola leánynövendékeinek ennél hasznosabbat 
és nekik megfelelőbbet alig nyújthat. Ez a 
rész mindent felölel, ami egy jó, sőt tökéletes 
gazdasszonynak a hivatásához tartozik; csak-
hogy a legjobb akarat mellett sem lehet mind-
azt a m i nyomorúságos falusi viszonyaink mel-
lett teljes mértékben átvinni az életbe. Ám 
azért nagy része mégis megvalósítható s ter-
mészetesen azt meg is kell valósítani, mert 
arra a népnek valóban szüksége van. Hisz az 
a szegény nép még a meglevő élelmiszereit 
sem tudja jól, helyesen, okosan és célszerűen 
élvezni. Hiába van tele az éléskamrája, azért 
csak nem tud egy ízletes ételt elkészíteni. De 
hát hogyan is tudna, mikor azt soha senkitől 
sem látta, nem hallotta ! A konyha-művészet 
pedig nem olyan egyszerű és könnyű mester-
ség, hogy azt csak úgy gondolomformára űzni 
lehetne. Annak sok és különös ti tka van ; 
ahhoz tudás, kedv, hivatottság és rendszeres 
gyakorlat kívántatik. 

A konyhakertet is csak úgy lehet haszonnal 
kezelni, ha azt céltudatosan és okszerűen ve-
zetjük. Első sorban ismernünk kell a talajt, 
mert csak úgy eszközölhetjük helyesen annak 
gondos megmívelését s tarthatjuk azt állandó 
termőerőben. Azután a növények természetét, 
igényeit és egymás közötti rokonságát kell meg-
ismernünk, hogy az elrendezés, illetőleg el-
helyezés a célnak megfelelő legyen. 

Csaknem minden háznál, még a legszegé-
nyebbnél is, van egy darabka konyhakert, de 
ke Fen tudják azt helyesen fölhasználni, érté-
kesíteni. Pedig alig van termelési ág, mely 
gazdagabban jutalmazná fáradságunkat, mint 
épen a konyhakertészet. 

Bátran el lehetne mondani azt, hogy vala-
mint a jó gazdát az udvarán lévő trágyatelep-
ről, úgy a jó gazdasszonyt a ház közelében 
lévő konyhakertről lehet megismerni. 

Az apróbb háziállatok, különösen szárnya-
sok szaporítása, nevelése, fölhasználása és érté-
kesítése is a háziasszony hivatáskörébe iarto-
zik s azért leánynövendékeink nevelésénél ezt 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül. 

Hogy mindazokra, amik szorosan a nő hiva-
tásához tartoznak, lépten-nyomon sikerrel rá-
vezethessük növendékeinket, ahhoz nem ele-
gendő csak a kötelesség rideg és robotszerü 
lerovása. Ahhoz benső jószándék, lelkesedő 
akarat és kitartó elhatározás szükséges. 

Mindekfölött pedig a tanítónőnek kell arra 
törekednie, hogy a női hivatás körébe tartozó 
mindennemű teendőkkel tisztában legyen. 

Végtelenül, sőt magasztosan fontos hivatás 
a nő hivatása. És én habozás nélkül merem 
állítani, hogy valamely nemzet ereje, nagysága 

és virágzása attól függ, hogy honleányai mennyi-
ben és mikép töltik be hivatásukat. Ezt jól 
fontoljátok meg kedves pályatársaim, mert 
amíg kötelességünk hű teljesítésében ez a tu-
dat fölemel és erkölcsileg gazdagon megjutal-
maz, addig mulasztásunk fölötte súlyos fele-
lősségre vonhatja lelkiismeretünket. 

A régi Tanterv is fölvette, vagyis jobban 
mondva: megemlítette a háztartási, konyha-
kertészeti és más egyéb teendők végzését, de 
a tennivalók részletezését s a szükséges utasí-
tásokat figyelmen kívül hagyta. Emiat t a taní-
tónők inkább a női kézimunka fejlesztésében 
szorgoskodtak. Az ú j Tanterv meg épen meg-
fordítva : a gazdasági és háztartási gyakorla-
tokat tolja előtérbe. Azért ennél, de általában 
véve az egész Tanterv megalkotásánál is, az 
életre való nevelés : a gyakorlatiasság volt a 
vezető szempont. Csak az a kár, hogy az el-
méletiek fölötte nagy sokasága szinte elnyomja 
a gyakorlatiasság elvét. Igaz ugyan, hogy leg-
nagyobb részben minden elmélet egybekapcsol-
ható a gyakorlattal, de a túlhalmozott elmé-
leti anyag mégis csak rovására van a gyakor-
latnak. 

(Puj.J Salló Kár oly né. 

Milyen rendszert kövessünk az 
elemi népiskolában ? 

Sokszor fölmerült már ez a kérdés a tan-
ügyi lapok hasábjain s élénk vita tárgya volt 
a tantestületi értekezleteknek s egyesületi köz-
gyűléseknek is. 

Ha ugyanis tekintetbe vesszük, hogy a szülők 
a legnagyobb bizalommal, azon jogos követe-
léssel, illetőleg várakozással bízzák reánk gyer-
mekeiket, hogy azokat nemcsak a szükséges 
tudnivalókra tanítsuk, hanem a . jó és nemes 
tulajdonságaikat zsenge lelkükben fölébresszük, 
kiműveljük, — be kell ismernünk ezen kérdés 
footosságát s jól meg kell fontolnunk, hogy 
milyen tanítási rendszert használjunk, mely a 
kitűzött célt minél inkább biztosítja. 

Hazánk legtöbb iskolájában — sajnos — 
még mindig a maradó rendszer divatos. Némely 
tanító, különösen aki régebben működik már 
egy iskolában, jogot formál kedvenc osztályá-
hoz, azt úgyszólván monopolizálja s kényszerítés 
nélkül nem cserélné töl mással, mint azt 
például a legtöbb esetben az iskolák vezér-
tanítói teszik, kik maguknak fönntartván ren-
desen a legfölsőbb osztályt, degredálásnak, 
lealázásnak vennék azt, ha egy alsóbb osztályt 
volnának kénytelenek átvenni. S így az ilyen 
iskola többi tanítóinak sohasem jut az alkalom 
tanítási ismereteiket gyakorlatilag is, más osz-
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tályban kibővíteni, sem pedig módszerüknek 
érvényt szerezni. Ezen eljárás sok tekintetben 
helytelen. 

Azon tanítónak ugyanis, aki az előző éven 
át megismerte növendékeinek képességét, jó 
és rossz lelki tulajdonságait, testi és lelki fogya-
tékosságait, újra tanulmányoznia és figyelnie 
kell új tanítványait, hogy ezáltal hivatásának 
és a beléje helyezett bizalomnak leglelkiisme-
retesebben megfelelhessen. 

Azonkívül a tanulónak is meg kell ismer-
kednie új tanítójával, annak tanítási és nevelési 
módszeréhez hozzá kell szoknia s így mond-
hatjuk, miszerint mind a két érdekelt fél tanul-
mányozza, megfigyeli egymást 1 — 2 hónapon 
keresztül, amely időt a veszteség rovatába kell 
jegyeznünk s ami csak nehezen hozható be. 

Igaz, azt mondhatja valaki, hogy ha huza-
mosabb ideig van a tanító egy és ugyanazon 
osztályban, ezen osztály tananyagához hozzá-
szokik s azt jobban tudja majd előadni. 

Ezen érveléssel szemben elég rámutatnunk 
arra, hogy a tanítónak bármely osztály tan-
anyagát alaposan ismernie kell, a kényelmet 
pedig az iskola érdekének alá kell rendelnie. 
Ezen régi, avult rendszerrel föl kell hagyni, 
mert már nem felel meg korunk igényeinek, 
melynek különben sohasem felelt meg. csak 
tévesen alkalmaztatott és sok helyen még 
mindig használtatik. 

Kövessük .a többtanítós iskolákban inkább 
a haladó rendszert, egyenlő munkafölosztással. 
Csakhogy ezen rendszer a szorosabb értelemben 
vett szaktanítássá, szakrendszerré ne fajuljon át. 
Minden tanító, ha csak lehetséges, menjen föl 
osztályról osztályra növendékeivel. Mivel azon-
ban a felsőbb osztályokban tetemes óratöbblet 
mutatkozik, közös akarattal a tanító munkáján 
könnyíteni is lehet, anélkül, hogy ez tanít-
ványainak kárára válnék. 

I t t a munkakört közmegállapodással föl lehet 
osztani, illetőleg a tanórák számát kiegyenlíteni. 
Az alsóbb osztályok tanítói, kiknek a Tanterv 
értelmében kevesebb órájuk van, átvesznek 
egy-egy tantárgyat a felsőbb osztályokban, 
ami ismét az előbbiek könnyebbségére válik. 
Mivel ezen rendszernél osztályunkkal fölhala-
dunk, mindenki részesül ezen munkafölosztásból 
egyenlő mértékben. 

Ilyenkor azonban célszerűnek tartom, hogy 
a főbb tantárgyakat mindig az illető ositály 
tanítója tanítsa. A melléktárgyakat, mint pl. 
az éneket, a rajzot vagy tornát esetleg az 
veszi át, kinek ezen tantárgyak egyikéhez 
különös kedve s képessége van, miáltal pedig 
csakis tanítványaink nyerhetnek, mert az illető 
sokkal intenzívebben, több eredménnyel fogja 

azt előadni, mint az, aki nem bír olyan nagy 
jártassággal bennük. 

A fölmenő rendszernél tehát, mely munka-
fölosztással jár, biztosítjuk a kívánt eredményt, 
továbbá biztosítunk magunknak évekig egyenlő 
óraszámot, ami a felsőbb osztályok tanítóinak 
tetemes könnyebbségére szolgál és nagyon 
csekély, 2 — 3 óratöbblettel hetenként megter-
heli az alsóbb osztályok vezetőit. 

Még az elemi iskolai szakrendszerről kell 
szólnom, mely azonban csak elvétve használ-
tatik iskoláinkban. Ezen rendszer nem helye-
selhető, mert káros befolyással van mind a 
tanítás eredményére, mind pedig az iskolai 
fegyelemre. A szakrendszer csak a középiskolába 
való, csak ott érvényesülhet, ahol az egyes 
szakokban kiképzett tanerők működnek és ahol 
a növendékek is már elég fejlettek ezen rend-
szer alkalmazására. 

Káros hatással van az a tanítóra, valamint 
növendékeire nézve is. A tanítóra annyiban, 
hogy a kiválasztott szaktan a többi szak rová-
sára inkább tökéletesíti magát, miáltal egy-
oldalúvá válik, s ha a körülmények őt egy 
osztály önálló vezetésére kényszerítik, az idegen 
lesz előtte, kelletlenül munkálkodik, amit pedig 
tanítványai megsínylenek. 

A szakrendszer mellett a fegyelemtartás is 
nehezebbé válik. A népiskolai növendék még 
nem olyan érett, hogy a fölváltásra szánt óra-
közöket kellőképen, a saját javára kihasználja 
és hogy folytonos felügyelet nélkül maradjon. 
Az olyan osztály gazdátlan, ha van is osztály-
főnöke, aki azonban esetleg még máshol lehet 
elfoglalva, de ha a fegyelemtartásra 1 —2 tanító is 
mindig ki is van rendelve, azok sem lehetnek 
mindenütt s így rendbontás a legtöbb esetben 
okvetlenül bekövetkezik. Pedig a rendtartás első 
föltétele a rendbontást megakadályozni. 

Hogy a szakrendszernek a népiskolában nincs 
helye, elég példa nekünk székesfővárosunk 
kísérletezése, melynek néhány iskolájában 1—2 
évig próbálkoztak vele, de miután meg nem 
felelt, kiküszöböltetett. 

CTatabánya) Palásti Gusztáv. 

— Egy érdemes tauítónő ünneplése. 43 
évi buzgó tanítói működés után jól megérdemelt 
nyugalomba mentSimkóné Kamocsay Franciska, 
hódmezővásárhelyi tanítónő. Ezt az alkalmat kar-
társai fölhasználták arra, hogy érdemes társukat 
meleg ovációban részesítsék. A róm. kath. tanító-
testület nevében Rittné Gábris Ágnes tanítónő, 
az ev. ref. tanítótestület részéről Molnár Fe-
renc, az ág. hitv. ev. tanítók nevében Laczó 
Lajos tanító intézett búcsúszavakat az érde-
mes tanítónőhöz, aki meghatva mondott köszö-
netet kartársai szeretetteljes megemlékezéseért. 
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Képek az iskolai életből. 
A lovagias ügy. 

Másodikat csengettek, ki-ki a helyén van. 
„Imádkozzunk !" 
A gyermekek fölállnak s imádkozunk. Végig-

síklik a tekintetem a soraikon s látom, hogy 
két alak köztük rettenetesen el van szontyo-
lodva. A könny szivárog a szemükből, mintha 
sajtolnák s közbe-közbe eltorzulnak az arc-
vonásaik. Míg ezt észrevétlenül megfigyelem, 
végére érünk az imádságnak. 

„Üljetek le!" Magam is megyek az aszta-
lomhoz, helyet foglalni. Ezalatt az egyik alak, 
névszerint Zsiga, künn áll már a padok előtt. 
A gyermekek feszült várakozással figyelnek s ő 
a torkát köszörülve előadja a panaszát. 

— Tanító bácsi kérem (s elcsuklik a szava), 
tegnap, amikor hazamentünk az iskolából, Árpád 
csúfolt az egész úton. 

— Hát aztán, hogy csúfolt — kérdem ba-
rátságosan. 

Zsiga szégyenkezik, de aztán kivallja : 
„Zsidó, zsidó, rongyos zsidó, 
Van-e nálad pirosító ? 
Zsidó, zsidó hep-hep-hep !" 

— Gyere ki Árpád ! (A gyermekek várako-
zása, figyelme magasabb fokra hág s ilyenkor 
érdekes megfigyelni az arcvonásaikat, sokat 
árulnak el azok.) 

Árpád jő s már eleve védekezik : Tanító bácsi 
kérem, ő is csúfolt engem, azt kiabálta utánam : 
„Katholikus kutyahús, katholikus kutyahús." 

Egy pillanatig gondolkozom, hogy tegyek a 
két fél közt igazságot? Odafordulok az egész 
osztályhoz s kérdem: Gyerekek, illik-e csúfo-
lódni ? A gyermekek egyhangúlag felelik, hogy 
„nem". Aztán, ha valaki mégis csúfolódik, 
illik-e azt visszacsúfolnunk? Még nagyobb 
meggyőződéssel, erősebb nyomatékkal hangzik 
a „nem". 

— Hallottátok — mondom szigorúan a két 
félhez fordulva — ki kezdte el a csúfolódást? 

Majdnem egyszerre felelik, hogy: 0 kezdte, 
tanító bácsi kérem, ő kezdte, s ellenséges pil-
lantásokat váltanak egymással. 

— Mondjátok meg őszintén — s közelebb 
lépek egy lépéssel. 

Árpád szemlesütve rebegi : Tanító bácsi 
kérem, én kezdtem. (Zsiga nagyot lélegzik, mint 
aki túl van a veszélyen.) 

— Kérj hát bocsánatot. 
Árpád lehetetlen arcot vág s elkezd keser-

vesen zokogni. Megfogom kezét, hogy oda-
vezessem Zsigához, rúg, kapál, hánykolódik 
benne a gőgnek az a neme, amit a közéletben 
büszkeségnek neveznek. De aztán nagy lelki-
tusakodás után (mérlegelve a helyi körülmé-
nyeket) rászánja magát a nagy aktusra. Odalép 
Zsigához s megfogja kezét: kedves Zsiga, 
bocsáss meg, többet nem csúfollak. Zsigának 
szemlátomást helyreigazodnak az arcvonásai, 
meg van elégedve az elégtétellel. 

— Most pedig Zsiga te is kérj bocsánatot 
tőle, amiért visszacsúfoltad. Zsiga meg van 
ütődve, erre nem volt elkészülve. Nem akar 
azonban ő sem rosszabb lenni Árpádnál s bocsá-
natot kér. 

Most pedig menjetek szépen a helyetekre s  
többet ne csúfolódjatok. Megbocsátok nektek, 
mert ti is megbocsátottatok egymásnak. Legye-
tek ezentúl jóbarátok ! 

A padokban kuksoló kisemberkék orcái 
pedig kigömbölyödtek, pislogtak, mint a kis 
mécsesek (amelyekbe a tanító bácsinak kell 
az olajat töltögetni) s bizonyosan megfogadták : 
ezentúl egyikünk sem bántja a másikat, mind-
nyájan jóbarátok leszünk ! 

S ezzel az ügy a pedagógia szabályai szerint 
véget ért. 

* 

Amihez nincs mit szólni. 
Zimankós, csatakos téli időjárás volt. Napo-

kon át, kivált délelőtt, több gyermek későn jött 
föl az iskolába. 

— Miért jöttök későn ? — kérdem szigorúan. 
— Későn jött a tejesasszony, — a mamám 

nem engedett, — felelgetik siránkozva a kis 
csemeték s megállanak az ajtónál,mint a bűnösök. 

— Hozzánk nem jön a tejesasszony későn, — 
mondom én s mi lenne, ha későn jönne és nem 
engedne az iskolába mamám ? Én azonban itt 
vagyok mindig pontosan, mert rend a lelke 
mindennek. — Menjetek a helyetekre s többet 
ez meg ne történjék ! 

Míg a többiek a helyükre ballagnak, az egyik, 
hogy némileg honorálja humánus bánásmódo-
mat s hogy megmutassa, hogy ő mégis csak 
jobb a Deákné vásznánál, „beárulja," hogy 
Sipos Péter is későn jött és visszaszaladt az 
iskola kapujától. 
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Boszankodva veszem a kellemetlen hír t 
tudomásul, helyre küldöm a „besúgót" s meg-
hagyom az osztálynak, hogy Sipos Pétert, aki 
találja, híjjá föl délután az iskolába s ha feljön, 
azonnal figyelmeztessenek rá. Azzal tovább 
folyt a tanítás. 

Délután, ahogy betettem a lábamat az isko-
lába, azonnal újságolta egy gyerek : Sipos Péter 
itt van, tanító báesi kérem, itt van Sipos. 
S majdnem a kabátomat rángatta, nehogy 
valahogy elszalasszuk. Mert szeretik a gyere-
kek a szenzációt, be van vetve a lelkük a 
kárörvendés magjával. Az a suhogó nádpálca, 
amely hivatva lesz Sipost elcsépelni, azt a 
rossz magot mindjárt kiesíráztatja. Megjegyzem, 
hogy Sipos oláh fiú s az iskolában sajátította 
el a magyar nyelvet, de hogy magyar lehetett 
valamikor az ükapja, kitűnik az eszejárásából. 

A padok elé citáltam s eléadtam neki, hogy 
mivel van vádolva. 

Mint egy bsismerésben lévő alperes, búsan 
állt s látszott az arcán, hogy most mindjárt 
kész vezekelni. 

— Nos, hát beszélj! 
Torkát köszörülve mondja, hogy ő nem 

szaladt vissza, hanem csak ment. 
— Hát miért mentél vissza ? 
— Féltem, hogy a tanító bácsi megver. 
— Lásd, lásd fiam, nem bántom én a jó 

gyermeket s téged sem bántottalak volna, ha 
bejöttél volna. De mit szólnál ahhoz, ha iskola-
kerülésedért most alaposan megbüntetnélek? 

Habozva állt, de visszafojtotta a könnyeit s 
nagy megadással válaszolta : 

— Ahhoz nincs mit szóljak. 
Meghatva bocsátottam vissza a helyére. S 

azontúl, ha szóba ereszkedtem vele, mindig 
bizalommal emelte rám a szemeit és soha sem 
jött többet későn az iskolába. 

(Brád.J Veszély Aladár. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(45711/1905. elli. sz.) 
A könyvkiadók és tankönyvírók tájékozta-

tására közzéteszem az Országos Közoktatási 
Tanács albizottságának az el. népiskolai olvasó-
könyvek mintaolrasmányairól szóló jelentését. 

1. As olvasmány oh köre osstályonként. 
Hogy az elemi népiskolai olvasókönyvek 

olvasmányai évfolyamonként milyen tárgykörből, 
milyen tancéllal és tartalommal készíttessenek : 
ebben a dologban a gyermek kora és a Tanterv 
követelményei adják meg a kellő utasítást. 
Eszerint a tárgykörök a következők : 

II. évfolyam. Beleértve az I. évfolyamot is, 
a beszéd- és értelemgyakorlatok körében : a 
szülői ház (család), az iskola (tanulótársak, 
tanító), a templom (Isten, vallás), a község és 
határa : kert, szántóföld (házi és mezei állatok). 
A mindennapi kenyér. Szeretet, istenfélelem, 
kötelesség, munka. Szóval, azt az életet kell 
az olvasmánynak, lehetőleg sok oldalról és 
változatosan, visszatükröznie, amelyben a gyer-
mek él. Minderről elbeszélések, leírások alakjá-
ban, prózában és versben. (Az elbeszélésekhez 
járulhat, főképp bevezetésül, de csínján és jól 
megválogatva a népmese, legenda. A házi, 
mezei, erdei állatokról szólva, az ezópusi mese 
természetesen el nem maradhat.) 

III. évfolyam. Az első helyet foglalja el i t t 
is a környezet, amelyet a gyermek jól ismer. 
Ezzel az életnek mindennapi örömei, bánatai, 
kötelességei, veszedelmei, áldozatai elbeszélések 
alakjában dolgozhatók föl, mindig erkölcsi 
tartalommal, de az erkölcsi tanulság fitogtatása 
nélkül. Másodsorban : a szülőföld szűkebb köré-
ből földrajzi és természeti képek a gyermek 
látásához és érzéséhez mért egyszerűséggel s 
lehetőleg itt is megtartva (legalább keretül) az 
elbeszélés alakját, hogy elevenebben hassanak. 
Harmadsorban: a néprege, népmorda, lehetőleg 
történetileg is fontos helyhez és eseményhez 
fűzve s oly megválogatással, hogy az olvasmány 
necsak irodalmi formájává 1 gyönyörködtessen, 
hanem tartalmával erkölcsi gyarapodására is 
legyen a tanulónak. 

IV. évfolyam. A középpont itt is a minden-
napi élet, de bővebb körben. Nem csupán az 
egyén szerepel, a polgár, a hazafi is előtérbe 
léphet. Az egyén a közösséggel szemben. Az 
egyéni munka közbecse (gazdaság). Mindez 
elbeszélés alakjában, kizárólag példákon. A 
föntebbi középpont körül csoportosulnak : a 
történet, földrajz, természet világa, az egész 
országra kiterjeszkedve. A történet (monda) 
célja sohasem ismeretterjesztés; ez csak járulék. 
Az olvasmány magva mindig egy-egy nagy 
egyéni jellemvonás, vagy egy nevezetes törté-
neti tény, jelenet megelevenítése. Rövidnek, 
frappánsnak kell lennie, különben nincs értéke. 
Az életet tükrözze vissza a — múltban! A 
földrajz és természet köréből vett kép, kell, 
hogy a szó szoros értelmében vett kép legyen. 
Hangulatot keltő, érzést kifejező és nemesítő. 
Az értekező leírás ki van zárva. Akár az utóbbi 
körben, akár az életet rajzoló csoportban, de 
helyet kell foglalni esetleg oly olvasmányoknak 
is (leghelyesebben elbeszélés alakjában), ame-
lyeknek ma^va az egészség becsét, szükségét 
és kötelességét példázza. Egy példa esetleg az 
iszákosság (alkoholizmus) károsságáról és r ú t -
ságáról jól megtalálhatja helyét a többiek között. 
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V—VI. évfolyam. Azonos tárgykörrel: Az 
életre nevelés itt is a főszempont. A minden-
napi élet szolgáltatja az első tárgykört. Az 
életet eszményítve kell bemutatni, mert esak 
ez a nevelés — gyakorlati. Csak azt kell f'öl-
tüntetni, ami az életben szép, megható, ma-
gasztos, nagy : mindenkor megnevezett, esz-
ményképül szolgáló példákon, oly irányzattal, 
hogy az egyéni derékség értéke a közösség, a 
nemzet szempontjából is minél világosabbá 
váljék. Az egyéni nagyság nincs születéshez, 
származáshoz, foglalkozáshoz kötve ! A nemzet 
nagysága fiainak nagyságán épül föl ! — Ugyan-
ezek a szempontok szabják meg a történeti 
olvasmányok körét: ezeknek is az életet kell 
ismertetniök, a múltba áthelyezve s itt meg-
elevenítve. Sem életrajz, sem értekezés nem 
lehet az olvasmány, hanem jellemrajz, életkép ! 
Nem is annyira a régi időkből, mint az újabb 
korból, főképp a XIX. századból (szabadság-
harc stb.). A földrajz a tájképi szépségek mel-
lett különösen a népéletre veti a súlyt ; e kettő 
nem is választható el egymástól. Sőt velük 
kapcsolatban tartandók a természetrajzi isme-
retek is, mindenkor lehetőleg biológiai alapon. 
Vadászat, útleírás a legalkalmasabb forma. 
Fontos helyet foglalnak el a modern technikai 
találmányok, feltalálóik stb. személyéhez kötve 
(gőzhajó, vasút, telegráf stb.) s hatásuk szerint 
konkrét példákban méltatva. Az alkotmánytan 
nagyon szűk teret enged az olvasmányoknak, 
hacsak személyhez (nagy történelmi alakokhoz) 
nem fűzhetők. A negyvennyolcas törvények, a 
hatvanhetes kiegyezés legalkalmasabbak és leg-
fontosabbak. Mindenesetre számot tarthat a 
kellő kiemelésre az egyéni szabadság nagy becse 
és a nemzeti önállóság mindenekfölött álló 
fontossága ; mind a kettőt alkotmányunk bizto-
sítja. De az ilyen olvasmány inkább dithiramb 
legyen, mint értekezés! Az egészségtan a min-
dennapi életnek fönt megjelölt köréhez tartozik 
(figyelemmel az alkoholizmusra). 

2. Az olvasmányok követelményei. 
A következőkben foglalhatók össze azok a 

követelmények, amelyek az olvasmányok meg-
írásában sxem előtt tartandók: 

1. Az olvasmányok alkalmazkodjanak a 
tanuló korához, szellemi fejlettségük átlagos 
fokához és életük köréhez. 

2. Az olvasmányok megírásában általán véve 
az elbeszélő-forma használtassák ; a természet-
rajzi és földrajzi leírásra legalkalmasabb az 
utazás, kirándulás, vadászat stb. Minél több 
az olvasmányban a cselekvés, az élet : annál 
élénkebb és maradandóbb a hutása. 

3. Az olvasmányoknak se oktató, se nevelő 
irányzata ne tolakodjék előtérbe. Az elvont 

moralizálás ki van zárva; az olvasmánynak 
olyannak kell lennie, hogy hatása enélkül is 
erkölcsileg nemesítő legyen. 

4. Nem kell, hogy az olvasmány tárgya vagy 
középpontja a gyermek legyen; de okvetlenül 
olyannak kell lennie, hogy a gyermek érdek-
lődését lekösse s hogy ez okulhasson belőle. 
Az olvasmány stílje, nyelve ne legyen gyer-
mekes, hanem egyszerű, magyaros s mindig 
irodalmi színvonalon álljon. 

5. Kívánatos, hogy az olvasmányok a fön-
tebbi követelményeknek megfelelő művészi 
képekkel illusztráltassanak. 

6. A miniszter úr fölkérendő, hogy kezde-
ményezésének foganatosabbá tétele végett leg-
alább is 60 — 70 olvasmány íratását és közre-
bocsátását tegye lehetővé. 

3. Ajánlható olvasmány-thémák. 
A népiskolai Tantervhez alkalmazkodva, a 

föntebb, osztályonként megjelölt tárgyi körökből 
a következő olvasmány-thémák ajánlhatók ki-
dolgozásra. 

A) II. osztály (7—8 éves tanulók). 
a) A család köréből: 1. Az apa verejtékes 

munkája és gondja (a család fönntartásának 
terhe az ő vállán ; a család minden tagja segít-
ségére van s iparkodik neki örömet szerezni). 
2. Az anya önfeláldozó szeretete (a beteg gyer-
mek ápolása, az egészségesek tisztántartása, 
ruházása, táplálása, jóra szoktatása), b) Az 
iskola köréből : 3. Mit köszön a gyermek tanító-
jának ? (A tanító a szülők gondoskodásának 
és szeretetének képviselője az iskolában.) 4. 
Munka és kötelesség (az iskola munkára és 
kötelességteljesítésre nevel, mint a család; a 
szülőket itt a tanító, a családtagokat a tanuló-
társak váltják föl), c) A templom és vallásos-
ság köréből: 5. Az első templombamenetel (a 
templom az I^ten háza, a szeretet hajléka; a 
köznapin fölülemelkedő érzést kelt a lélekben 
stb.). d) A ház tájékáról: 6. A kutyáról, eset-
leg más háziállatról (a gyermek egy életet él 
velük s dolgaikat a magáéval össxevegyíti). 
Osszesea 6 olvasmány; mindegyikük egy-egy 
eleven példa vagy kép, rövidke elbeszélés alak-
jában. Az olvasmányok terjedelme 1 — 2 oldal 
(8°, ritka nyomással, jól olvasható, nagy 
betűkkel). 

B) III. osztály (8—9 éves tarndók). 
a) A mindennapi élet köréből, a községre és 

vidékre kiterjeszkedve: 7. A barátság. (Ahol 
sok ember él együtt, az összetartás érzése a 
fönntartó erő. Kiki nemcsak magának, hanem 
másokért is él. A nagyok nemes példája a 
gyermeket is magával ragadja.) 8. A jó gazda 
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(nem csupán a családját tartja fönn munkájá-
val, hanem példája, tanácsa, vezetése és támo-
gatása polgártársainak is segítségére van, sőt 
az egész községet jólétre juttathatja). 9. Tűz 
vész a faluban (azokat is egymás támogatására 
sarkalja a közveszedelem, akik a jóban nem 
tartanak össze ; senki se gondol magára, hanem 
mindnyájuk veszedelmére ; az egész község 
mintha egy ember volna; a segítő és vigasztaló 
lelkész). 10. Utazás a vásárra (átmenet a köz-
ségi élet köréből a vidékére ; ez az űt a gyer-
meknek nagy öröm és ezer oknál fogva sok tanul-
ságot nyújt, esetleg a megye székhelyét mint 
egy nagy vidék — sok község — középpontját 
ismeri meg), b) A község határa és vidéke: 
11. Szántás-vetés (tavaszi kép, a serdülő ter-
mészet, az első rügyek a fán, a madarak ; a 
nagyobbacska gyermek segít apjának). 12. Aratás 
(nyári kép). 13. Szüret (őszi kép; mind a 
hárommal együtt az évszakok jellemzése is). 
14. Az erdő (állatai, fái, virágai, sziklái ; külön 
világ ; az ember ide is beférkőzik : favágó, szén-
égető, vadász), c) A népmonda köréből: 15. 
Tetszésszerinti helyi népmonda (a nép lelki 
világának és erkölcsi érzésének jellemzésére). 
Összesen 9 olvasmány; mindegyikük rövid el-
beszélés vagy eleven leírás alakjában (ez utóbbi 
is lehetőleg elbeszélés keretében). Az olvas-
mányok terjedelme: 2 — 3 ol ial (8°, ritka 
nyomással). 

C) IV. osztály (9—10 éves tanulók). 
a) A mindennapi élet köréből (a községi élet 

körébe országos dolgok vegyülnek; szó van a 
hazáról): 16. Bíróválasztás (az egyesek akarata 
együtt ; közakarat, a közjó : egyesek java is ; 
a választás egyiknek jog. másiknak megtisztelés 
és kötelesség ; az egész kép közvetlenül a nép-
életből veendő). 17. Katonák a faluban (a 
katonaélet; a hadsereg mindnyájunk javát őrzi; 
a hazáért és királyért életét is föláldozza). 
18. A közjó* ékonvság mint polgári erény, 
lehetőleg megnevezett, ismert egyén példáján, 
b) A monda és történet köréből: 19. Egy monda 
Szent Lászlóról. 20. Egy Mátyás király-monda. 
21. A vérszerződés (a pogány, nomád magyar 
nép a Fekete-tenger mellékén). 22. Árpád és 
a honfoglalás (a magyar nép megszerzi mai 
hazánk földjét). 23. Szent István (ker. hitre 
téríti a magyar népet és megalakítja a magyar 
királyságot), c) Földrajzi és természeti képek, 
lehetőleg egybefoglalva : 24. A fecske vagy 
pacsirta. 25 A ló. 26. A méh. 27. Az Alföld 
(a Tiszával; népe, élete, jelleme; gulya, ménes 
stb.; aranykalásszal teljes rónaság). 28. A 
Balaton (melléke, fürdői, hegyei ; népe ; halá-
szat). 29. A Duna a vaskapunál (hajózás, keres-
kedés ; ország határa). 30. A Magas-Tátra. 

31. A főváros, összesen: 16 olvasmány. Az 
előadás szabadabbá válik, de lehetőleg elbeszélő ; 
amennyire a tárgy megengedi, a földrajzi ké-
peknél is. Az olvasmányok terjedelme: 3—5 
oldal ; a hosszabb olvasmány részekre tagolva, 
alcímekkel. 

D) V—VI. osztály együtt (10—12 éves tanulók). 
a) A mindennapi élet köréből (eszményképei 

a polgári, hazafiúi és emberi derekasságnak) : 
32. Az árvizi hajós (Wesselényi). 33. Bezerédj 
István (az első magyar nemes, aki jobbágyait 
fölszabadította ; a selyemhernyó-tenyésztés meg-
honosításával kenyeret ad a népnek). 34. Gábor 
Áron (a székelyek a szabadságharcban), b) Az 
irodalom és művészet köréből: 35. Tinódi 
Sebestyén. 36. A költő Zrinyi Miklós. 37. A 
Szózat költője. 38. Petőfi Sándor. 39. Arany 
János. 40. Munkácsi Mihály. 41. Körösi Csorna 
Sándor, c) A történet köréből: 42. IV. Béla 
és a tatárjárás. 43. Nagy Lajos. 44. Hunyadi 
nándorfehérvári diadala. 45. Mátyás király, az 
igazságos. 46. A mohácsi vész. 47. Zrinyi 
Miklós, a szigetvári hős. 48. Bethlen Gábor. 
49. Pázmány Péter. 50. Buda visszavétele a 
töröktől (Petneházi). 51. II. Kákóczy Ferenc. 
52. Mária Terézia (a pozsonyi országgyűlés. 
Moriamurl). 53. Széchenyi István. 54. Kossuth 
Lajos (a jobbágyság fölszabadítása). 55. Buda 
bevétele 1849 május 21-én. 56 Deák Ferenc. 
57. A király (a koronázás 1867 ben, az ezred-
éves ünnep 1896-ban). 58. Erzsébet királyné. 
59. A mult emlékeinek megbecsülése, d) A 
földrajz és természet köréből, egybefoglalva, de 
külön is: 60. A főváros. 61. Utazás Budapest-
ről Brassóba (Kolozsvár) 62. Valamelyik bánya-
vidék (Erdélyben, Gömörben, Máramaros, Salgó-
Tarján). 63. Diós Győr (vasművek). 64. Az 
óbudai hajógyár. 65. Fiume (a tenger). 66. 
Képek a magyar népéletből (a hortobágyi 
csikós, a szegedi tanyásgazda, a tiszai halász, 
hegyaljai szőlőmunkás). 67. Vadászképek (pl. 
egy medvevadászat, vizi vadászat). 68. A Nap 
mint a világosság, melegség és az élet forrása. 
69. Az ember: a szem a lélek tükre, e) Talál-
mányok és a technikai haladás köréből : 70. 
Vasút. 71. Gőzhajó. 72. Telegráf. 73. A villám-
hárító, villamos gépek, f) A jogi ismeretek 
köréből: 74. A korona (az állami hatalom jel-
képe). 75. Szabad polgár (az egyéni szabadság 
és polgári jogok becse). 76. Szabad ország 
(hazánk önálló, független királyság; hatalma, 
jóléte, műveltsége polgárainak szabadságán és 
munkáján nyugszik), g) Az egészségtan_ köréből : 
77. Az alkoholizmus. 78. A tüdő vész. Összesen: 
48 olvasmány. Az olvasmányoknak sem alakja, 
sem terjedelme nem köthető meg e fokon. Áz 
első szempontból kívánatos itt is, hogy ahol 
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esak leliet, az elbeszélés választassák ; a máso-
dikból csupán annyi szolgálhat tájékoztatásai, 
hogy egy-egy olvasmány 8 oldalnál hosszabb 
ne legyen s a hosszabb olvasmányok részekre 
tagoltassanak. 

Budapest, 1905. évi december hó 14-én. 

A miniszter helyett: 
Molnáx*, 

államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi nri. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Fráter Barnabás 

derecskei főszolgabírónak, Katona János de-
recskei főjegyzőnek és Csécsi Ferenc derecskei 
közs. főbírónak a derecskei külön szaktanitós 
gazd. ism.-iskola fejlődése és fölvirágoztatása 
érdekében kifejtett buzgó működésükért. 

Kinevezte : Mangu Erzsébet oki. óvónőt a 
szolyvai áll. óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: dr. Szálai 
Pál gömör- és kishont vármegyei kir. tan-
felügyelőségi tollnokot Somogy vármegyébe ; 
Gramma Döme somogyvármegyei kir. segéd-
tanfelügyelőt Gömör es Kishont vármegyébe ; 
Müllner József bácsfalusi áll. el. isk. tanítót a 
nagyszebéni áll. el. isk.-hoz; Kubaskó Malvin 
szolyvai áll. óvónőt a munkácsi áll. óvóhoz ; 
Baláth Vencel schnellersruhei oki. tanítót saját 
kérelmére a krusiczai közs. el. isk.-hoz ; Asciiauer  
Mátyás kistelepi áll. el. isk. tarítót a fehér-
templomi áll. el. isk.-hoz. 

K Ü L Ö N F É L É D 
— T. olvasóinknak: a magyarországi taní-

tók egyetemének az évforduló alkalmából sze-
rencsekívánatainkat küldjük. Adja az Ég, hogy 
az újesztendő több jót hoszon ránk, magyar 
tanítókra is, mint a most véget érő, zava-
rokkal és nehézségekkel telt év. Ugy a nemzet, 
valamint a nemzetnek egyik része : a tanító-
ság is megérdemelné, hogy jobb jövő virrad-
jon rá. Arról, hogy a magyar tanítóság, mint 
eddig, úgy a jövőben is hűségesen és a nem-
zet iránt való odaadással fogja kötelességét 
teljesíteni, meg vagyunk győződve s e meg-
győződésből merítjük a jobb jövő bekövetke-
zése iránt reményünket, mely hogy megvaló-
suljon: őszinte szívből óhajtjuk. Adjon Isten 
boldog újesztendőt a magyarországi tanítói 
karnak ! 

— Lapunk f. szerkesztője folyó hó 20-án 
megérkezett a külföldről és átvette a lap ve-

zetését. Azoknak, akik nevére címzett levélben 
fordultak hozzája, csak most válaszolhat, szí-
ves türelmet kérve. 

— Pest vármegye kir. tanfelügyelőjévé, 
mint lapunk mult számának hivatalos részében 
már jeleztük, a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter Mosdóssy Imre központi szolgálattételre 
beosztott kir. tanfelügyelőt rendelte ki. Pest 
vármegye tanügye Mosdóssy Imrében kiválóan 
képzett, munkabíró, lelkes vezetőt nyer, a vár-
megye tanítói pedig a tanítói munkásságot 
megbecsülő, igazságos főnököt. Tóth József, a 
vármegye eddigi érdemes tanfelügyelője, aki 
becsülettel vette ki immár a munkából a maga 
részét, működésével nyomot hagyva a vár-
megye tanügytörténetében, 1906. évi január 
1-től kezdve'jól megérdemelt nyugalomba vonul, 
de azért közhasznú munkálkodását folytatni 
fogja — lapunknál, melynek főmunkatársává 
neveztetett ki. Örömmel adunk hírt úgy Mos-
dóssy Imre kirendeléséről, valamint arról, hogy 
Tóth József nyug. kir. tanfelügyelőt újévtől 
kezdve lapunk belső munkatársai közt üdvö-
zölhetjük. 

— A Múzeumok és Könyvtárak Tanácsa 
Wlissics Gyula titkos tanácsos elnöklésével ülést 
tartott . Az ülésen az elnök bejelentette, hogy 
a népkönyvtári előadói tiszttel Ferenczi Zol-
tán dr. egyetemi könyvtárigazgatót bízta meg. 
A folyó ügyek során az előadó titkár jelentést 
tett az 1905-ben engedelmezett nép- és ván-
dorkönyvtárak szétküldéséről ; ezek közül két-
ezer koronás könyvtárt kapott Gyöngyös, Pécs 
és Túróczszentmárton ; ezer koronás könyv-
tárt : Czegléd, Csepreg, Görbed, Hatvan, Ka-
poskeresztúr, Kéthely, Krizba,Mátészalka, Mehal, 
Bonácz-telep, Módos, Poprád, Szelislye, Szerep, 
Szkulya és Tenke. Vándorkönyvtárakat, melyek 
egy-egy sorozata ötszáz korona értékű könyv-
gyűjteményből áll, a következő helyre küldtek : 
Debreczen város tanyái részére hat sorozatot, 
Liszó községnek egy sorozatot, a kecskeméti 
munkásegyesületnek egy sorozatot, Omor köz-
ségének egy sorozatot, Szeged város tanyáira 
két sorozatot, Szentes város tanyáira két soro-
zatot. Kecskemét város tanyáira két sorozatot, 
Jászberény város tanyáira két sorozatot, Német-
czernya, Ráczalmás és Halmágy községeknek 
egy-egy sorozatot. A Tanács 1906-iki házi 
költségvetését^ 18.000 koronában állapították 
meg. A tanács elhatározta, hogy az Athenaeum  
ajándékozta népkönyvtárak egyikét Zágrábban, 
az államvasutak népiskolájánál, a másikat a 
czibakházai ifjúsági egyesületnél fogja elhelyezni. 
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— Elemi iskolai tanulóink száma. A kir. 
tanfelügyelők már fölterj esztették kimutatásukat 
az elemi és ismétlő-iskolai tanulókról a közokt-
minisztériumhoz. Ez adatok szerint az 1905/6. 
évben a Magyarországon lévő összes állami 
elemi népiskolákba beiratkozott: 183.085 fiú, 
176.179 leány, összesen 359.264; vagyis az 
előző évvel szemben 22.453-mal több a tanulók 
száma. Anyanyelvi megoszlás szerint beiratko-
zott: magyar 191.524 ( + 11.507), német 58.984 
( + 3489), oláh 33.677 ( + 1534), tót 47.784 
( 4 - 3674), szerb 3722 (— 59), horvát 5729 
( + 308), rutén 13.043 ( + 2332), egyéb 4801 
(— 332). Vallási megoszlás szerint beiratko-
zot t : római katholikus 186.610 ( + 12.662), 
görög katholikus 35.437 ( + 2669), görög 
keleti 22.845 ( + 1476), ágostai evangélikus 
20.830 ( + 834), evangélikus református 59.659 
( + 1754), unitárius 5489 ( - 74), izraelita 
28.345 ( + 3111), egyéb 49 ( + 21). A min-
dennapi elemi népiskolába osztályonként be-
iratkozott: I. 82.198 ( + 2982), II. 67.740 
( + 3154), III. 59.099 ( + 3870), IV. 45.710 
( + 3463), V. 24.751 ( + 2156), VI. 11.183 
( + 1202). A mindennapi iskolások száma ösz-
szesen: 290.681 ( + 16.827). Az ism-iskolába 
járók közül az ált. ism.-iskolába já r : 20.364 
( + 2 9 5 3 ) , a gazd.ism.-iskolába: 48.219 ( + 2 6 7 3 ) , 
vagyis összesen : 68.583 ( + 5626) tanköteles. 

— A Budapesti (hivatalos) Tanítótestület 
igazgató-tanácsa f. hó 21-én gyűlést ta r to t t 
Moussong Géza elnöklésével. Jelentette az elnök, 
hogy a testület közgyűlését 1906 február 2-ára 
tűzték ki. Verédy Károly dr. kir. tanfelügyelő 
megígérte az elnökségnek, hogy a közgyűlésen 
előadást fog tar tani a fővárosi iskolák láto-
gatása alkalmával szerzett tapasztalatairól. 
Végül tudatta az elnök, hogy a kultuszminisz-
ter, ez évben már másodszor, ezer koronát 
utalványozott a testületnek. A jelentések tudo-
másulvétele után Egri Tóth Kálmán, a testület 
t i tkára összegezte a köröknek az évzáró-vizs-
gálat fönntartása, illetve megszüntetése dolgá-
ban hozott határozatait. A záróvizsgálat kérdé-
sében a körök határozataihoz képest az elnökség 
fölterjesztést fog intézni a főváros tanácsához 
a vizsgálatok reformálása iránt. A főtitkár 
ezután ismertette az iskolaigazgatók, az ipar-
iskolai igazgatók és az elemi iskolai tanítók 
érdekköreinek határozatait. Végül jelentést tet t 
a jogvédő bizottság megalakulásáról és szerve-
zetéről. Ennek a bizottságnak az lesz a föladata, 

hogy a tanítóknak, a tanítók özvegyeinek és 
árváinak érdekeit minden esetleges sérelemmel 
szemben megóvja. 

— Egy érdemes tanító jubileuma. Ne-
mecskay István szegedi igazgató-tanítót, a 
Csongrádmegyei Tanítóegyesület érdemes el-
nökét, jól megérdemelt, meleg ovációkban 
részesítette a szegedi polgárság. A munkában 
megőszült, de ma is munkabíró, életerős férfiú 
ünneplése a városi székház nagytermében ment 
végbe. Ott volt a város színe-java s kivált a 
hölgyek kedves serege tarkította az egyébként 
is disztingvált társaságot. Lázár György dr. 
polgármester, az ünnepség díszelnöke emelkedett 
először szólásra. Aki — úgymond — egy 
emberöltőn át az emberek közjaváért működött, 
az kiérdemelte mindnyájunk háláját és elis-
merését. Összejöttünk ma itt, hogy Nemecskay 
István dicsőséges közpályájának harmincéves 
fordulóját megünnepeljük. Midőn az ünnepet 
megnyitom, egyben áldást kívánok mindazokra, 
kik a rögös tanítói pályán mozognak. (Lelkes 
éljenzés.) — Az üdvözlő beszédet, vázolva 
Nemecskay érdemeit, Horváth János, az ünnepi 
beszédet dr. Kormányos Benő mondotta. Frey-
burger Benő szintén kedves és közvetlen sza-
vakat intézett Nemecskayhoz, majd átnyújtotta 
neki a rókusi polgárság ezüst babérkoszorúját. 
Újlaki Antal a rókusi polgárságnak a jubileum 
emlékére tet t ötszázkoronás alapítványát nyúj-
totta át, igen szép és költői beszéd kíséretében 
Nemecskay Istvannak. A jubiláns meghatottan 
mondott köszönetet a polgárságnak. Este dísz-
lakomát rendeztek ünnepelt kartársunk tiszte-
letére. Nem igaz tehát az a mondás, hogy „akit 
az istenek gyűlölnek, tanítónak tesznek " .Csakhogy 
nekünk is rá kell szolgálnunk a megbecsülésre ! 

— Halálozás. Farkas Ákos lévai róm. 
kath. elemi fiúiskolái tanító f. hó 16-án, 45 
éves korában elhunyt. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Évvégi gondolatok. Urbányi C. József. — 
Az I. osztály új Tanterve. Stumpf Mariska. — Kar-
társi szeretet. Széchényi Sándor. — Egy-két szó az 
életre való nevelésről. Salló Károlyné. — Milyen rend-
szert kövessünk az elemi népiskolában ? Palásti Gusz-
táv. — Egy érdemes tanítónő ünneplése. —- Szün-
óra : Képek az iskolai életből. Veszély Aladár. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. 
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